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Úvod 

Zastánci Teorie jazykového relativismu (Humboldt, 
Sapir, Whorf atd.) tvrdí, že v každém jazyce je obsažena 
specifická vize světa. Pouze prostřednictvím mateřského 
jazyka chápeme okolní svět, jeho objekty, vlastnosti a 
vztahy mezi nimi. Jazyk odráží objektivní realitu a 
ovlivňuje naše chápání světa. A protože se jazyky od sebe 
liší, je relativní i naše chápání světa. Kolik existuje 
jazyků, tolik je i různých světů. 

Problém jazykové relativity se týká nejen lingvistiky, 
ale zasahuje i do několika dalších vědních oborů. Pro 
formulování hypotézy o jazykovém relativismu byly proto 
podstatné také poznatky z etnografie a etnologie, 
sociologie, psychologie a filozofie. Jedná se tedy o téma 
multidisciplinární. 

Studium několika cizích jazyků podněcuje jejich 
vzájemné srovnávání. Také pokusy o převod sdělení z jednoho 
jazyka do druhého překladatele a lingvisty přivádějí 
k úvahám o možnostech a mezích translace. 

Domníváme se, že v současné době, kdy se angličtina 
stává univerzálním dorozumívacím jazykem planety, vzrůstá 
potřeba kvalitního překladu textů. I na první pohled 
nepatrná nepřesnost významu může mít dalekosáhlé negativní 
důsledky. Převod sdělení z jednoho jazyka do druhého je 
tedy téma na nejvyšší míru aktuální. 

V diplomové práci se pokusíme českému čtenáři 
přiblížit dosavadní poznatky o problému relativity sdělení 
v různých jazycích a popíšeme hlavní teze hypotézy Sapira a 
Whorfa. Problematikou se budeme zabývat s ohledem na další 
společenskovědní disciplíny, do kterých Teorie jazykové 



relativity zasahuje a o jejichž poznatky se Sapir-Whorfova 
hypotéza opírá. Názory „relativistů" budeme konfrontovat 
s protichůdnou teorií jazykového univerzálizrnu. Pozastavíme 
se nad ideologiemi, které názory na toto téma značně 
ovlivnily, ale jejichž teze se později ukázaly jako 
nepravdivé. 

Na úvod čtenáře seznámíme s nejstarší a nejobecnější 
lingvistickou disciplínou, kterou je filozofie jazyka. To 
je důležité, protože právě ona ustanovuje některé základní 
jazykovědné pojmy, ze kterých Sapir-Whorfova hypotéza 
vychází a o které se opírá. Filozofie jazyka také zavedla 
důležité termíny, které se budou v textu často vyskytovat. 

Dále uvedeme a vysvětlíme hlavní rozdíly mezi tím, 
jaký přístup k jazyku zaujímají strukturalisté a jaký 
naopak zastánci kognitivní lingvistiky. Také znalost 
sémantiky, sémiotiky a pragmatiky je pro překladatele 
nezbytná, a tak si tyto disciplíny a jejich postup 

\ 

přiblížíme v následující kapitole. 
Podrobněji se zaměříme na etnolingvistiku. Právě ona 

tvoří rámec teorií o jazykovém relativizmu. Z těchto teorií 
si podrobně přiblížíme hypotézu Američanů Sapira a Whorfa. 
Také antropologické zkoumání primitivních kultur, jaké 
prováděl francouzský antropolog Lévi-Strauss, má velký 
význam pro dnešní pohled na relativitu jazykového sdělení. 
Pro úplné pochopení problematiky bude také nutné 
konfrontovat jazykový relativizmus s univerzálizrnem, jehož 
zastánci jsou v otázce možností překladů o poznání 
optimističtější než relativisté. Zajímavé poznatky nabízí 
připomenutí si a zpětné kritické zhodnocení některých 
jazykovědných směrů a teorií, které byly později vyvráceny. 



Na závěr se zamyslíme nad tím, jaký vliv mají tyto 
okolnosti na překlad. V praktické části práce srovnáme tři 
verze téhož literárního textu. Jedná se o originální znění 
divadelní hry En Attendant Godot od Samuela Becketta a dva 
různé překlady tohoto díla do češtiny. 

Naším cílem je zodpovězení otázky zdali, a pokud ano, 
tak v jaké míře relativita popisu skutečnosti v jednom 
jazyku umožňuje převod sdělení do jazyka druhého. Jazyková 
vybavenost autorky a dostupnost materiálu umožnila srovnat 
autentický literární text ve francouzštině se dvěma jeho 
překlady do češtiny. 



v 

I. Člověk a řeč, filozofie jazyka 

Člověk je jediný živočich, který má řeč. I zvířata 
mezi sebou komunikují, ale jejich způsob dorozumívání se od 
lidské řeči podstatně liší. 

Podle Aristotelovy1 definice podstaty člověka je 
člověk živá bytost, jež má logos. Řecké slovo logos se dá 
přeložit několika způsoby. Může znamenat rozum, myšlení, 
ale také řeč nebo i pojem, zákon. 

Podle tohoto antického filozofa rozdíl mezi zvířetem a 
člověkem spočívá hlavně v tom, že zvířata se dorozumívají 
tak, že si navzájem ukazují, co probouzí jejich žádost (aby 
to hledala) a co jim působí bolest (aby tomu unikla). 
Člověk naproti tomu dostal navíc ještě logos, schopnost 
vzájemně si sdělovat co je prospěšné a škodlivé (tedy co je 
správné a nesprávné). Člověk dovede myslet a mluvit (= může 
svým mluvením ne-přítomné činit zjevným). Cokoli míní, může 
i sdělovat. Tím, že se dovede takto dorozumívat, existují 
mezi lidmi „mínění společného" (=společné pojmy). 

V lidské řeči se představuje a sděluje předmětný svět. 
Od zvířecí řeči se liší znameními, jež nejsou pevně daná 
jako výrazové prostředky zvířat, nýbrž jsou proměnlivá. 
Můžeme tak shrnout, že člověk má oproti zvířeti schopnost 
mluvit a tedy přemýšlet o abstraktních věcech, o tom co 
reálně neexistuje, ale hypoteticky by mohlo. Řeč pro něj 

1 Aristotelés ze Stageiry (384 př.n.l. - 322 př.n.l.). Filosof 
vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a 
vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické 
dílo položilo základy mnoha věd. 
(The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 
Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str.44) 



není jen pouhým prostředkem komunikace, umožňuje nám 
myslet. 

Nikdo z nás si nepamatuje na nejranější období svého 
života. Naše první vzpomínky obvykle sahají do doby tří až 
čtyř let stáří. (Podle psychologů a pedagogů zabývajících 
se vývojem mluvení malých dětí, např. Jean Piaget2, Jerome 
Bruner3 nebo v současné době Laurent-Danon Boileau4, je 
z hlediska vývoje řeči nejvýznamnější období do dvou let 
věku. V tomto věku by mělo dítě aktivně užívat asi padesát 
slov (jednoslabičných a dvojslabičných), mělo by tvořit 
výpovědi o dvou slovech a pasivně rozumět všem jednoduchým 
příkazům rodičů. Je to také období, kdy se mají začít 
provádět první lékařská vyšetření v případě, že se dítě 
„nerozmluví".) 

Můžeme si tedy pokládat otázku, jestli právě 
nepřítomnost řeči u malých dětí není důvodem, proč si 
z tohoto období nejsme schopni vybavit žádné vzpomínky. 
V období do dvou let ještě neumíme mluvit, nedokážeme tedy 
„pojmenovávat" skutečnost, vytvářet si vztahy mezi věcmi na 
světě. Dovolujeme si tvrdit, že nejsme tedy (jako zvířata) 
schopni přemýšlení. 

2 Jean Piaget (1896-1980) . Švýcarský filozof a psycholog, 
zabýval se kognitivním vývojem lidského jedince. 
(The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 

Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str. 708) 
3 Jerome Bruner (nar. 1915) . Americký psycholog zabývající se 
kognitivním vývojem, procesy učení a výchovou. 
(Reber, A.S.: Dictionary of Psychology, Second Edition, Penguin, 
1995, 880 str., str. 86) 

Laurent-Danon Boileau - francouzský lingvista a 
psychoanalytik, Univerzita Reného Descartesa, Paříž 5. Zabývá se 
vývojem a poruchami řeči u dětí. 
Danon-Boileau, L. : Les troubles du langage et de la 
communication, PUF, Que sais-je?, Paris, 2004, 127 str. 



Lingvista a psychoanalytik Laurent Danon-Boileau se 
zabývá principy, na základě kterých si člověk v období od 
prenatálního stádia do věku dvou let osvojuje mateřský 
jazyk, jakým způsobem probíhá kategorizace světa, jak se 
vyvíjí lidské myšlení a tedy řeč a jaké mohou nastat v této 
oblasti potíže. Ve svých výzkumech se opírá o poznatky z 
psycholingvistiky, neurolingvistiky a filozofie jazyka. 

Německý filozof Hans-Georg Gadamer5 ve svém eseji o 
filozofii jazyka připomíná Aristotela, který popsal proces, 
kdy se člověk učí mluvit. Nemá ale na mysli učení řeči, ale 
myšlení - tj. získávání obecných pojmů. Důležitá je zde 
schopnost podržovat (=paměť). Ta nám dovoluje něco znovu 
poznat jako totéž. Gadamer říká, že právě toto je první 
velký výkon abstrakce lidského jedince. 

V proudu hromadících se vjemů si tu a tam povšimneme 
něčeho společného, a tak se z hromadících se rozpoznání 
(=zkušenosti) pomalu rodí jednota zkušenosti. Malé dítě 
tedy od počátku svého života (a jak je známo ještě před 
ním) vnímá okolní svět, prožívá různé základní pocity, ale 
teprve s vývojem mluvení je schopno jednotlivé vjemy 
podržet, zjistit že se některé věci opakují, a tak jim 
přiřazovat nabízená pojmenování6. 

5 Hans-Georg Gadamer - (1900 - 2002). Německý filozof, ovlivněný 
např. Kantem a Heideggerem, zajímal se o filozofii jazyka. Čelní 
představitel hermeneutiky. 
(The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 

Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str.338) 
Gadamer, H.-G.: Člověka řeč, Oikoimenh, 2003, str. 26) 
6 Z tohoto hlediska by bylo určitě zajímavé zabývat se 
problematikou autisrnu. Lidé s touto poruchou mají řečové 
schopnosti značně omezené, velmi lpějí na pravidelnosti denních 
úkonů. Bývá to právě absence řeči ve věku dvou let, která může 
svědčit o poruše autistického spektra. 

3 



Gadamer ještě doplňuje, ze člověk ma tedy nadhled nad 
tím, co je právě přítomné, má „smysl pro budoucí". Výrazem 
toho je naše schopnost přemýšlet reálně např. o budoucnosti 
(tj. o tom, co nás zatím bezprostředně nijak neohrožuje). 
To si ale odporuje se současnými teoriemi moderní 
psychologie, podle kterých je schopnost reálně přemýšlet o 
budoucím jednou z charakteristik dospívání, ne lidství 
všeobecně. (Obvykle to dokážeme s nástupem puberty, tato 
schopnost je také jedním z jejích znaků. Děti zhruba do 10-
12 let žijí pouze přítomností.) Při čtení Gadamerova eseje 
tedy musíme vzít v úvahu stáří textu. (Byl napsán v roce 
1966, tedy před více než čtyřiceti lety.) 

Člověk je tedy jediný živočich, který má řeč. A řeč je 
podle Gadamera7 pravým středem lidského bytí. Podle západní 
tradice je člověk „animal rationale", rozumná živá bytost. 

Tento Německý filozof dále tvrdí, že k podstatě řeči 
náleží její „propastná nevědomost o sobě samé"8. Jen 
výjimečně si totiž člověk uvědomí řeč, jíž mluví. Samotný 
pojem řeči je tedy až pozdním výsledkem. Vznik pojmu řeči 
předpokládá vědomí řeči. To je ale podle Gadamera až 
výsledkem reflexe, kdy „myslící člověk vystoupí 
z nevědomého výkonu řeči a zaujímá odstup k sobě samému". 

Reflektovat svou vlastní řeč můžeme prostřednictvím 
tzv. metajazyka9, užívaného zejména při studiu cizích 
jazyků. 

7Gadamer, H.-G.: Člověk a řeč, Oikoimenh, 2003, str. 22 
8Ibid, str. 24 
9 Metajazyk je jazyk používaný pro popis jiných jazyků. Formální 
syntaktické modely pro popis gramatik (např. generativní 
gramatika) jsou jistým typem metajazyka. Obecně vzato, 
metajazykem může být jakákoliv terminologie, nebo jazyk použitý 



Lingvista Jiří Černý ve svém Úvodu do studia jazyka10 

říká, že filozofie jazyka je nejstarší lingvistickou 
disciplínou. Zatímco ostatní jazykovědná odvětví se rozvíjí 
převážně až v průběhu devatenáctého století, nejstarší 
dochované úvahy o jazyce pocházejí již ze čtvrtého století 
před naším letopočtem. V Indii v té době vznikl dokonalý 
gramatický a fonetický popis sanskrtu a v Řecku byly 
přibližně ve stejné době vytvořeny spíše obecnější teorie 
jazyka formulované v rámci filozofie.11 

Postavení filozofie jazyka vzhledem k ostatním 
lingvistickým oborům je potom obdobné jako poměr filozofie 
ke všem ostatním vědám: filozofie zobecňuje poznatky 
ostatních věd a nabízí jim celkové pojetí světa a co 
nejobecnější teorie a metody. Jak už bylo řečeno, filozofie 
jazyka se chová obdobně v rámci lingvistiky. Zajímá se o 
nejobecnější poznatky týkající se všech jazyků (tzv. 
jazykové univerzálie), o jejich původ a základní 
vlastnosti, o vztah mezi jazykem a myšlením, o tvůrčí 
charakter řečové činnosti člověka, který má k takové 
činnosti vrozené předpoklady, o obecné vlastnosti 
jazykového znaku, atd. 

Mezi základní témata filozofie jazyka patří také 
otázka různosti jazyků a zvláště úvahy o tom, do jaké míry 
jazyk ovlivňuje naše pojetí okolního světa. (V tomto smyslu 

k popisu sebe sama - ať už jako gramatika, nebo diskuse o jazyku 
samotném a jeho použití. 

10 Černý, J. : Úvod do studia jazyka, Rubico, Olomouc, 1998, 248 
str., str. 223 
11 Např. práce Aristotela nebo Platona. Byly také ustanoveny 
mluvnické kategorie, jak je známe dnes. 



jsou zajímavé především hypotézy a teorie, které se 
skrývají pod společným názvem „jazykový relativizmus".) 

V evropské filozofické tradici jsou často citovány 
Platónovy12 úvahy a spekulace v jeho dialogu Kratylos, 
který je obecně pokládán za první filozofii jazyka. Ústy 
Sokrata13 zde rozlišuje „physis" (tj. tzv. naturalistickou 
tezi, podle níž jména náleží věcem přirozeně) a „nomos" 
(tj. zákon zvyku, konvencionalistickou tezi, podle které je 
vztah jmen a věcí dán smlouvou, konvencí). Sokrates 
dokazuje svou tezi na základě etymologizování (tj. 
objasňování původních, pravých významů slov), včetně 
vydělení tzv. prvotních slov, uvažování o původu jazyka a o 
symbolismu jednotlivých hlásek. Kromě Platóna se 
problematikou slova a pojmenování v době antiky zabývali i 
sofisté14. 

12 Platon (427 př.n.l.- 347 př.n.l.). Jedna z nejdůležitějších 
osobností západní moudrosti. Narodil se i zemřel v řeckých 
Aténách, žák Sokrata, učitel Aristotela. Svými myšlenkami 
ovlivnil celou západní civilizaci. Položil základy k mnoha 
oborům (např. k jazykovědě, rétorice, teorii umění a literatury, 
právu, politologii, výchově atd.). Měl rozhodující vliv na řadu 
dalších filozofů a vědců. Díky jeho dialogům jsou nám dostupné 
informace o Sokratovi. 
(The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 

Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str. 709) 
13 Sokrates (470 př.n.l. - 399 př.n.l.). Stěžejní osobnost 
západní filozofie. Formuloval základy etiky. Své postoje a 
názory písemně sám nezaznamenal, je proto známý především 
prostřednictvím Platonových dialogů. 
(The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 

Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str. 859) 
14 Sofisté - sofisty nazýváme skupinu starořeckých filozofů 
působících v 5. a 4. století př. n. 1. Mnozí z nich byli 
současníky Sokrata. Slovo pochází z řeckého sofistai („učitelé 
moudrosti") a charakterizuje tak jejich činnost - sofisté 
obcházeli města a za poplatek učili rétorice. Jejich činnost 
měla velký význam pro rozvoj lingvistiky. 

6 



Na současnem evropskem chápáni jazyka se podílel take 
jeden z nejvýznamnějších představitelů německé osvícenské 
filozofie a kultury Johan Gottfried Herder15. Na rozdíl od 
svých předchůdců, kteří se zabývali jazykem v obecném 
smyslu slova, je Herder konkrétnější, klade si otázku, co 
je to nějaký určitý jazyk a celou problematiku promítá do 
historické skutečnosti. 

Hluboký zájem o filozofii dějin dovádí Herdera 
k chápání jazyka jako „zrcadla národní historie", jako 
výraz národní mentality. Herder se poprvé jasně táže, do 
jaké míry podmiňuje specifika jazyka specifiku národní 
kultury. Duch jazyka splývá Herderovi s duchem národa. Na 
příkladu své mateřštiny se snaží ukázat, do jaké míry 
němčina rozhoduje o německém myšlení, jak se jeví hlavně 
v literárních projevech. Chápe jazyk jako organizující sílu 
národní kultury. V souboru statí, věnovaných duchu národů 
Herder napsal: „Každý národ mluví podle toho, jak myslí a 
myslí podle toho, jak mluví." S Herderem se objevuje 
základní teze evropské etnolingvistiky: těsný vztah národa 
a jeho jazyka. Jazyk je formou myšlení, a tak podmiňuje 
určitý obraz (určité vnmání) světa. Pro Herdera má jazykový 
systém formativní úlohu ve vztahu k myšlení. 

(The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 
Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str. 862) 

15 Johan Gottfried Herder (1744-1803). Německý filozof, básník, 
literární teoretik. Byl významnou osobností na pomezí 
osvícenství romantizmu. Člen hnutí Sturm und Drang. Položil 
základy srovnávací filologie, zajímal se o jazyk, folklór, 
typický je pro něj romantický patriotismus. 
(The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 

Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str. 377) 



Přes Wilhelma von Humbldta16 tento problém vyústí 
v německé jazykovědě v soudobou teorii pole17. Humboldt, ve 
kterém je spatřováno vyvrcholení romantické filozofie 
jazyka, navázal na myšlenky Herdera. Wilhelm von Humboldt, 
bratr známého přírodovědce Alexandra von Humboldta, platí 
za významného filozofa, státníka, ale především jazykovědce 
a filologa. Je všeobecně pokládán za zakladatele obecné 
jazykovědy. Základem jeho pojetí filozofie je myšlenka, že 
jazyk není jen nástroj (ergon), ale především formující 
síla (energeia). Humboldt říká, že jazyk je věčně se 
opakující práce ducha vyjádřit pomocí artikulovaných zvuků 
myšlenku. 

Řeč se podle Humboldta rodí z duchovních potřeb 
člověka. Jazykem národ vyjadřuje bezprostředně svou 
psychiku, v jazyce se projevuje světový názor a kulturní 
existence, orientace národa. Humboldt dokonce tvrdí, že 
z každého jazyka lze zpětně usuzovat na národní povahu. 
V každém jazyku totiž leží určitý pohled na svět, určitá 

16Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835). Německý filozof, diplomat, 
politik, lingvista, přítel Goetha a Schillera, zakladatel 
berlínské univerzity. Jeho práce měla velký přínos obzvláště pro 
filozofii jazyka. Jako jeden z prvních definoval jako systém 
znaků organizovaných podle pravidel. Podle něj je každý jazyk 
výsledkem vidění světa lidí, kteří tímto jazykem mluví. J 
epovažován za otce srovnávací lingvistiky. Říká, že „jazyk 
národa je jeho duchem a duch národa je jeho jazyk". Jazyk je 
také tím, co formuje naše myšlení. Později na něj navázal např. 
současný americký lingvista a politolog Noam Chomsky. 
(The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 

Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str. 398) 
17 Teorie pole: teorie vytvořená ve 40.1eetch německým lingvistou 
Leo Weisgerberem (1899 - 1985). Stejně jako Sapir-Whorfova 
hypotéza o jazykovém determinismu, i Weisgerberova teorie pole 
přikládají veliký význam úloze jazyka v procesu poznání. 
(Černý, J.: Dějiny lingvistiky, Votobia, Olomouc, 1996, 517str., 
str. 446) 
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vize, obraz nebo perspektiva světa. Jazyk je pojímán jako 
orgán specifického myšlení a vnímání národů. Humboldt také 
zdůrazňuje „zapuštěnost jazyka v nacionalitě", což znamená, 
že nějaký jazyk je myslitelný jen ve spojení s nějakým 
národem. 

Jazyk je pro Humboldta neoddělitelný od myšlení. 
Myšlenky jsou formovány jazykem. Teprve pomocí jazyka 
můžeme uchopit svět, jeho objekty, vlastnosti a vztahy. 
Současně tento svět pojímáme určitým jazykem a tedy určitým 
způsobem. Různost' jazyků není růzností zvuků a znaků, ale 
růzností perspektiv světa. Přitom vliv jazyka na myšlení 
působí jak skrze pojmový systém nebo lexikum, tak i 
prostřednictvím gramatických forem. Gramatická forma je pro 
Humboldta dokonce primární. 

Pro Humboldta je jazyk dále „organismus". Říká totiž, 
že v jazyce neexistuje nic jednotlivého, každý z jeho prvků 
se ukazuje jen jako část nějakého celku. Z toho vyplývá, že 
odlišnost jazyků musí být pochopena právě nikoli 
v detailech gramatického systému, ale právě v celistvosti 
této stavby. 

Ohlasy na Humboldtovu filozofii lze pozorovat 
v polovině 19. století v Německu. Tamní představitelé tzv. 
etnopsychologické školy razí myšlenku, že „jazyk je 
duchovní činností, která je výrazem vnitřních, psychických 
hnutí, stavů a vztahů zprostředkovaných artikulovanými 
zvuky". Jazykověda se tak objevuje jako jedna 
z psychologických disciplín. V tomto pojetí se jazykověda 
jeví jako psychologie národů. Je tak komplementem 
k psychologii individuální. Jazyk naznačuje logiku 
„národního ducha". 



Jeden z čelních představitelů a zakladatelů této 
školy, Heymann Steinthal18 se pokouší o psychologickou 
klasifikaci jazyků, resp. o psychologickou klasifikaci 
národů. 

Dalším významným pokračovatelem tohoto směru byl 
Wilhelm Wundt19. Své myšlenky týkající se vztahu jazyka a 
psychologie vyložil v díle o cílech a cestách národní 
psychologie. Jazyk, mýtus a mravy ve smyslu národních 
obyčejů odpovídají podle Wundta třem typům psychických 
procesů: představám, citům a vůli, přičemž jazyk „v sobě 
obsahuje formu představ žijících v duši národa, jejich 
zákony a svazky". 

Ke „vzkříšení" humboldtovství dochází znovu ve 30. 
letech 20. století díky již zmíněné teorii pole. Jazyk je 
zde určen jako „proces verbalizace světa, realizovaná 
jazykovým společenstvím". Základní funkce jazyka tak tkví 
v tom, že se v něm formuje a konstituuje jazykový obraz 
světa. 

K Humboldtovi se později přihlásila i moderní 
matematická lingvistika, a to právě v osobnosti Noama 
Chomského20, který se na Humboldta odvolává ve své 
generativní gramatice. 

18 Heymann Steinthal (1823 - 1899). Německý filozof a filolog, 
žák Wilhelma von Humboldta. Založil směr psychologie založené na 
rozdílnosti lidských ras a národů. (převzato 
z www.wikipedia.org, duben 2008) 
19 Wilhelm Wundt (1832 - 1920). Německý filozof, psycholog a 
lékař. V Lipsku zřídil první psychologickou ordinaci na světě. 
Ve své práci užíval metody typické pro strukturalismus. 
(The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 

Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str. 982) 
20 Noam Chomsky (nar. 1928). Celosvětově patrně nejvlivnější 
osobnost lingvistiky současné doby. Působí v oblasti jazykovědy, 
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Jak už bylo řečeno v předchozích kapitolách, pro řeč 
je charakteristická její propastná nevědomost o sobě samé. 
Jen výjimečně si totiž člověk uvědomí řeč, jíž mluví. Řeč 
je tedy převážně nevědomá, málokdy si uvědomujeme strukturu 
jazyka, který je naší mateřštinou. Studium cizího jazyka 
ale naopak takové úvahy přímo vyžaduje. Pochopení a 
osvojení si gramatických struktur cizího jazyka je proces 
vědomý. Významnou úlohu zde má metajazyk, o kterém již byla 
řeč dříve. 

Pro člověka zabývajícího se cizími jazyky bývají 
zajímavé poznatky z oblasti etymologie a diachronní 
lingvistiky všeobecně. Právě proto je pro nás studium 
etymologie tolik přitažlivé, protože nás vede k objevování 
podstaty pojmenování, která běžně užíváme, ale jejichž 
pravý smysl si v každodenním životě neuvědomujeme. Je to 
právě studium cizích jazyků, které nás často vede k úvahám 
o původu a tedy pravém smyslu slov. 

Jazykovědci se takto snaží poznávat náhledy národů na 
svět. Jazykověda je tak vlastně prehistorií lidského ducha. 
Zkoumáním vývoje jazyků se nám otevírá možnost nahlédnout 
do života lidí v dobách dávno minulých. V tomto směru jsou 
velmi podnětné práce některých historicky orientovaných 
lingvistů, dokládající, že v jazyce se uchovávají poznatky 

psychologie, filozofie jazyka, politiky, etiky a informačních 
technologií. Jeho domovskou univerzitou je Massachusettský 
institut technologie (MIT) v USA. Velký přínos pro rozvoj 
lingvistiky měla jeho teorie generativní a transformační 
gramatiky. Svou prací přispěl k všeobecné „kognitivní revoluci" 
a odklonu od behaviorismu. Zabývá se gramatikou (především 
syntaxí) přirozeného jazyka. Podle něj je soubor základních 
lingvistických principů vrozený, a proto společný všem lidem. 
(The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 

Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str. 138) 
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o proměnách společnosti, každodenního života, myšlení i 
prožívání .21 

Současný stav jazyka tak můžeme vnímat jako hmatatelné 
svědectví o minulosti své země. Odráží v sobě historické 
události. Právě jazyk je tak tím, co tvoří naši národní 
identitu, co nás spojuje s našimi předky, ať chceme nebo 
ne, ať se zajímáme o historii nebo ji zcela ignorujeme. 
Tradice a nejrůznější obřady můžeme vykonávat a nemusíme. 
Bez jazyka se ale neobejdeme. Celý náš život a vnímání 
světa se od něj odvíjí. Utváří kategorie našeho myšlení, 
protože, jak už bylo řečeno, bez řeči není možné myslet. 
Myšlení lze tedy v tomto smyslu chápat jako „produkt" 
jazyka. Stav jazyka v určitém historickém okamžiku je 
výsledkem jeho fylogenetického vývoje22. 

21 Např. Němec a kol., 1980, Němec-Horálek a kol., 1986, Havlová, 
1992, Karlíková 1998, Horálek 2002. 
22 Fylogeneze jazyka je vývoj jazyka v rámci vývoje člověka jako 
živočišného druhu vůbec. Jeho protikladem je ontogeneze lidské 
řeči, což je rozvoj jazyka jednotlivce. 
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II. Kognitivní lingvistika 

Kognitivní lingvistikou rozumíme přístup k jazyku 
z hlediska lidské kognitivity. Tento jazykovědný směr 
vychází z předpokladu, že jazyk - jeho gramatika, slovní 
zásoba, frazeologie, vnitřní významová provázanost jeho 
jednotek, způsoby jejich spojování - vypovídá něco velmi 
podstatného o principech našeho myšlení, o tom, jak 
jednotlivé věci a jevy chápeme, hodnotíme a jaký k nim máme 
vztah. Důraz je zde kladen na specifičnost lidské 
tělesnosti (ukotvené v prostoru), smyslovou výbavu, 

t v 2 3 f 
antropocentricnost , schopnost usuzování a abstrakce, to, 
že na rozdíl od počítačů nemyslíme v algoritmech24, ale 
spíše v metaforách25 a analogiích26. Podle jazyka (slov, 

23 Antropocentrismus (z řeckého anthrópos, člověk, a kentron, 
střed) je označení pro soběstředný způsob myšlení, pro něž je 
člověk středem všeho, východiskem a měřítkem každého hodnocení. 
Podle starořeckého filozofa Prótagora je právě člověk je mírou 
všech věcí. (převzato z www.wikipedie.cz, duben 2008) 
24 Algoritmus je přesný návod či postup, kterým lze vyřešit daný 
typ úlohy. Pojem algoritmu se nejčastěji objevuje při 
programování, kdy se jím myslí teoretický princip řešení 
problému (oproti přesnému zápisu v konkrétním programovacím 
jazyce). Obecně se ale algoritmus může objevit v jakémkoli jiném 
vědeckém odvětví. 
(The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 

Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str. 22) 
25 Metafora je jazyková a rétorická konstrukce spočívající v 
přenášení významu na základě vnější podobnosti. Své typické 
využití má především v poezii, častá je ale i v běžném jazyce. 
Co pro nás není smysly uchopitelné přímo, o tom můžeme přemýšlet 
a mluvit jen proto, že máme schopnost myslet imaginativně, 
především metaforicky. Metafora není ornament, který má dodat 
řeči působivost a zvláštnost. Náš každodenní život se zakládá na 
nesmírném množství metafor, jen si to málokdy uvědomujeme. 
Ukazuje to plasticky právě jazyk, od běžných konverzačních 
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jejich spojení, frazeologie atd.) tak můžeme usuzovat na 
charakter lidské mysli a procesy, které v ní probíhají. 
Zkoumání jazyka nás tak přivádí k podstatným poznatkům o 
tom, jak jako lidé přemýšlíme o světě a jak ho prožíváme. 
Naše reflexe reality je „zhmotněná" a uložená v jazyce. Má 
na ní vliv socio-kulturní prostředí, ve kterém žijeme, tedy 
společenství, kterému je vlastní určitý jazyk. 

Východiska současné kognitivní lingvistiky jsou 
především antropocentričnost jazyka, jeho tělesný a 
smyslový základ, pojem jazykový obraz světa, metafora, 
specifický způsob kategorizace na základě prototypů. 
V kognitivní lingvistice je jazyk chápán jako „nástroj 
k uchopení určitých struktur"27. „Kognice" se chápe jako 
akt poznání. 

Kognitivní věda je transdisciplinární. Někteří 
jazykovědci hovoří o kulturně orientované jazykovědě jako o 
„integrální lingvistice". Z perspektivy jazyka se nám 
vyjevuje mnoho podstatného o člověku, co zajímá 

obratů až po vědecké texty, beletrii či poezii. To, jak o věcech 
mluvíme, svědčí o tom, jak jim rozumíme. 
(The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 

Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str. 562) 
26 Analogie je v lingvistice, filosofii a dalších humanitních 
vědách prostředek, který klade do vzájemného vztahu podobné 
struktury. 
Tohoto prostředku se často používá v situaci, kdy se již známé 
informace užije k pochopení informace pro příjemce dosud 
nepřístupné nebo k pochopení vztahů či kontextu pojednávaného 
předmětu. Analogie je zároveň stylistickým prostředkem, užívaným 
pro zesílení či podporu argumentace. Dospěje-li se od již známé 
věcné souvislosti ke konkrétnímu soudu ohledně nové, srovnatelné 
věcné zkušenosti, hovoří se o analogickém závěru. 
(převzato z www.wikipedie.cz, duben 2008) 
27 Vaňková, I.: Co na srdci, to na jazyku, Praha, UK, 2005, 343 
str., str. 57 
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psychologii, sociologii, etnografii, folkloristiku, ale i 
třeba informatiku a logiku. 

Charakter každé vědy se v průběhu času proměňuje. 
Výjimkou není ani jazykověda. Zatímco ve 40. letech 20. 
století se v ní uplatňovala především strukturálně 
objektivizující orientace, dnešní pohled na jazyk uplatňuje 
spíše metody kognitivní. O kognitivním přístupu k jazyku se 
začíná mluvit zejména od počátku 80. let 20. století. 

Někdy se spíš než o kognitivní vědě mluví o 
kognitivních vědách. Jedna z nich se vymezuje jako' 
kognitivní lingvistika. Oproti jazykovědným přístupům, jaké 
zná většina z nás ze školních učebnic, je na ní zajímavé 
mj . to, že ukazuje, k čemu může být užitečné zkoumání 
jazyka i nelingvistům - psychologům, pedagogům, filozofům, 
a navíc přírodovědcům, neurologům, psychiatrům aj. 
Vaňková28 říká, že pojmové struktury, k nimž se dobíráme na 
základě toho, „jak mluvíme", totiž můžou zajímavě poukázat 
právě k tomu, „jak myslíme". 

Tento odklon od zkoumání jazyka jako systému a 
přesunutí zájmu na jeho fungování (na komunikaci, její 
aktéry, jejich komunikační záměry, na text a jeho 
interpretaci) nazývají lingvisté „komunikačně-pragmatickým 
obratem" neboli „změnou paradigmatu v jazykovědě". Zájem 
jazykovědců se tak přesouvá od nižších rovin jazyka 
k vyšším, od fonému k textu od „langue" k „parole". Tedy od 
systémových vlastností jazyka k jeho fungování, ke 
komunikaci. Tento přístup se vyznačuje svou mezioborovostí. 
Jsou zde totiž úzké vazby s psychologií, sociologií i 
dalšími vědními obory. 

27 Vaňková, I.: Co na srdci, to na jazyku, Praha, UK, 2005, 343 
str., str. 57 
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Zatímco strukturalismus zdůrazňoval provázanost 
jednotlivých elementů jazyka, vztahy mezi znaky daného 
systému (= syntaktická dimenze), komunikačně-pragmatický 
přístup se zajímá hlavně o vztahy znaků k jejich uživatelům 
(= pragmatická dimenze). 

Důležitá je však i dimenze sémantická, tedy vztah 
jazyka ke světu, vztah znaku (slova) k věci, kterou 
označuje (= k denotované věci). Tento vztah je realizován 
velmi složitě přes lidskou mysl a kulturu daného jazykového 
společenství. Kognitivní lingvistika se tak soustředí na 
studium hluboce uložených tělesně i kulturně zakotvených a 
sdílených významů. 

Řečové procesy jsou úzce propojeny s ostatními výkony 
lidské mysli, a tak je kognitivní lingvistika zasazena do 
šikého kontextu kognitivní vědy. Ta sama potom zkoumá 
povahu mysli a její fungování. Neomezuje se jen na člověka, 
zajímá ji totiž i umělá inteligence. Srovnává způsob práce 
s informacemi probíhající v lidské mysli a v počítačích. 
Kognitivní věda tak vyžaduje sjednocení přírodních a 
humanitních věd. 

Ke klíčovým otázkám kognitivní lingvistiky patří 
problém, jak lidská mysl pracuje s jazykem a co jazyk o 
naší mysli vypovídá. Je to právě jazyk, který nám umožňuje 
poznávat mnohé procesy, které jsou přímému pozorování 
nepřístupné. Jazyk se totiž podílí na tom, jak světu 
rozumíme, jak ho kategorizujeme, jaký obraz světa si 
vytváříme. Velký přínos pro kognitivní lingvistiku měla 
proto také některá témata psycholingvistická29, jako např. 

29 Psycholingvistika je multidisciplinární vědní obor, který se 
zabývá schopnostmi a předpoklady člověka mluvit z 
psychologického a neurobiologického hlediska. Kombinuje poznatky 
a metody lingvistiky a psychologie. Zkoumá otázky rozumění řeči, 
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teorie interferencí nebo výzkumy poruch řečí. Vztahem mezi 
myslí a jazykem se zabývá také především 
neurolingvistika30. Jako její čelní představitele Vaňková31 

zmiňuje Lakoffa a Johnsona32, kteří tvrdí, že jazyk je 
ukotven už neurobiologicky, je tedy přítomen už v našem 
tělesném základu. Zdrojem překvapivých poznatků ale mohou 
být také výzkumy znakové řeči neslyšících, (viz pozn. pod 
čarou 47) 

Velmi důležité je porovnání kognitivismu se 
strukturalismem. Strukturalismus vychází obvykle 
z objektivního realismu. Kognitivisté naopak své teorie 
zakládají na tom, co Lakoff nazývá „zkušenostním 

poruch mluvení, rozvoj řeči u dětí a je zde značný zájem o 
sémantickou problematiku. Třemi hlavními faktory vzniku byly 
strukturální jazykověda, behaviorismus a teorie informace. 
Objektem jejího zájmu je jak rozvoj a poruchy řeči mateřské, tak 
problematika osvojování cizích jazyků. 
(Dubois, J.: Dictionnaire de la linguistique et des sciences du 
Langage, Larousse, Paris, 1994, 514 str., str. 390) 
30 Neurolingvistika je pomezní disciplína, která zkoumá především 
poruchy řeči způsobené poškozením mozku. Zabývají se jí 
především neurologové, logopedové a psychiatři. Významnou 
problematikou tohoto oboru je patologie řeči, problém afázie 
atd. Jejím cílem je zjištění souvislostí mezi řečí a anatomií 
mluvidel člověka. 
Dubois, J. : Dictionnaire de la linguistique et des sciences du 
Langage, Larousse, Paris, 1994, 514 str., str. 323) 
31 Vaňková, I.: Co na srdci, to na jazyku, Praha, UK, 2005, str. 35 
32 George Lakoff (nar. 1941). Americký představitel kognitivní 
lingvistiky, zpočátku značně ovlivněný Chomského generativní 
gramatikou. Známé jsou především jeho teze o centrálním 
postavení metafory v našem myšlení. Pro světovou lingvistiku má 
veliký význam zejména jeho teorie prototypů. Prototypy tvoří 
základ našeho pojmového systému, respektive obrazu světa. 
Prototypem je nejtypičtější člen dané třídy. 
G. Lakoff - M. Johnson: Metafory, kterými žijeme, Host, Brno, 
2002, 282str. 
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realismem". Jsou si vědomi relativity našeho pohledu, naší 
lidské zkušenosti, antropocentrismu. Vše co se nám skrze 
naše smysly dává, je již modifikováno. Vymezujeme 
vlastnosti okolního světa ze své pozice, z pozice člověka. 
Navíc toto nazírání skutečnosti se liší i v závislosti na 
kultuře. Součástí zkušenostního realismu je tedy 
relativismus. Vše je totiž ve vztazích a kontextech, vše 
závisí na hledisku a perspektivě pozorovatele. 

Vznik kognitivní lingvistiky byl zapříčiněn zjevnými 
nedostatky hlediska strukturálního. Jazyk totiž není jen 
pouhou strukturou a nemá pouze instrumentální charakter. 
Filozofové zabývající se řečí říkají, že jazyk patří mezi 
základní konstanty lidské existence. Připomeňme znovu 
základní Platonovu tezi, že člověk je animal rationale, 
živá bytost, která má řeč, tedy rozum, která je schopna 
myslet. Tím, jak se nám svět jeví, se zabývá také evropská 
fenomenologická filozofie (Husserl33, Heidegger34, 
Patočka35) . Patočka (1995) dokonce říká, že „vidíme svět 

33 Edmund Husserl (1859 - 1938). Německý filosof původem 
z moravského Prostějova. Zakladatel moderní fenomenologie. 
(The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 

Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str. 403) 
34 Martin Heidegger (1889 - 1976). Německý filosof fenomenologie 
a existencialismu, žák Edmunda Husserla a jeden z nejvlivnějších 
filosofů 20. století. 
( The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 

Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str. 370) 
35 Jan Patočka (1907 - 1977). Jeden z nejvýznamnějších českých 
filosofů 20. století. Zabýval se fenomenologií, filosofií dějin, 
filosofickým dílem J. A. Komenského, T. G. Masaryka a E. 
Husserla, českou literaturou, uměním a kulturou. Patočkovo dílo 
a jeho osobnost výrazně ovlivnily soudobé české myšlení, zejména 
v kruzích nezávislé inteligence a disentu 60. až 80. let. 
(Slovník českých spisovatelů od roku 1945, II., Ústav pro českou 
literaturu, AVČR, Praha, 1998, 791 str., str. 175) 
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skrze jazyk, v jazyce je typičnost naší zkušenosti, je 
v něm uloženo vidět věci jistým způsobem". 

Strukturalisté obvykle chápou jazyk jako autonomní 
systém, tvořený rovinami, jež jsou mezi sebou hierarchicky 
provázány. V rámci Saussurovy36 dichotomie jazyk-mluva 
zajímá strukturalisty téměř výhradně jazyk. Popisuje ho na 
principu protikladnosti (langue - parole, synchronie -
diachronie atd.) a hierarchizace (foném - morfém - lexém 
atd.). Ve strukturalismu je striktně odděleno jazykové (to 
je objektem jeho zájmu) od mimojazykového. Význam slova je 
určován pouze vztahem k ostatním slovům (tj. jeho místem 
v lexikálním systému). Naproti tomu vztah k pojmenovávané 
věci (sémantika slova) a pragmatické aspekty slova včetně 
jeho konotací jsou ve strukturálním pojetí jazyka odsunuty 
stranou. 

Mluva (v rámci opozice jazyk - mluva) zajímá 
komunikačně zaměřeného lingvistu. Podstatný je pro něj také 
mluvčí i posluchač, kontext a situace promluvy i jiné 
mimojazykové faktory, které proces a výsledek řečové 
komunikace ovlivňují (bere v potaz i neverbální komunikaci, 
proxemiku37 atd.). Kognitivně orientovaný lingvista dále 

36 Ferdinand de Saussure (1857 - 1913). Švýcarský jazykovědec, 
profesor na univerzitě v Ženevě, jeden ze zakladatelů 
strukturalistické lingvistiky. Zásadním způsobem ovlivnil vývoj 
lingvistiky, sémiotiky, antropologie, literární vědy a estetiky. 
Nejslavnějším dílem de Saussura je Kurs obecné lingvistiky. Je 
tvůrcem několika dichotomií, které dodnes tvoří základ veškeré 
jazykovědy: protiklad langue (jazyk) a parole (promluva nebo 
mluva), synchronní vs. diachronní přístup k jazyku, signifiant 
vs. signifié. 
(Dubois, J. : Dictionnaire de la linguistique et des sciences du 
Langage, Larousse, Paris, 1994, 514 str., str. 416) 

37 Proxemika je druh neverbální komunikace, spočívající ve 
vyjádření vztahu mezi lidmi prostřednictvím vzdálenosti, kterou 
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chápe jazyk jako obraz či interpretaci světa. Zároveň se 
v něm uchovává lidská zkušenost a paměť. 

Je-li pro strukturní lingvistiku klíčovým pojmem 
langue38 (jazyk jako systém) a pro jazykovědu orientovanou 
komunikačně je to parole (mluva)39, kognitivně a kulturně 
zaměřené zkoumání je nejblíže třetímu saussurovskému pojmu 
- langage (řeč)40. Řeč je lidská schopnost dorozumívat se 
prostřednictvím určitého jazyka. Řeč je ale možné zkoumat 
z velkého množství hledisek. Proto Ferdinand de Saussure 
upozorňuje na to, že má-li mít lingvistika svůj předmět 
studia jasně vymezen, je třeba ho redukovat na langue 
(jazyk). 

k sobě komunikující subjekty zaujímají. Z .teorie proxemiky 
vyplývá dělení na čtyři základní zóny: intimní, osobní, 
společenská, veřejná. Vzdálenosti se ale mohou lišit také podle 
kultury společenství, temperamentu jedince, národnosti apod. 
(převzato z www.wikipedie.cz) 
38 Langue je jedním termínů vytvořený švýcarským lingvistou 
Ferdinandem de Saussure. 
39 Parole je komplementární k pojmu langue Saussurovy dichotomie. 
Je to aktuální realizace langue v nějaké materiální (zvukové, 
grafické nebo jiné) podobě v konkrétních situacích. Výsledkem 
této realizace jsou konkrétní jazykové projevy (promluvy, 
texty). Oblast parolových jevů je věc individuální. Jazykový 
systém se realizuje jedině skrze parole a je v něm podroben 
individuálním tlakům každého z příslušníků jazykového 
společenství. Potřeba dorozumění však nepřipouští větší vybočení 
z jazykového systému. Individuální odchylky působí často v 
protichůdných směrech a vzájemně se ruší. Nicméně i tak 
v důsledku tlaku změn a odchylek v mluvě (parole) dochází v 
každé generaci k neustálým, byť jen nepatrným a pozvolným změnám 
v systému jázyka (tj . v langue). Každá změna v jazyce (langue) 
tedy vychází ze změn v mluvě (tj. v parole). 
40 Langage je další Saussurův termín, který se vztahuje 
k protikladu langue - parole. 
(38-40: Dubois, J. : Dictionnaire de la linguistique et des 
sciences du Langage, Larousse, Paris, 1994, 514 str., str. 346) 
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Synchronní zkoumání se v kognitivní lingvistice 
doplňuje s hlediskem diachronním. Důležitost se připisuje 
etymologii a všeobecně motivovanosti slov. Často se totiž 
právě odtud odvíjejí konotace, které s sebou slovo nese. 
Kognitivismus podle Vaňkové41 tradiční saussurovské 
dichotomie silně relativizuje. Upozorňuje na to, že 
synchronie s diachronií a sémantika s pragmatikou se 
prolínají. Zastánci tohoto směru ale uznávají opozici mezi 
centrem a periferií42. 

Strukturalismus dosáhl nejhodnotnějších výsledků ve 
fonologii, morfologii a ve formálně založené gramatice. 
Neosvědčil se v pragmatice, při studiu textu. Centrum 
pozornosti komunikačně orientované lingvistiky je naopak 
zaměřeno právě na ty oblasti a jazykové útvary, kde je 
pragmatická dimenze rozhodující, tedy na text a komunikační 
proces. V centru pozornosti kognitivně a kulturně 
orientované lingvistiky stojí především slovní zásoba 
včetně frazeologie. Pro tento i komunikačně orientovaný 
přístup je rozhodující zkoumání významu, sémantická dimenze 
jazyka, která je neoddělitelná od dimenze pragmatické. 

41 Vaňková, I.: Co na srdci, to na jazyku, Praha, UK, 2005, str. 
31 
42 Centrum a periferie: touto opozicí rozumí lingvisté pražské 
školy protiklad mezi centrálními a okrajovými jevy jazyka. Tato 
koncepce, vytvořená až v 2. polovině 20. století naznačuje, že 
jazyk tvoří poměrně otevřený systém. Centrálními jevy rozumíme 
typické představitele určité problematiky, které jsou poměrně 
stálé a neměnné a tvoří jádro jazykového systému. Naopak 
periferní jazykové jevy a elementy jsou méně stálé a v jazykovém 
systému jsou spíše nepodstatné a zanedbatelné. Proto nebývají 
uváděny jako příklad pro ilustraci dané problematiky. 
(Dubois, J.: Dictionnaire de la linguistique et des sciences du 
Langage, Larousse, Paris, 1994, 514 str., str. 80) 
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Povaha jevů zkoumaných strukturalisty na jedné straně a 
kognitivisty na straně druhé vede k odlišným metodám práce. 
Cílem strukturalismu je dokázat, že za procesem mluvy 
existuje systém. Vágnost a prostupnost hranic mezi jevy je 
ve strukturalismu odsouvána do pozadí. 

Naopak kognitivismus si na tyto rysy jazyka soustředí 
a vnímá je jako jeho podstatnou vlastnost. Akcentuje vztah 
jazyka k mimojazykové skutečnosti a ve svých metodách 
uplatňuje především hledisko interpretativní43. Nejen 
analýzy (rozkládání na nejmenší jednotky) vedou k nacházení 
nových souvislostí (jak je tomu ve strukturalismu), ale 
především interpretace. Materiálem ke zkoumání jsou pro 
kognitivisty především texty umělecké, folklorní, 
frazeologie atd. 

Strukturalismus klade důraz na exaktnost metodologie, 
od mimojazykového kontextu odhlíží. Jeho zastánci na 
kognitivismu kritizují nevědeckost a nepřesnost jeho metod. 

Oba přístupy jsou legitimní a vzájemně komplementární, 
doplňují se. Každý z těchto směrů má jak přísnější tak 
benevolentnější přívržence, kteří jsou přístupni 
kompromisům. V dnešní tobě tedy již není nutné stavět 
kognitivismus a strukturalismus proti sobě. Dalo by se 
říci, že se vzájemně liší především v tom, které oblasti 
zdůrazňují a které odsouvají do pozadí. Liší se tedy 
v rozložení akcentů. V každé teorii jsou některé 
skutečnosti v popředí zájmu a jiné na jeho okraji. Každý 
směr se většinou soustředí na to, co bylo v předcházejících 
sys témech opomí j eno. 

43 Vaňková, I.: Co na srdci, to na jazyku, Praha, UK, 2005, str. 
31 
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Oproti strukturalismu, který se zabývá především 
formou, se kognitivní lingvistika zajímá hlavě o význam. 
Význam je jejím centrálním pojmem a považuje ho i za hlavní 
cíl jazyka. Strukturalité nepopírají, že jazyk slouží 
přenosu informací, ale zajímají je především vzájemné 
vztahy mezi jazykovými znaky. Pokud jde o význam, důraz 
kladou na jeho denotativní složku (dále analyzovatelnou, 
rozložitelnou na sémy). Složku pragmatickou (významy 
afektivní, konotace) sice akceptují, není pro ně ale tolik 
důležitá jako pro kognitivisty. Pro stoupence kognitivismu 
jsou naopak konotace v centru zájmu. Denotativní složka 
významu podle nich může být někdy dokonce zavádějící. 

V tradici Pražské lingvistické školy44 se však se 
strukturním pohledem pojilo i hledisko funkční. Pojetí 
jazyka v Pražském lingvistickém kroužku by se dalo nazvat 
„funkčním strukturalismem". Je tedy zjevné, že oba přístupy 

44 Pražská lingvistická škola, někdy též Pražský lingvistický 
kroužek, zkratkou PLK, byl spolek českých a zahraničních 
lingvistů založený v roce 1926 a úředně zaregistrovaný'v roce 
1930. K zakládající skupině patřili Češi Vilém Mathesius, 
Bohumil Trnka, Bohuslav Havránek, a Jan Mukařovský. Z cizinců k 
základním myšlenkám nejvíce přispěli Roman Jakobson, Nikolaj 
Sergejevič Trubeckoj a Sergej Karcevskij. Pražský lingvistický 
kroužek si dal za úkol kritické přehodnocení soudobé 
lingvistiky. Přitom vycházel především z myšlenek strukturalismu 
uvedeného do jazykovědy Saussurem. Přijala za svou teorii 
jazykového znaku jako arbitrární (tj. nemotivovanou) jednotu 
označovaného (fr. "signifié") a označujícího (fr. "signifiant"). 
Kriticky se PLK postavil k historické komparativní lingvistice 
tím, že zdůraznil své synchronní, nikoli diachronní zaměření. 
Nejpřínosnější práce PLK jsou ty, které se zabývaly fonologií a 
morfologií. Hlavní zásluhu o etablování fonologie jako 
samostatné vědecké disciplíny měl Trubeckoj. Fonologie zavádí do 
studia hlásek emický princip neboli funkční hledisko. 
(Dubois, J.: Dictionnaire de la linguistique et des sciences du 
Langage, Larousse, Paris, 1994, 514 str., str. 375) 
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se navzájem nevylučují. V rozdílnosti mezi přístupy 
k jazyku jde jen o jinak zaměřená centra pozornosti. 

Koncem 60. let 20. století do českého lingvistického 
prostředí pronikají informace o tzv. komunikačně 
pragmatickém obratu ve světové lingvistice. V české 
lingvistice tedy vpravdě nešlo o obrat, ale spíše jen o 
posun, protože jak už jsme řekli, česká lingvistika začala 
oba přístupy propojovat již mnohem dříve, přesněji už od 
30. let 20. století. Pražský funkcionalismus tedy předběhl 
dobu o několik desetiletí. 

Pokud jde o třídění jevů, ve funkčním strukturalismu 
se uplatňuje především to na principu centra a periferie. 
Za centrální jsou považovány jevy frekventované, zatímco na 
okraji jsou jevy řídké, atypické. Někdy se princip centra a 
periferie dává do vztahu s opozicí bezpříznakovosti a 
pří znakovosti45. Za centrální se tak považují jevy 
bezpříznakové, za periferní jevy příznakové. Tento způsob 
třídění podtrhuje prostupnost hranic mezi třídami a 
koresponduje s prototypovou kategorizací jevů, která patří 
k pilířům kognititvismu. 

Přístupy uplatňované v kognitivní lingvistice lze 
rozdělit na tři velké okruhy: zkoumání mozku 
(neurolingvistika, souvislosti s teorií umělé inteligence), 

45 Bezpříznakovost vs. příznakovost: Nejznámější teorií PLK v 
obecné lingvistice je učení o příznakovosti. Vzniklo ve 
fonologii. Její morfologická verze byla vypracována Romanem 
Jakobsonem. Teorie příznakovosti je založena na myšlence 
binárního protikladu (opozice). Tento protiklad existuje tam, 
kde se oba členy liší přítomností nebo nepřítomností téhož 
formálního rysu. Člen opozice, který tento rys má, se nazývá 
příznakový člen a člen, který jej postrádá, je bezpříznakový. 
(Dubois, J. : Dictionnaire de la linguistique et des sciences du 
Langage, Larousse, Paris, 1994, 514 str., str. 295) 
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zkoumání mysli (psychologie a psycholingvistika, mapuje, co 
jazyk vypovídá o různých aspektech lidské mysli) a studium 
„kolektivní mysli", tedy kultury (co je v jazyce dáno naší 
tělesností a antropocentrismem) . Právě představitelé třetí 
skupiny zkoumají, co je příznačné pro obraz světa 
zprostředkovaný konkrétním jazykem. Vycházejí přitom 
z myšlenek o jazykové relativitě, akcentují zejména „fakt 
svébytné konceptualizace světa, uložené v každém jazyce"46. 

27 Vaňková, I.: Co na srdci, to na jazyku, Praha, UK, 2005, 343 
str., str. 57 
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III. Sémantika a sémiotika, pragmatika 

Sémantika je nauka o významu jednotlivých slov, 
morfémů47 a jiných znaků, případně též jejich vztahu ke 
skutečnosti, kterou označují. Tento termín vznikl z řeckého 
séma, což znamená význam. Vazbami mezi jednotlivými znaky 
těchto slov se zabývá syntax. Sémantika je součástí 
sémiotiky, která se zabývá celými znakovými systémy.48 

Sémiotika49 je nauka o znakových systémech. Oblastí 
jejího zájmu nejsou jen jazykové znaky, ale obecně i 
všechny ostatní znakové systémy (piktogramy, dopravní 
značky apod.). Za zakladatele moderní sémiotiky je 
považován americký filosof Charles Peirce50. Dělí se na 
sémantiku, která se zabývá významem znaků, syntax, jenž 
zkoumá vzájemné vztahy mezi znaky a pragmatiku. 

Pragmatika zkoumá vztahy mezi jazykovými znaky a jejich 
uživatelem. Jejím předmětem je fungování jazyka v reálné 
komunikaci, tedy to, jak jazykový i mimojazykový kontext 
ovlivňuje volbu jazykových prostředků a jejich 
interpretaci. Jedná se o moderní hraniční disciplinu, která 

Morfém je nejmensi jednotka jazyka nesoucí gramatický význam. 
Může to být tedy samotný kořen slova, ale i předpona, přípona 
nebo koncovka. 
(Dubois, J.: Dictionnaire de la linguistique et des sciences du 
Langage, Larousse, Paris, 1994, 514 str., str. 310) 

48 Sémantika spolu s příbuznými obory má velmi široké uplatnění 
nejen v lingvistice, ale i logice nebo v informatice a 
programování. 
49 Ferdinand de Saussure používal termín „sémiologie". 
50 Charles Pierce (1839-1914). Americký filozof, který rozdělil 
znaky na ikony, indexy a symboly. 
(převzato z www.wikipedia.com, duben 2008) 
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syntetizuje poznatky jednotlivých rovin zkoumání jazyka a 
uvádí je do vztahů s psychologií, sociologií, teorií 
komunikace, filozofií atd. 

Pragmatika vznikla na přelomu 60. a 70. let 20. 
století, kdy došlo v lingvistice k výrazné změně, která 
bývá někdy také označována jako „pragmatický obrat". Jiří 
Černý51 připomíná, jak v té době stále více lingvistů 
začalo kritizovat Chomského za to, že ve své generativní 
mluvnici pracuje s izolovanými větami a že při jejich 
analýze nebere v úvahu některé faktory, které jsou pro 
sdělovací funkci jazyka velmi důležité52. Tyto mimojazykové 
okolnosti, na kterých často závisí úspěch komunikace, byly 
označeny jako „pragmatické faktory" komunikačního procesu a 
začala se postupně rozvíjet pragmatika, která zdůrazňovala 
jejich význam a začala je systematicky studovat. 

Jednou z metod sémantiky je sémická (komponenciální) 
analýza. Ta postihuje denotační složku významu slova a 
ukazuje tak jeho přesné místo v lexikálněsémantickém 
systému jazyka (ve vztazích nadřazenosti a podřazenosti, 
opozitnosti, synonymie atd., např. sestra = „sourozenec 
ženského pohlaví"). Rozkládá význam na jeho jednotlivé 
složky. Nepostihuje však konotace (to, co je s daným 
výrazem spjato v konceptuálním systému rodilých mluvčích, 
co výraz evokuje v našich myslích, mění postoj mluvčího a 
dává tak prostor metafoře). 

Opačný přístup předpokládá nerozložitelnost významu.• 
Kognitivní lingvistika proto akcentuje konotace (ty aspekty 
51 Černý, J. : Dějiny lingvistiky, Votobia, Olomouc, 1996, 517 
str., str. 361 
52 Např. situace, v níž se výpověď realizuje, předcházející 
slovní kontext, posluchačova znalosti mluvčího a tématu 
výpovědi. 
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významu, které strukturalisté považují za těžko 
uchopitelné, subjektivní a tedy okrajové - např. sestra = 
velmi blízká ženská osoba ve vztahu rovnosti, spojená 
geneticky, milující a pečující, ochotná naslouchat a 
sdílet, pomáhající). V právě konotacích se projevují 
aspekty kognitivní a kulturní. 

Jak už bylo řečeno v předchozích kapitolách, během 80. 
let 20. století dochází ve světové lingvistice k obratu „od 
systému ke komunikaci", když se vedle strukturálního 
přístupu k jazyku (který ze saussurovské dichotomie langue-
parole akcentuje jednoznačně jazyk) postupně prosazuje 
jazykověda kognitivní (kladoucí důraz na mluvu). Do centra 
pozornosti jazykovědců se tak dostává sémantika, včetně 
svých přesahů do pragmatiky. Hlavním tématem a pojmem 
kognitivní jazykovědy se stává člověk a jeho jazykový obraz 
světa. 

Kognitivismus klade důraz na individuální zkušenost se 
světem. Ta je dána lidskou kognitivní výbavou, vycházející 
z tělesnosti53 a schopnosti člověka myslet v metaforách, 
schopnosti kategorizovat atd. Jazyk chápe jako fenomén 
kulturní a antropologický, Každý jazyk totiž podává 
specifickou, jistým společenstvím sdílenou interpretaci 

53 Jako příklad vlivu naší tělesnosti na vyjadřování uvádí 
Vaňková několik zajímavých metafor: podsouvat někomu něco, 
zavádějící tvrzení, přinášet závažná zjištění, odbočovat od 
tématu, jít přímo k věci, nezastavovat se u detailů, vratká 
pozice, otevřená . otázka, jiný úhel pohledu, vidět problémy, 
osvětlit temná místa, podat hmatatelné důkazy... Dodává ještě, jak 
překvapující může být zjištění, že o abstraktních tématech 
mluvíme slovy, která mají ve svém významovém základu nějaký 
poukaz k tělesné zkušenosti: k poloze těla, jeho pohybu, chůzi, 
cestě odněkud někam, k manipulaci s věcmi, ke smyslovému vnímání 
(hlavně zraku a hmatu). 
Vaňková, I.: Co na srdci, to na jazyku, Praha, UK, 2005, 343 
str., str. 60 
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světa. Často se tak mluví o „brýlích mateřského jazyka". 
Vaňková54 ale dodává, že ale, metonymicky řečeno, pod 
brýlemi máme oči, tedy to, co nás všechny jako lidi 
spojuje, konstituuje naše lidství, co je univerzální, co je 
možné objevit v každém jazyku. Hledání univerzálií je tak 
častým a oblíbeným filozofickým i obecně lingvistickým 
tématem. 

Porovnáváme-li různé jazykové obrazy světa, je třeba 
vzít v úvahu jak rozdílnost mezi nimi (svědčících o různých 
sociálních a kulturních podmínkách a zkušenostech daného 
společenství), tak i to, co je univerzální (lidská 
tělesnost, prožitek prostoru, antropocentrismus, 
metaforické pojetí světa, základní způsoby kategorizace). 
Bylo zjištěno, že rozdílnosti jsou převážně „na povrchu" 
(strukturace skutečnosti její popis a hodnocení), zatímco 
podobnost se týká hlubších struktur našeho ukotvení ve 
světě (tělesnost, antropocentričnost, atd.). 

Z tohoto hlediska je pro nás zajímavý i pohled na 
způsob konceptualizace v českém znakovém jazyce 
neslyšících55. 

54 Vaňková, I.: Co na srdci, to na jazyku, Praha, UK, 2005, 343 
str., str. 26 
55 Ukazuje se totiž, že i on je založený na lakoffovsko-
johnsonovskýoh představových schématech typu nahoře = „dobré" x 
dole = „špatné". Také znak pro „světlo/světlý" se ukazuje ve 
vzpřímeném držení těla, ruce s nataženými od sebe oddělenými 
prsty se pohybují nahoru, zatímco v případě znaku „tma/tmavý" 
jsou dlaně sevřené v pěst, ruce se pohybují shora dolů a k sobě, 
a to s náznakem schoulení a nahrbení. To plně koresponduje 
s pozitivními a negativními konotacemi spjatými v češtině se 
světlem a tmou. Vaňková zde dává jako příklad některá česká 
metaforická označení: světlý bod, osvícení, světlo mého života, 
vysvětlit; a naproti tomu tmářství, zatmění, temné síly, temné 
stránky, vytmavit něco atd. 
Vaňková, I.: Co na srdci, to na jazyku, Praha, UK, 2005, 343 
str., str. 50 
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IV. Etnolingvistika 

František Vrhel56 říká, že etnolingvistika se snaží 
modernizovat „humboldtovské chápání jazyka." Je obvykle 
vymezována jako studium jazyka, který chápeme jako výraz 
určité kultury. Jazyk je zde považován za primární znak 
etnické skupiny. Jazyk je hlavním etnickým příznakem, a 
proto na základě tohoto příznaku bylo nejsnažší vymezit 
historické svazky národů, jejich příbuznost, společný 
původ. Jazyk je bezprostředně spjat se svým nositelem a má 
etnotvorný charakter. To vedlo k samotnému vymezení 
etnolingvistiky jako oboru. Ta si tak všímá problému vzniku 
jazyků a jejich genetických a kontaktních vztahů. 

Etnolingvistika se zabývá vztahem jazykových a 
etnických faktorů ve fungování a vývoji jazyka. Má dvojí 
základní zaměření: sociální a kognitivní. Může být také 
chápána jako speciální odvětví sémantiky a 
sociolingvistiky. 

Jejím jádrem je zkoumání vztahu jazyka a určitého 
obrazu světa, určitého pohledu na svět. Představitelé 
etnolingvistiky došli k závěrům interpretujícím jazyk jako 
„mimořádně efektivní dorozumívací prostředek, který umožnil 
člověku odlišit se od ostatní přírody a který má zároveň 
značný vliv na chápání okolního světa a klasifikaci jeho 
jednotlivých jevů." Hypotéza Sapira a Whorfa je 
nejvýznamnější teorií, která v této souvislosti vznikla. 
Právě ona se považuje za hlavní přínos etnolingvistiky. 

56 Vrhel, F.: Základy etnolingvistiky, SPN, Praha, 1981, 174 
str., str. 8 
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Etnolingvistika vysvětluje některé odlišnosti různých 
jazyků světa a tím přispívá k delimitaci specifických rysů 
etnik. Zkoumá, jaký je podíl jazyka, resp. jakou hraje roli 
jazykový aparát a kategorie při formování obrazu nějakého 
univerza, resp. Ve způsobu uchopení reality. 

Jazyk je zde aktivním činitelem při utváření našeho 
obrazu světa, který je v důsledku toho různý v závislosti 
na systému jazyka, jakého užíváme. Lidé vnímají skutečnost 
tak či onak v závislosti na kategoriích myšlení, které jim 
předkládá jazyk. Poznání je tak jednoznačně podmíněno 
jazykem. 

Kořeny etnolingvistiky jsou spjaty s výzkumnými 
pracemi Benjamina Lee Whorfa. Ten se ve třicátých letech 
dvacátého století zabýval lingvistickým a etnografickým 
studiem nativních kultur severní Ameriky. 

Vrhel57 ještě dodává, že, samotnou etnologii pak 
můžeme definovat jako vědu, která zkoumá mentální fenomény 
života různých národů světa. Lidský jazyk, jeden 
z nejdůležitějších projevů duchovního života, tak přirozeně 
náleží do oblasti etnologické práce. Vztah lingvistiky a 
etnografie je instrumentalistický. Někdy je jazyk chápán 
jako součást kultury, jde tak o vztah části k celku. 
V jiném pojetí je jazyk jako množina snadno 
manipulovatelných znaků nejdůležitějším nástrojem 
k uchopení kultury. 

Zajímavé je i postavení lingvistiky, která je jednak 
součástí kulturologie58, a jednak sémiotiky59 . 

57 Vrhel, F.: Základy etnolingvistiky, SPN, Praha, 1981, 174 
str., str. 14 
58 Kulturologie je věda zkoumající kulturu a různé její projevy. 
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Pro etnografa je důležitá sémantika a především 
pragmatika jazyka. Sémiotika se zase zabývá především 
syntaxí. 

Z etnografického hlediska jsou lingvistická data tak 
prostředky, kterými můžeme proniknout a pochopit tu nebo 
onu kulturu, analyzovat ji a interpretovat tím, že ji 
srovnáme s kulturami jinými. 

59 Sémiotika je obecná věda o znakovém chování. 
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A. Hypotéza Sapira a Whorfa 

Teorie Sapira a Whorfa zaujímá významné místo mezi 
teoriemi, které se zabývají jazykovou relativitou. Zatímco 
v evropské etnolingvistice (založené Humboldtovou 
filozofií) je obraz světa konstituován na podkladě vztahu 
jazyka a národa (jazyk je zde určujícím faktorem při 
konstrukci obrazu světa60) , jde v etnolingvistice americké 
o tuto konstituci ze vztahu jazyka a kultury61. 

Hypotéza Sapira a Whorfa je bezprostředně vázána na 
etnografické a lingvistické výzkumy americké antropologie, 
jejíž klíčovou osobností v tomto ohledu byl Franz Boas62. 
Podle této teorie jazyk nějakého daného společenství 
determinuje (organizuje, segmentuje, klasifikuje) jeho 
kulturu. Podle Vrhela jde tedy o „determinaci s ohledem na 
uchopení reality a představy, kterou si o světě dané 
společenství vytváří."63 

Jazyk veškeré naše myšlení podmiňuje. „Reálný svět" je 
do značné míry budován na základě jazykových návyků 
společenské skupiny. Vrhel také doplňuje, že odlišnost 
jazyková má za následek odlišnou strukturaci rozumovou i 

60 Obraz světa se ukazuje jako pokus vnést určitý řád mezi prvky 
světa, za jehož součást se člověk považuje. 
61 Kulturou je zpravidla chápáno všechno, co je nebiologické 
povahy, všechno, co vytvořil člověk, co je produktem lidského 
společenství. 
62 Franz Boas (1856 - 1942). Americký průkopník moderní 
antropologie, (převzato z www.wikipedie.cz, duben 2008) 

63 Vrhel, F.: Základy etnolingvistiky, SPN, Praha, 1981, 174 
str., str. 9 
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afektivní. Jde tak o odlišné světy a „nikoli o týž svět, 
k němuž by se vztahovaly série různých etiket."64 

Základní myšlenky hypotézy lingvistické relativity 
byly formulovány na konci dvacátých, v průběhu třicátých a 
na počátku čtyřicátých let dvacátého století. (Sapir zemřel 
roku 1939, Whorf 1941.) První (spíše slabý) ohlas na tyto 
myšlenky se objevuje na konci čtyřicátých let a stimulující 
síla přichází teprve v letech padesátých. 

Edward Sapir (1884 - 1939) byl přední americký 
antropolog a lingvista, vůdčí osobnost americké 
strukturální lingvistiky. V jazykovědné rovině je považován 
za největší osobnost amerikanistických studií. Právě on 
položil základy ke genealogické klasifikaci nativních 
jazyků Severní a zčásti Střední Ameriky. Vystudoval 
německou filologii v Columbii, jeho lingvistické zájmy ale 
byly mnohem rozsáhlejší. Ve studiích pokračoval a získal 
doktorát z antropologie. Velmi významné pro něj bylo 
setkání s tehdy již úspěšným antropologem Franzem Boasem, 
který v něm probudil zájem o americké jazyky. Jako jeden 
z prvních se začal zabývat vztahy mezi jazykovědou a 
antropologií. Benjamin Lee Whorf byl původně jeho žákem, 
stejně jako např. Zellig Harris65. 

Jazykovědu Sapir chápal jako jednu ze společenských 
věd a každý jazyk jako jeden z aspektů konkrétní kultury. 

64 Vrhel, F.: Základy etnolingvistiky, SPN, Praha, 1981, 174 
str., str. 65 
6- Zellig Harris (1909 - 1992). Americký lingvista, odborník na 
algebraickou lingvistiku. Původně se specializoval na semitské 
jazyky. Známý je také svými pracemi, které se týkají textové 
lingvistiky. 
(Dubois, J. : Dictionnaire de la linguistique et des sciences du 
Langage, Larousse, Paris, 1994, 514 str., str. 231) 
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Základní Sapirův pohled je ten, že jazyk nějakého daného 
lidského společenství, které mluví a tedy myslí v tómto 
jazyku, je organizátorem zkušenosti tohoto společenství a 
odtud tvaruje jeho svět a jeho vlastní skutečnost. Každý 
jazyk obsahuje specifický pohled na svět. Jazyk je 
společensky formován a ovlivňuje tak způsob, jímž 
společnost následně pojímá realitu. Podle Sapira je to 
lexikum, které ze všech jazykových složek nejvíce odráží 
fyzikální a sociální prostředí jeho mluvčích. 

Sapir formuluje svá tvrzení jakožto generalizace, 
které lze ověřit na základě zkušenosti, dedukovat s opřením 
se o přesné výzkumy. Hlavní zásluha Whorfa pak spočívá 
v tom, že se pokusil o empirickou verifikaci Sapirových 
myšlenek. 

Benjamin Lee Whorf (1897-1941) byl protagonistou 
etnolingvistiky. Narodil se ve státě Massachusetts a tam 
také studoval na Massachusettském technologickém institutu 
(MIT) chemické inženýrství. Po vystudování pracoval u 
pojišťovací společnosti jako inspektor, je ho základní 
povinností bylo získávat pojistky proti požárům. V této 
souvislosti se vlastně dostal k „významu slov". V rámci své 
profese nucen provádět analýzy vzniku požárů. Whorf 
zjistil, že jednou z příčin byla příčina sémantická. Šlo 
konkrétně o nápis „prázdný sud" od nafty nebo benzinu, 
v jehož blízkosti i při sebemenší neopatrnosti (např. 
odhození cigarety) mohlo dojít k požáru. ' 

Až do roku 1924 Whorf nejevil zvláštní zájem o 
jazykovědu. Poté se z religiózních důvodů začal zajímat o 
hebrejštinu. V roce 1928 Whorf vystoupil na mezinárodním 
kongresu amerikanistů s referátem, který se týkal aztécké 

35 



chronologie. V tom samém roce se také poprvé setkal se 
Sapirem. Intenzivně spolupracují od roku 1931. 

Základem hypotézy Sapira a Whorfa je tvrzení, že jazyk 
je společenský výtvor a daný jazykový systém, v němž jsme 
vychováni a v němž od dětství myslíme, ovlivňuje náš způsob 
vnímání okolního světa. Svou hypotézu o jazykovém 
determinismu člověka dále zakládají na tezi, že v důsledku 
rozdílu mezi lingvistickými systémy, které jsou odrazem 
různých prostředí, v nichž jsou tyto systémy zrozeny, lidé 
různý způsobem vnímají svět. 

Jejich myšlenky získají ve světě ohlas až po smrti 
obou autorů, kdy vychází rozsáhlý výbor prací s názvem 
Language, Thought and Reality, Selected Writings (Jazyk, 

myšlení a realita, Vybrané stati"). Tento .pramen je 
základní pramenem pro poznání jejich koncepce. 

Lee Whorf vytvořil dvě důležité hypotézy. Podle první 
z nich jsou všechny vyšší úrovně myšlení závislé na jazyku. 
Druhá hypotéza naznačuje, že struktura jazyka, který je 
používán, ovlivňuje způsob, jímž dotyčný mluvčí chápe své 
prostředí. Obraz světa tedy kolísá podle jazyka. Někteří 
Whorfovi příznivci dokonce mluví o jeho trojím přínosu: 
v amerikanistice, v hypotéze lingvistické relativity a 
v obecné jazykovědě. 

Své myšlenky o rozhodující úloze jazyka při 
konstituování obrazu světa Whorf formuloval na základě 
srovnání jazyka hopi (jazyk používaný skupinou 
severoamerických indiánů) s tzv. SAE jazyky (tj. Standard 
Average European jazyky, tedy s jazyky evropskými). 
V jazyce hopi se zaměřili na problematiku pojmů 
označujících čas a prostor. Mimo jiné zjistili, že jazyk 
hopi se obejde zcela bez obtíží bez verbálních časů. Whorf 
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tvrdí, že např. kategorie čísla (singulár vs. plurál) je 
typická pro jazyky evropské. Je to pokus o segmentaci 
světa. Také evropský systém tří časů ovlivňuje celé naše 
temporální myšlení. Naproti tomu jazyk hopi rozlišuje pouze 
dvě časové formy, dřívější a pozdější. 

Základními gramatickými kategoriemi SAE jsou 
substantiva, adjektiva a verba. Jsme tak zvyklí rozlišovat 
mezi věcmi (osobami), atributy (stavy) a činnostmi 
(procesy). V jazyku hopi to tak není. Podle Whorfa toto 
dokazuje, že svět není rozčleněn na věci, stavy a procesy, 
jak by se některým mluvčím mohlo zdát, avšak že my teprve 
svým jazykem toto členění do světa vnášíme. Formování 
myšlenek je součástí příslušné gramatiky a je tak odlišné 
více nebo méně podle různých gramatik. Svět se nám tak 
segmentuje podle linií stanovených našimi mateřskými 
jazyky. Ukazuje se nám v proudu dojmů, které musí být 
utříděny naším vědomím, jazykovým systémem, který v tomto 
vědomí máme. Rozčleňujeme svět, třídíme jej do pojmů 
určitým způsobem, protože jsme přijali konvence svého 
jazykového společenství. Nemůžeme vůbec mluvit bez 
podřízení se organizaci a klasifikaci dat. Žádný jedinec 
tak nemůže popisovat svět s naprostou nestranností. Whorf 
klade v teorii jazykového relativismu důraz na gramatiku, 
naproti tomu Sapir spíše na lexikum. 

Ohlasy a reakce na Sapirovu a Wolfovu teorii zasahují 
především do oblasti etnolingvistiky, psycholingvistiky, 
etnografie, antropologie, filozofie či etnografie řeči. 

Na druhou stranu je ale také třeba podotknout, že i 
jazyk je podmíněn společensky a historicky. Jazyk nejenže 
podmiňuje naše vnímání světa, ale také ho sám odráží. Jazyk 
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je tak produktem a odrazem fyzikální a společenské 
skutečnosti. 

Dalšími podobnými teoriemi byly např.: Weisgerberova 
teorie pole66, Poincarého67 konvenci ona 1 ismus, lingvistické 
antropologie B. Malinowského68, tzv. obecná sémantika 
A.Korzybského69, Wittgesteinův70 neopozitivismus nebo 
Cassierova71 filozofie symbolických norem. 

Podle Jiřího Černého72 jsou si všechny tyto teorie 
podobné v tom, že přisuzují jazyku klíčovou úlohu při 
formování myšlení a klasifikaci okolního světa. Ten je 
podle zmíněných propagátorů neuspořádaný a chaotický. 
Teprve jazyk potom světu propůjčuje řád a umožňuje jeho 

66 Teorie pole: teorie vytvořená ve 40.1eetch německým lingvistou 
Leo Weisgerberem (1899 - 1985). Stejně jako Sapir-Whorfova 
hypotéza o jazykovém determinismu, i Weisgerberova teorie pole 
přikládají veliký význam úloze jazyka v procesu poznání. 
67 Henri Poincaré (1854 - 1912). Francouzský matematik, fyzik, 
astronom a filozof, zakladatel konvenciona1ismu a člen Pařížské 
akademie věd. 
( The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 

Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str. 716) 
68 Bronislaw Kasper Malinowski (1884 - 1942) . Polský a britský 
antropolog, sociolog a etnograf. 
(převzato z www.wikipedia.org, duben 2008) 
69 Alfred Korzybski (1879-1950). Polský lingvista, tvůrce tzv. 
obecné sémantiky. 
(převzato z www.wikipedia.org, duben 2008) 
70 Ludwig Wittgestein (1889 - 1951). Rakouský filozof, zabýval se 
především logikou, filozofií matematiky, mysli a jazyka. 
(The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 

Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str. 976) 
71 Ernst Cassier. Jeho teorie vidí jako duchovní aktivitu člověka 
jako základ principu, který formuje naše myšlení a vidění světa, 
(převzato z www.wikipedia.org, duben 2008) 
72 Černý, J. : Dějiny lingvistiky, Votobia, Olomouc, 1996, 517 
str., str. 446 
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poznání specifickým způsobem, který je závislý na struktuře 
příslušného jazyka a kultuře konkrétního jazykového 
společenství. Takto „vytvořený" svět se nutně liší od světů 
formovaných pomocí jiných jazyků, které mají odlišnou 
strukturu. 

Všechny tyto teorie, pokračuje Černý73, odmítají, že by 
svět, který nás obklopuje, měl nějaký řád, který by byl 
nezávislý na našem jazyku. Proto bývají označovány za 
teorie idealistické. A protože prvním, kdo formuloval tezi 
o tom, že každý jazyk obsahuje specifický obraz světa (= 
„weltansicht") a že skutečnost chápeme jedině 
prostřednictvím jazyka byl Wilhelm von Humboldt, bývají 
někdy všechny uvedené teorie označovány společným názvem 
„neohumboldtismus". 

Hypotéza Sapira a Whorfa má odpůrců přibližně stejně 
jako přívrženců. Nejpočetnější mezi přívrženci jsou 
antropologové a jazykovědci, odpůrci pocházejí především 
z řad filozofů. Avšak i její obhájci připouštějí, že 
existující báze je nedostatečná k tomu, aby mohla být 
hypotéza potvrzena. Bude tedy nutno vyčkat, aby ji bylo 
možno s konečnou platností přijmout nebo odmítnout, až do 
doby, kdy budeme disponovat dostatečným množstvím 
empirického materiálu k řešení problému. 

73 Černý, J. : Dějiny lingvistiky, Votobia, Olomouc, 1996, 517 
str., str. 446 
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B. Primitivní jazyky, Lévi-Strauss a jeho antropologický 
strukturalismus 

Podle Vrhela74 jsou hlavními rysy tzv. primitivních 
jazyků především konkretismus jasně převažující nad 
abstarktivismem, prvek popisný je častější než obecný, 
bohatě jsou rozvinuty také kategorie prostorové. Z toho 
vyplývá, že základním rysem tzv. primitivních jazyků je 
jejich malá abstrakční schopnost. 

Pro takové jevy, které jsou svým významem 
bezprostředně spjaty s hospodářskými a společenskými vztahy 
lidí, existuje v primitivních jazycích velká třída 
zvláštních specializovaných názvů, kdežto obecné názvy jim 
odpovídající chybějí. Je například známo, že v těchto 
jazycích nalézáme značné množství názvů jednotlivých 
stromů, zatímco zde chybí slovo strom. Primitivní jazyky 
tedy často mají při popisu skutečnosti k dispozici velké 
množství hyponym. Jim odpovídající slova nadřazená 
(hyperonyma) mnohdy chybí. Lidé užívající primitivní jazyky 
také např. odlišují zvířata podle pohlaví, stáří a jiných 
hledisek, ale často nemají obecné názvy toho či onoho 
zvířete. V jediném výrazu je nezřídka obsažena celá naše 
věta s přesnou charakteristikou věku, pohlaví a užitku 
zvířat. 

Typický je také enumerativní způsob řeči, obrazný 
výraz, gesta, nerozlišování gramatických a lexikálních 
prvků, vázanost na situaci, pragmatický charakter řeči, 
polysémie, nerozlišování slovních druhů, absence číslovek. 

74 Vrhel, F.: Základy etnolingvistiky, SPN, Praha, 1981, 174 
str., str. 22 
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Podle Skalický75 se tzv. primitivní jazyky od 
kulturních jazyků liší jen kvantitativně. Základní 
Skaličkóvou tezí je, že problém primitivního jazyka netkví 
ve slovní zásobě, ale v gramatice. Podle něj jsou všechny 
primitivní jazyky nepochybně „úplnými jazyky" v tom smyslu, 
že dostačují k tomu, aby vyjádřily vše, co dotyčný národ či 
etnikum vyjádřit potřebuje. 

Jak už jsme naznačili, hranice mezi gramatikou a 
slovní zásobou je v různých jazycích různě ostrá. Velmi 
ostrá je v indoevropských jazycích76, na rozdíl třeba od 
jazyků sinotibetských77. 

Ze syntaktického hlediska je podle Skalický důležitým 
kritériem rozlišení parataxe/hypotaxe, tj. 
souřadnost/podřadnost. Pro jazyky méně vyvinuté je 
příznačný parataktický (enumerativní) způsob vyjadřování. 

75 Skalička: Vývoj jazyka, 1960 
76 Indoevropské jazyky tvoří skupinu jazyků, které se společně 
vyvíjely v rozsáhlých oblastech Eurasie z předpokládaného 
indoevropského prajazyka. Mluví jimi víc než 2,5 miliardy lidí 
(velká většina Evropy, Asie od východního Turecka po Indii 
(kromě jižní části Indie, kde dominují drávidské jazyky), 
Amerika, Austrálie a Jihoafrická republika). Studiem 
indoevropských jazyků se zabývá indoevropeistika, disciplína 
srovnávací jazykovědy. Indoevropská rodina se dnes dělí na 
následující skupiny: indoíránské jazyky, řečtina, románské 
jazyky, keltské jazyky, germánské jazyky, arménština, slovanské 
jazyky, baltské jazyky, litevština a lotyština, albánština. 
(Dubois, J. : Dictionnaire de la linguistique et des sciences du 
Langage, Larousse, Paris, 1994, 514 str., str. 197) 

77 Sinotibetské jazyky (tibeto-čínské jazyky) jsou jednou z 
jazykových rodin, která je rozšířena hlavně na území Číny a 
okolí. Tato jazyková rodina se skládá ze dvou hlavních 
podskupin: jazyky čínské a tibetobarmské. 
(Dubois, J. : Dictionnaire de la linguistique et des sciences du 
Langage, Larousse, Paris, 1994, 514 str., str. 199) 
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Etnogarfové Nahodil a Robek ve své práci o původu 
náboženství78 mluví o tzv. prvobytném myšlení a jazyku. Od 
něj cesta ke složitému a abstraktnímu myšlení a vyjadřování 
byla neobyčejně složitá a zdlouhavá. Vysoce rozvinuté 
písemné a kulturní jazyky mají bohatě rozvinutou slovní 
zásobu, sestávající z mnoha menších celků a také odborných 
jazyků. 

Francouzský antropolog, etnolog a terénní etnograf 
Claude Lévi-Strauss (1908-) byl jednou z nejvýznamnějších 
osobností v oblasti antropologických věd. Vystudoval práva 
a filosofii na pařížské Sorboně. V letech 1935-1939 se 
v brazilském Sao Paulu zabýval etnografií, později se stal 
profesionálním antropologem. 

Pod vlivem R. Jakobsona79 Lévi-Strauss přijal 
strukturalistické pojetí jazyka jako systému znaků, jež 
spojují označující (zvuk, slovo) s označovaným (předmětem 
či pojmem). Tuto myšlenku pak přenesl na studium 
společenských vztahů, jež se také vyjadřují jazykem a 
chápou často v opozicích (muž X žena, rodič X dítě apod.). 
Velký vliv na něj měl také americký antropolog Franz 
Boas80. 

78 Nahodil, 0., Robek, A.: České lidové pověry, Praha 1959 
79 Roman Osipovič Jakobson (1896 - 1982). Ruský lingvista, 
představitel strukturalismu a jeden z nejvýraznějších 
představitelů lingvistiky 20. století vůbec. Před 2. světovou 
válkou se zdržoval v exilu v Československu a podílel se na 
založení Pražského lingvistického kroužku. 
(Dubois, J.: Dictionnaire de la linguistique et des sciences du 
Langage, Larousse, Paris, 1994, 514 str., str. 261) 
80 Franz Boas (1856 - 1942). Americký průkopník moderní 
antropologie. (Převzato z www.wikipedia.com, duben 2008) 
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Vrhel81 shrnuje, že cílem jeho bádání bylo spíše 
odhalování pravdy týkající se lidského ducha vůbec, nežli 
shromažďování faktů týkajících se organizací jednotlivých 
lidských společenství. Jednou z oblastí jeho zájmu bylo 
studium klasifikačních systémů (hlavně totemismu) 
přírodních národů.82 

Lévi-Strauss je považován za hlavu tzv. Strukturální 
školy v antropologii a etnografii, je dokonce tvůrcem 
strukturalistické metodologie v těchto disciplínách. 
Hlavním rysem strukturalismu v této oblasti je to, že důraz 
zde není kladen na jednotlivosti, ale na vztahy mezi nimi. 

81 Vrhel, F.: Základy etnolingvistiky, SPN, Praha, 1981, 174 str. 
str. 17 
82 Mezi jeho nejdůležitější díla patří Smutné tropy a Myšlení 
přírodních národů. Po vydání děl Mythologica 1. Syrové a vařené 
a Mythologica 2. Od medu k popelu byl v roce 1973 jmenován 
jedním z členů Francouzské akademie. 
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C. Relativizmus vs. Univerzalizmus, teorie prototypů 

Černý shrnuje, že patrně prvním zastáncem jazykového 
relativismu byl Wilhelm von Humboldt, významný představitel 
filozofie jazyka, který už na počátku 19. století 
formuloval tezi, podle které je v každém jazyce obsažena 
specifická vize či obraz světa (Weltansicht). Pouze 
prostřednictvím mateřského jazyka, který se liší od 
ostatních, chápeme okolní svět, jeho objekty, vlastnosti a 
vztahy mezi nimi. Významná je v tomto ohledu i jeho 
„psychologie národů" (Volkerpsychologie). 

Také podle Ernsta Cassiera83 stojí v ohnisku 
duchovního bytí právě jazyk, „s jehož pomocí duch vytváří a 
konstruuje svět". Jazyk je tedy podle něho určujícím 
faktorem v procesu poznávání světa. Ten je složen z faktů a 
jevů vzájemně na sobě nezávislých. Jakékoli vztahy mezi 
nimi jsou pouze výtvory našeho rozumu, který tyto jevy 
okolního světa hodnotí a pomocí jazyka do nich vnáší řád. 

Na tyto myšlenky navázal rakouský filozof a zakladatel 
neopozitivizmu Ludwig Wittgestein84, když došel k závěru, 
že právě jazyk je jediným vhodným objektem filozofie. Podle 
něj je úkolem filozofie „objasnit smysl jazyka vědy" a 
všechno ostatní jsou pouhé pseudoproblémy, od kterých je 
třeba filozofii očistit. 

83 Ernst Cassier. Jeho teorie vidí jako duchovní aktivitu člověka 
jako základ principu, který formuje naše myšlení a vidění světa. 
(Převzato z www.wikipedia.com, duben 2008) 

84Ludwig Wittgestein (1889 - 1951) . Rakouský filozof, zabýval se 
především logikou, filozofií matematiky, mysli a jazyka. 
(Převzato z www.v7ikipedia.c0m, duben 2008) 
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Také Ferdinand de Saussure zastává podobné stanovisko 
ve své teorii jazykového znaku85, když přirovnává okolní 
svět k „beztvaré mlhovině", ze které teprve jednotlivé 
znaky vydělují (v každém jazyce jinak) určité její úseky.86 

Zřetelně od sebe můžeme odlišit dva krajní postoje: 
relativisté zastávají názor, že jsme ve svém vztahu ke 
světu maximálně ovlivněni (v krajním případě dokonce 
determinováni) svým mateřským jazykem. Akcentují právě to, 
čím se jednotlivé kultury od sebe liší. Univerzalisté 
naopak tvrdí, že celé lidstvo bez ohledu na odlišnosti 
jazyků a kultur sdílí určitou „psychickou jednotu". 

Kompromisem mezi oběma postoji je závěr, že většina 
jazykových konceptů je sice vázána na daný jazyk, avšak 
existuje určité (malé) množství univerzálních pojmů. 
Takových, jejichž existence je prokazatelná ve všech 
jazycích, které jsou tedy „nejazykové". Tyto pojmy se 
nazývají jazykové univerzálie87. Také jiní entolingvisté 
připouštějí, že jazyk vykonává určitý vliv na myšlení, ale 
věří, že tento vliv má své meze a že jazyková variablita 
není neslučitelná s jednotou lidského myšlení. 

Z tohoto hlediska jsou velmi zajímavé a pro jazykovědu 
přínosné práce Anna Wierzbické.88 Tato polská lingvistka se 

85 Vědecká disciplín zkoumající znaky se jmenuje sémiotika, 
Saussure užíval termínu sémiologie. 
86 Saussure, F. de: Kurz obecné lingvistiky, Praha, Academia, 
2008, 487 str., str. 95 

Jazykové univerzálie jsou také zároveň elementárními 
sémantickými jednotkami, z nichž se všechno ostatní, co je 
v naší mysli, skládá. 

88 Anna Wierzbicka (ner.1938). Pochází z Polska, působí jako 
lingvistka na Australské národní univerzitě. Je známá především 
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už několik desetiletí zabývá (na základě. . zkoumání mnoha 
desítek jazyků nejrůznějších kultur) hledáním a 
formulováním těchto primárních a zároveň univerzálních 
jednotek a staví na nich svou koncepci sémantiky. 

Těchto jednotek je omezený počet - přibližně 60. 
Z nich je možné složit všechny ostatní komplikovanější 
pojmy. Jsou to např. říkat, myslet, chtít, pravda, udělat, 
někdo, něco, jako, ne atd. Tak můžeme popsat třeba význam 
sloves lhát, slíbit, donášet atd. Srovnáváním pojmů 
jednotlivých různých kultur dojdeme k závěru, že některá 
jazyková společenství mají podobné pojmy jinak modifikovány 
a že se ne vždy tyto pojmy zcela kryjí. 

Tato metoda srovnávání zakládá tzv. mezikulturní 
sémantiku89 a je přínosná nejen pro lingvistiku, ale i pro 
řadu jiných oborů. 

Soubor sémantických primitivů podle Anny Wierbiczké90: 
1. Substance (bytosti a věci): já, ty, někdo, něco, lidé 
2. Determinátory: tento, stejný, jiný 
3. Kvantifikátory: jeden, dva, několik, mnoho, všechno 
4. Mentální predikáty a slovesa smyslové zkušenosti: 
myslet, vědět, chtít, cítit, vidět, slyšet 
5. Mluvení: říkat, slovo, pravda 
6. Akce a události: dělat, stát se 
7. Hodnocení: dobrý, špatný 
8. Deskripce: malý, velký 

pro své práce v oblasti mezikulturní lingvistiky, především 
sémantiky a pragmatiky, (převzato z www.wikipedia.org) 
89 Wierzbicka, Anna. Cross-cultural Pragmatics: the semantics of 
human interaction, Mouton de Gruyter, 1991 
27 Vaňková, I.: Co na srdci, to na jazyku, Praha, UK, 2005, 343 
str., str. 57 
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9. Existence a vlastnění: být, mít 
10. Život a smrt: žít, zemřít 
11. Metapredikáty: ne, možná/asi, moci 
12. Spojování děj u s logickými vztahy: protože, jestliže, 
kdyby 
13. Čas: kdy, teď, po/potom, před/předtím, dlouho, brzy 
14. Prostor: kde, zde, pod, nad, daleko, blízko, strana, 
uvnitř 
15. Intenzifikace: velmi, víc 
16. Taxonomie: část, druh 
17. Podobnost: jako 

Při zkoumání jazykových univerzálií jsou zajímavé 
objevy týkající se konceptualizace barev, respektive 
barevného vidění světa různých- kultur. Za základní práci 
v oblasti kognitivně-kulturního zkoumání barev Vaňková91 
uvádí jako reprezentativní příklad tu, kterou v roce 1969 
vydali Američané Berlin a Kay pod názvem Basic color terms. 
Tito autoři předkládají výsledky analýzy zhruba stovky 
jazyků, zaměřili se v ní na postižení inventáře barev 
v jednotlivých společenstvích a na to, jak jsou tato 
pojmenování samotná utvářena. Výsledkem bylo zjištění, že 
každé společenství má ve svém jazyce slova alespoň pro 
černou a bílou barvu, tedy člení barevné spektrum alespoň 
na dvě barvy. Pokud určité společenství rozlišuje tři 
barvy, je to vedle černé a bílé vždy červená. Po ní co do 
četnosti výskytu následuje zelená nebo žlutá a teprve šestá 
v pořadí je modrá, dále pak hnědá. Většina evropských 

27 Vaňková, I.: Co na srdci, to na jazyku, Praha, UK, 2005, 343 
str., str. 57 
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jazyků ale diferencuje spektrum ještě podrobněji (fialová, 
růžová, oranžová, šedá atd.). 

Množství barev je tedy přímo úměrné evolučnímu stupni 
kultury. (Měřeno ovšem euroamerickým metrem.) Málo 
barevných pojmenování se tedy vyskytuje u relativně 
jednoduchých kultur, zatímco rozvinutější kultury rozlišují 
většinou jedenáct základních barev a množství jejich 
dalších odstínů. 

Vaňková92 přidává další zajímavost: toto pravidlo 
platí nejen při synchronním zkoumání a porovnávání jazyků a 
kultur, ale i v přístupu diachronním, vývojovém. Odvolává 
se na lingvisty Geigera a Gladstona (1969), kteří při 
analyzování barevného rozlišování na základě antické řecké 
literatury a védských hymnů došli k závěru, že před 
staletími nebylo vnímání barev zdaleka tak diferenciované 
jako později a dnes93. Repertoár barev zmiňovaných ve 
vývojově nejstarších jazyka je tedy chudší než nyní. 
Dokazují to také např. analýzy lidových písní a folkloru 
vůbec. Podobné výsledky přináší i hlubší pohled na 
frazeologii nebo toponyma, zkrátka ty sféry jazyka, v nichž 
zůstává konzervován jeho starší stav. 

Jednou z nejdůležitějších univerzálií je podle 
Wierbické94 zkušenost vidění a k ní se vztahující pojem a 
slovo pro „vidět". To prý existuje ve všech jazycích. Lidé 

92 Vaňková, I.: Co na srdci, to na jazyku, Praha, UK, 2005, 343 
str., str. 42 
93 Není bez zajímavosti, dodává Vaňková, že např. v Homérově 
Iliadě a Odysseji není o barvách vůbec řeč, rozlišují se tu 
maximálně rozdíly v jasnosti, tj. tma, světlo, tmavý, světlý. 
94 Wierzbicka, Anna. Cross-cultural Pragmatics: the semantics of 
human interaction, Mouton de Gruyter, 1991 
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všech kultur rozlišují „stav, kdy je vidět" (světlo, den) a 
kdy „není vidět" (tma, noc). Další nepochybnou univerzálií 
podle této polské lingvistky je koncept pro „jako". Od 
těchto dvou univerzálních konceptů (vidět a jako) vede 
potom přímá cesta k tzv. teorii prototypů v oblasti barev. 

Prototypy (a nejen ty barevné) tvoří základ našeho 
pojmového systému, respektive obrazu světa. Prototypem je 
nejtypičtější člen dané třídy. Prototypem barvy je tedy 
její nejtypičtější nositel, a těmi jsou základní součásti 
přírody. Z přírody totiž vyrůstá, náš (zde Vaňková cituje 
Jana Patočku) „přirozený svět". Odnepaměti tvoří základní 
rámec lidského života a je prvotní lidskou zkušeností. 
Odtud univerzálie noc, den, nebe, slunce, rostliny, sníh, 
krev, oheň.95 

I zde se ukazuje, že o mnohém, co je neviditelné a 
přímému pozorování nepřístupné, může podat zprávu 
pozorování jazyka. Ten je na rozdíl od jiných dějů 
probíhajících v mysli dobře uchopitelný. Jazyk nám tak může 
poodhalit, co se děje v mysli. Naše chápání světa je 
určováno naší schopností kategorizovat, tedy tvořit si 
pojmový systém na základě prototypů (stereotypů). 

Pojem „jazykový obraz světa" se začal užívat nejprve 
v pracích polských jazykovědců v polovině 80. let 20. 
století. K intenzivnímu vývoji tohoto přístupu dochází 
v době obratu světové lingvistiky „od systému ke 
komunikaci". Do centra pozornosti se tak dostává sémantika 
(včetně svých přesahů do pragmatiky) a jazyk se tak chápe 

95 Mezi jednotlivými jazyky může být ale v konceptualizaci 
rozdíl. Příkladem toho může být skutečnost, že Rus vidí a 
pojmenovává jako dvě různé základní barvy (sinij a galuboj) to, 
co je pro Čecha jen světlejší a tmavší modrá. 
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jako svědectví o myšlení, prožívání a chování člověka i 
celých kulturních společenstvích. Jazykový obraz světa se 
stal centrálním pojmem kognitivní jazykovědy. Středem zájmu 
tohoto nového paradigmatu je člověk. Kognitivistický důraz 
na individuální zkušenost se světem, která je dána lidskou 
kognitivní výbavou, vychází z podstatného významu 
tělesnosti, schopnosti myšlení v dimenzích metafory, 
schopnosti kategorizovat atd. 

Jazyk chápe nejen jako svědectví o lidské kognitivně, 
ale i jako fenomén kulturní a antropologický, a navíc i 
sémiotický, protože každý jazyk podává specifickou, jistým 
společenstvím sdílenou interpretaci světa. Vychází se zde 
opět z těsného sepětí jazyka s myslí. Je to interpretace 
světa obsažená v určitém jazyce - v jeho gramatických 
kategoriích, ve významové struktuře slovní zásoby, ve 
frazeologii. Jazyk ukazuje specifickou kategorizaci 
reality, hierarchizaci, uspořádání, chápání a hodnocení 
jednotlivých jejích částí. 

Vaňková96 říká, že porovnáme-li různé jazykové obrazy 
světa, je třeba vzít v úvahu jak rozdílnosti mezi nimi 
(svědčící o různých sociálních a kulturních podmínkách a 
zkušenostech daného společenství), tak i to, co je 
univerzální (lidská tělesnost a prožitek prostoru, 
antropocentrismus, metaforická konceptualizace světa, 
základní způsoby kategorizace). Rozdílnosti mezi 
jednotlivými obrazy světa podle Vaňkové spíš „na povrchu" 
(např. strukturace skutečnosti, její popis a hodnocení), 
zatímco podobnost se týká hlubších struktur. Dalo by se 

27 Vaňková, I.: Co na srdci, to na jazyku, Praha, UK, 2005, 343 
str., str. 57 
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tedy říci, že jazykový obraz světa vyrůstá z takových 
tělesně-prostorových struktur, jež jsou univerzálně platné. 
Na tyto struktury se potom následně „nabaluje" řada dalších 
rysů a elementů různé povahy, které jsou více či méně 
specifické a mohou sémantickou strukturu různých jazyků od 
sebe vzdalovat. 

Jazykový obraz světa má, říká Vaňková97, několik 
charakteristických vlastností. Je heterogenní, tedy ne 
jednolitý, ale „mnohovrstevnatý" a často komplikovaný. Liší 
se teritoriálně (dialekty), sociálně (profesní jazyky, 
slangy) i stylisticky. Jeho základem je jazykový obraz 
každodenně prožívaného, přirozeného světa, který je 
antropocentrický. Jeho prototypovou sférou je běžná 
každodenní komunikace. Tento obraz světa vytváří i texty 
umělecké, kterou každodenní zkušenost reflektují a dále 
interpretují a modifikují98. 

Jazykový obraz světa se ale v průběhu dějin proměňuje, 
je dynamický. Neměnný zůstává jen jeho základ, odvozený 
z přirozeného světa, který dědíme po svých předcích, a 
který je velice starý. Zajímavostí jsou občasné snahy 
společnosti změnit nežádoucí stereotypy. Uměle tak vznikají 
nová jména pro negativně zatížené pojmy (např. „Rom" místo 
„cikán" nebo „neslyšící" místo „hluchý"). 

Pro jazykový obraz světa dále typická jeho výběrovost. 
Každý jazyk upírá více pozornosti na jiné aspekty 
skutečnosti a jsou také jiné části skutečnosti, které téměř 

97 Vaňková, I.: Co na srdci, to na jazyku, Praha, UK, 2005, 343 
str., str. 52 
98 Existují však i jiné obrazy světa, interpretované z odborných 
jazyků. Vaňková ještě dodává, že velmi specifický je potom obraz 
světa utvářený texty publicistickými a uměleckými. 
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opomíná. Výběrovost jazyků se následně promítá do způsobu 
jejich kategorizace". 

Lidé také svět hodnotí se zaujetím. Věci vnímá buď 
jako nakloněné příznivě nebo nepřátelské, vzbuzující 
sympatii nebo odpor. Mírou pro takové hodnocení je vždy 
člověk sám. Člověk a lidské jsou přitom pro něj nejvyšší 
hodnotou. Pozitivně je tak hodnoceno to, co je lidské, 
negativně to, co stojí proti lidskému - např. „zvíře", 
„nelidskost", „nehumánní" atd. 

Typické také je, že bývá obtížné rozlišit mezi 
slovníkovou, jazykovou definicí a mimojazykovou reflexí 
dané věci, tj. reflexí encyklopedickou. V jazykovém obrazu 
světa je potom nejvýznamnější pragmatický vztah věci 
(pojmu) ke světu. 

Jak už bylo řečeno, centrem jazykového obrazu světa je 
přirozený jazyk, který koresponduje se základní lidskou 
zkušeností přirozeného světa. Nejzákladnější struktury 
našeho myšlení jsou dány naším prvním, tedy mateřským 
jazykem, který si od dětství osvojujeme. Základní slovník 
běžné, přirozené slovní zásoby čítá minimálně 1500 až 2000 
slov, standardně (nazíráno učiteli cizích jazyků) přibližně 
4000-5000 lexikálních jednotek. Jde o několik desítek 
(zpravidla 40-50) sémantických skupin. Patří mezi ně např. 
lidské tělo, existence a vývoj člověka, potrava, příbytek, 
oblékání, pohyb atd. 100 

99 Jako ilustraci by bylo možné uvést např. absenci ekvivalentu 
anglického výrazu „pet" - domácí zvíře chované pro potěšení a 
mazlení - v češtině. 
100 Etymologické a historické bádání dokazuje, že slovní zásoba 
složena z těchto nejběžnějších výrazů je zpravidla velmi stará a 
poměrně neměnná. Je nám tak svědectvím o jazykovém obrazu světa 
a způsobu prožívání našich předků. 

52 



D. Negativní vliv marxistické ideologie na vývoj etnolingvistiky a 

lingvistiky všeobecně, marrizmus 

Ideologie, tj. souhrn názorů a teorií, jimiž 
společenské skupiny prosazují své zájmy, sehrály určitou 
úlohu mimo jiné také ve vývoji lingvistiky. Patrně 
nejznámější teorií tohoto typů byla jafetologie, neboli 
„Nové učení o jazyce", kterou na počátku 20. století 
sestavil sovětský filolog gruzínského původu N.J.Marr. Ten 
se snažil na jazykovědu aplikovat marxistickou teorii 
třídního boje a hlásal proto teorii o třídním charakteru 
jazyka. On a jeho žáci se pokusili vypracovat jakési obecné 
schéma vývojových fází jazyků. Tato teorie, byla vydávana 
za „nové učení o jazyce" pod názvem jafetologie, její 
základní tezí byla stadiálnost jazykového vývoje. Stádii 
její představitelé rozuměli jazyková období obecného vývoje 
jazykové historie, charakterizované „shodnými úkoly výrazu 
gramatické a lexikální stavby, shodou sémantických přechodů 
a shodou ideologického obsahu gramatické stavby", cituje 
Černý101. 

Nikolaj Jakovíevič Marr (1864 - 1934) se narodil 
v Gruzii irskému otci a gruzínské matce, ani jeden z jeho 
rodičů nemluvil rusky. Velmi se zajímal o cizí jazyky, 
několika z nich také plynně hovořil. Na petrohradské 
univerzitě získal roku 1911 titul „akademik". I když se 

101 Černý, J. : Dějiny lingvistiky, Votobia, Olomouc, 517str., str. 
457 
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intenzivně zabýval jazykovědou, hlavní přínos jeho práce 
spočívá v oblasti archeologie a filologie kavkazských 
národů. 

Jiří Černý102 připomíná, že v roce 1924 se Marr pokusil 
v jazykovědě aplikovat marxistickou teorii a vyhlásil 
zásady svého „nového učení". Tvrdil, že neexistují národní 
jazyky, ale že každý jazyk je spojením dvou různých jazyků, 
totiž jazyka vykořisťovatelské třídy a jazyka tříd 
vyko ř i s ť ováných. 

V době jeho jazykového bádání se pozornost většiny 
ostatních lingvistů soustředila na jiné okruhy problémů. 
V důsledku toho nikdo jiný neměl dostatečné znalosti pro 
hodnocení a posouzení jeho práce. Sám Marr zcela opovrhoval 
objevy evropské i americké lingvistiky. Západní lingvisté 
zase naopak měli výtky k nedostatečnosti v jeho 
lingvistickém vzdělání a znalostech a také k jeho 
jednostrannému zaměření na jazyky a kulturu Kavkazu. 

Svou „jafetickou teorií" se snažil dokázat, že všechny 
lidské jazyky světa mají společný původ v jediném proto-
jazyce. Veškeré lexikum se potom podle jeho „Nového učení o 
jazyce" vyvinulo ze čtyř základních slov: sal, ber, jon, 
roš. Ve vývoji myšlení vytyčil tři stupně: myšlení 
totemické, mytologické a pojmové. 

Prostřednictvím tohoto modelu vývoje jazyků se Marr 
pokoušel marxistickou ideologii třídního boje aplikovat na 
lingvistiku. Ke svým tezím ale nedokázal doložit vědecké 
důkazy. Nepodařilo se mu formulovat počet stádií v jazyce 
ani základní kritéria pro jejich hodnocení. Jeho žáci se 

101 Černý, J. : Dějiny lingvistiky, Votobia, Olomouc, 517str., str. 
457 
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pokusili o propracování stadiálnosti v jazyce na základě 
větné stavby. 

Přesto byl vedoucí osobností sovětské lingvistiky až 
do roku 1950. Poté, co dosáhl uznání sovětských státníků, 
se stal ředitelem Národní ruské knihovny. Až do své smrti 
roku 1934 také vedl Jafetický institut ruské Akademie věd. 

Jeho práce byla jeho smrti přehodnocena, bylo 
poukázáno na její nedostatky a od 50. let 20. století se od 
ní i ruská marxistická lingvistika odklání. 

Jiří Černý103 nabízí celkové shrnutí, když říká, že 
vliv této teorie byl negativní mimo jiné také proto, že 
jako vnucovaná ideologie potlačovala pluralitu názorů a 
postupů, která je nezbytnou podmínkou vědecké práce. 

101 Černý, J. : Dějiny lingvistiky, Votobia, Olomouc, 517str., str. 
457 
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V. Možnosti a meze překladu 

Hlavní překážky překladu spočívají ve dvou typech 
rozdílů. Jedny jsou dané rozdílnými fyzickými a kulturními 
podmínkami jednotlivých jazykových společenství. Díky těmto 
podmínkám vždy vzniká velmi odlišná lidská životní realita. 
Druhý typ překážek v překládání vyplývá v rozdílnosti 
struktury každého jazyka na všech jeho úrovních. Rozdíly ve 
slovní zásobě, morfologii, fonologii, syntaxi, textové 
organizaci, stylistice, pragmatice a rozdílnosti ve způsobu 
vidění světa jednotlivých jazykových společenství by nás 
tedy mohli vést ke konstatování, že překládat není možné. 
Pravdou ale je, že překladatelé existují. 

Bylo řečeno, že způsob našeho vidění světa je 
determinován jazykem, který je naší mateřštinou. Ze světa 
tedy vždy vidíme jen to, co nám náš jazyk umožní odhalit. 
Způsob myšlení každého člověka' je podmíněn jeho jazykem. 
Jedním z hlavních bodů hypotézy Sapira a Whorfa je tvrzení, 
že v důsledku rozmanitosti jazyků nás neobklopuje jediný 
svět, který by byl pouze popsán různými způsoby, ale že je 
tolik rozdílných světů, kolik je na Zemi různých jazyků. 

Způsobuje-li ale různost jazyků tak rozdílné vidění 
světa, potom se nám nabízí otázka, jsou-li tyto „světy" 
vůbec souměřitelné a jaké mají tyto rozdíly ve způsobu 
lidského přemýšlení důsledky na překládání z jednoho jazyka 
do druhého. Fakt, že ze světa vidíme pouze to, co nám náš 
jazyk ukáže, má svoje důsledky na teorii překladu. 

Na možnosti překladu se v průběhu dějin objevovaly 
různé názory, často protichůdné. Mounin104 připomíná, že 

104 Georges Mounin (1910 - 1993). Francouzský jazykovědec, 
profesor lingvistiky a sémiologie na univerzitě v Aix-en-
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někteří teoretikové, jako např. Cicero105 nebo du Bellay106, 
tvrdí, že překlad je vždy možný. Svůj názor podepírají 
tvrzením, že existuje jednota mezi lidskou zkušeností, 
identita lidského rozumu a že formy lidského poznání jsou 
univerzální. Jiní (jako např. Wilhelm von Humboldt a jeho 
následovníci nebo o sto let později a na Humboldtovi 
nezávisle Edward Sapir a Benjamin Lee Whorf) ale mají za 
to, že různé civilizace vidí svět různě. 

Extrémní názor mají potom zastánci tzv. jazykového 
solipsismu, připomíná opět Mounin107. Podle nich není možná 
komunikace dokonce ani mezi mluvčími téhož jazyka. Převod 
sdělení do cizího jazyka je podle nich potom už zcela 
nereálný. Že komunikace mezi lidmi není možná, je základní 
námitkou především některých psychologů, filozofů a 
literátů. Tvrdí, že individuální zkušenost každého člověka 
je natolik jedinečná a odlišná od životní zkušenosti jiných 
jedinců, že tyto rozdílnosti mezilidskou komunikaci 

Provence. Velký vliv na něj mělo dílo André Martineta. Jeho 
zájem o lingvistiku měl široký rozsah, zabýval se mnoha 
lingvistickými okruhy, od historického vývoje jazykovědy, přes 
sémantiku a překlad až po její hraniční oblasti, jako je 
filozofie nebo literatura, (převzato z www.wikipedia.com, duben 
2008) 
Mounin, G.: Teoretické problémy překladu, UK, Praha, 1999, 263 
str., str. 243 
105 Cicero (106 př.n.l. - 43 př.n.l.). významný politik, filozof, 
největší římský řečník. Studoval v Římě a v Aténách. 
(Slovník latinských spisovatelů, Leda, Praha, 2004, 672 str., 
str. 172) 
106 Du Bellay (1523 - 1560). Francouzský renesanční básní, jeden 
z představitelů tzv. plejády, zabýval se překlady antických 
autorů z latiny do francouzštiny. 
(Bergez et coll.: Précis de la littérature française, Armand Colin, 
Paris, 2005, 354 str., str. 75) 
125 Mounin, G. : Teoretické problémy překladu, UK, Praha, 1999, 263 str., 
str. 214 
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znemožňují. I v rámci jednoho jazyka chápe každý člověk 
jednotlivé pojmy jinak než ostatní. Nad tímto problémem se 
zamýšlel i např. německý básník Reiner Maria Rilke108, který 
říká, že „téměř vše, co se s námi děje, je nevyjádřitelné. 
V hloubi duše a právě v tom podstatném jsme každý 
nevýslovně sám. Každý člověk je uzavřen do neproniknutelné 
samoty a ticha." Francouzský literární kritik Maurice 
Blanchot109 potom tvrdí, že „ žádná komunikace 
(prostřednictvím jazyka) není možná". 

Máme ale zato, že solipsisté přehlížejí společné rysy 
lidské afektivity. Základní lidské emoce (strach, radost, 
smutek, hněv, závist atd.) jsou totiž společné všem lidem 
jakékoliv kultury.110 Také metody moderní psychologie 
vychází z poznatku, že ačkoli je každý člověk jedinečný, je 
do jisté míry možné popsat jeho osobnostní charakteristiky 
(extroverze - introverze, emoční stabilita - labilita 
atd.). Také velcí spisovatelé dokážou zpracovat vysoce 
subjektivní a nesdělítelná témata takovým způsobem, aby 
byla čtenáři srozumitelná. 

Jazykový solipsismus by tak nebyl pouze překážkou 
překladu, ale jakékoliv komunikace i v rámci jediného 
jazyka. Slovníkový význam každého slova je tedy pouze 

108 Rainer Maria Rilke (1875 - 1926). Jeden z nejvýznamnějších 
pražských německy píšících autorů. Jeho poezie je interpretačně 
náročná. 
(Slovník spisovatelů německého jazyka, kol.autorů, Odeon,. 1987, 
622 str.,str.422) 
109 Blanchot, Maurice (1907 - 2003). Francouzský spisovatel, 
literární teoretik a filozof. Kromě literatury vystudoval také 
medicínu, ve které se specializoval na neurologii a psychiatrii. 
(Převzato z www.wikipedia.com, listopad 2008) 
110 Stuchlíková, I.: Základy psychologie emocí, Portál, Praha, 
2007, 226 str., str. 11 
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průměrem toho, jak jej chápou jednotliví mluvčí. Drobné 
odchylky v pojetí významů slov u každého člověka se tudíž 
předpokládaj í. 

Pokusme se nyní shrnout, na jaké problémy překladatelé 
při své práci narážejí. Každá ze složek jazykového systému 
(fonologie, morfologie, syntax, lexikum, styl, organizace 
větších textových celků) přináší určité specifické problémy 
při překládání : 

Lexikologie a překlad 
Na úrovni slovní zásoby se při překladu můžeme potýkat 

se značnými obtížemi. Právě slovní zásoba je oblastí, 
kterou většina laiků pokládá za hlavní nebo snad dokonce 
jediný zdroj problémů při překládání. 

Pokud jde o lexikum, je tedy třeba zdůraznit, že 
v dnešní jazykovědě je již překonaná původní představa 
jazyka jako pouhého repertoáru slov. Ferdinand de 
Saussure111 říká, že jazyk nemůže být redukován na 
nomenklaturu slov, kde by pojmenování vždy odpovídala 
stejnému počtu věcí v mimojazykové realitě. Pojmy totiž (v 
žádném jazyce) nemají přesné významové ekvivalenty. Jeden 
zvukový či grafický útvar neodpovídá jedné věci. Kdyby tomu 
tak bylo, pak by učení se cizímu jazyku znamenalo jednoduše 
naučit se nové nomenklatuře ve všech směrech souběžné 
s nomenklaturou původní. Takovým způsobem se ale cizí 
jazyky naučit nelze. Každý jazyk totiž svět popisuje po 
svém. Každá slovní zásoba je tvořena mozaikami termínů, a 
pokud bychom tyto mozaiky položili přes sebe, jejich 

111 Saussure, F. de: Kurz obecné lingvistiky, Praha, Academia, 
2008, 490 str., str. 95 
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jednotlivé plochy se téměř nikdy nebudou překrývat. (Např. 
odlišný význam barev v jednotlivých kulturách). Shoda dvou 
prvků stejného sémantického pole ve dvou různých jazycích 
je z hlediska překladu téměř vždy nemožná. 

Podle Saussura je jazyk především systémem znaků, 
pojímat ho jako seznam slov by bylo chybné. Význam každého 
slova potom závisí na (ne)existenci všech ostatních slov. 
Saussurovo pojetí významu tak osvětluje, proč nemůže nikdy 
fungovat doslovný překlad: slova totiž v různých jazycích 
nepokrývají stejná pojmová pole. 

Dříve panovalo přesvědčení, že struktury jazyka 
vyplývají ze struktur okolního světa a z univerzálních 
struktur lidského ducha. Např. Aristoteles stavěl na roven 
kategorie logické s gramatickými: 

jazyk Svět 

podstatná jména, zájmena bytosti 

slovesa děje 

přídavná jména vlastnosti bytostí 

příslovce vlastnosti dějů, kvalifikace 
vlastností 

předložky, spojky logické vztahy 

Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že překlad je vždy 
možný a že všechny jazyky hovoří o stejném světě. 
V důsledku toho by překladatelské obtíže spočívaly ve 
špatném pochopení obsahu výchozího textu překladatelem nebo 
v jeho neznalosti lexika cílového jazyka překladu. 
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Znamenalo by to, že překladatel, protože nezná a špatně 
používá formy obsahu a formy výrazu, předává je nepřesně. 

Problém je však v tom, že staří Řekové studovali pouze 
svůj vlastní jazyk, a proto se domnívali, že jeho struktura 
ztělesňuje univerzální formy lidského myšlení. Dnešní 
lingvisté uznávají jako univerzální jen kategorie 
podstatného jména a slovesa. Jednou z mála skutečností, 
které byly v této oblasti zatím zjištěny a ověřeny, je tedy 
fakt, že většina prozkoumaných jazyků má tendenci vytvářet 
verbo-nominální opozici. 0 existenci gramatických 
univerzálií tedy dosud nebyly předloženy dostačující 
důkazy. 

S Aristotelovým pojetím jazyka nesouhlasí také např. 
Wilhelm von Humboldt a jeho pokračovatelé 
(„neohumboldtiáni"). V jazyce totiž odmítají vidět pasivní 
nástroj vyjadřování. Pro ně je to aktivní princip, který 
myšlení vnucuje soubor distinkcí a hodnot. Každý jazykový 
systém tak v sobě obsahuje určitou sobě vlastní analýzu 
vnějšího světa, která se liší od analýzy probíhající 
v rámci jiných jazyků či jiných etap vývoje téhož jazyka. 
Jazyk je tak depozitářem -zkušeností, které nahromadily 
minulé generace. Jazykový systém tím pádem poskytuje 
budoucím generacím způsob vidění a interpretaci okolního 
světa. (Podle Humboldta jazyk není ergon, ale energeia.) 
Jazyk je prostředkem, jímž si lidé vytvářejí svou 
představu, své chápání a hodnoty objektivní skutečnosti. 
Vidění světa je tak determinováno jazykem. Různé obrazy, 
které si vytvoříme v každém určitém jazyce, se proto 
nemohou navzájem překrývat. • 

Bylo řečeno, že v současné době zastává většina 
lingvistů názor, že struktury světa nejsou logicky odráženy 

61 



v nějakých univerzálních strukturách jazyka. Každému jazyku 
tak odpovídá zvláštní organizace zkušenosti. Pro teorii 
překladu musí být tato fakta (která jakoby hovořila proti 
jakékoliv možnosti překladu) vzata v potaz. 

Význam je zformován v různých jazycích různě a forma 
obsahu se proto mění podle jazyků. Lingvisté se v současné 
době snaží o prozkoumání vztahů mezi formální jazykovou 
výpovědí (signifiant) a významem (signifié) této výpovědi. 
Tato zkoumání ukázala, že uchopení významů je velmi 
obtížné. Proto může způsobovat hledání adekvátních 
ekvivalentů v cílovém jazyce při překládání potíže. 

Fonologie a překlad 

Jiný typ rozdílů se týká rozdílnosti zvukových 
vlastností jednotlivých jazyků. Jako příklad uveďme 
nemožnost kvalitního a věrného překladu Verlainových112 

básní. Je všeobecně známé, že hlavním prostředkem evokace 
melancholie ve verši „les sanglots longs des violons"113 

jsou nosové souhlásky, které mnoho jiných jazyků vůbec 
nemá. 

V oblasti fonologie jsou potíže překladu ale relativně 
méně rozsáhlé než v jiných sférách jazyka. Jazyk totiž není 
ve všech svých oblastech stejně strukturován. Některé jeho 
roviny, jako na příklad fonologie, jsou vysoce 
strukturované, a proto není nijak obtížné najít při 
překládání v cílovém jazyce odpovídající ekvivalent. Jinde, 
112 Paul Verlaine (1844 - 1896). Francouzský básník, představitel 
prokletých básníků a symbolismu. 
(Bergez et coll.: Précis de la littérature française, Armand 
Colin, Paris, 2005, 354 str., str. 250) 
113 Paul Verlaine: Chanson d'Automne. Báseň ze sbírky Saturnské 
básně, 1866. 
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kupříkladu ve slovní zásobě, se struktury hledají jen 
obtížně. Také jednotlivé okruhy a části slovní zásoby jsou 
více strukturované než jiné. To je důvod, proč právě slovní 
zásoba působí při překládání pravděpodobně největší 
problémy. 

Fonologické a morfologické opozice jsou dále povinné. 
Na příklad záměna fonému /p / za /k/ nebo / f / ve 
francouzském slově /pul/ by způsobila změnu smyslu (v tom 
spočívá distinktivní hodnota fonémů), a proto je jejich 
rozlišování obligatorní. Z morfologie jmenujme zase na 
příklad opozici přítomného a minulého času. Ve slovní 
zásobě ale naopak opozice tak jasné nejsou, záleží na 
znalostech a rozhodnutí mluvčího. Fonologický systém je 
systémem uzavřeným, zatímco lexikální inventář je 
neomezený. V důsledku těchto skutečností způsobuje lexikum 
více problémů při překládání než fonologický systém jazyků. 

Morfologie, syntax a překlad 
Syntaktické struktury jednotlivých jazyků jsou 

nesouměřitelné. Vzájemná rozdílnost syntaktických 
konstrukcí v různých jazycích ale nemusí v překladu nutně 
způsobovat nepřekonatelné překážky. Zcela podobné situace 
mohou být arbitrárně označeny pomocí naprosto odlišných 
struktur. Mounin114 ještě dodává, že i v jednom jazyce lze 
týž jev popsat a vyjádřit několika způsoby: na příklad 
francouzské „la pluie continue" má téměř tentýž sémantický 
obsah jako „il pleut sans arrêt". Obě výpovědi mají stejný 
nebo velmi podobný vliv na posluchače) . Je to právě 
důsledek, jaký bude mít pronesení určité promluvy na 

125 Mounin, G. : Teoretické problémy překladu, UK, Praha, 1999, 263 str., 
str. 214 
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posluchače, který je pro překlad stěžejní. Provořadý je 
obsah (funkce) sdělení, forma je druhotná. Při překladu je 
tedy důležité především hledisko pragmatické. Společným a 
jediným jistým měřítkem každého jazyka je totiž situace 
v nejazykové skutečnosti, na niž se odvolává sdělení jak ve 
výchozím, tak v cílovém jazyce. 

V případě morfologie mohou být při překladu problémem 
např. tzv. klasifikační morfémy existující třeba v čínštině 
nebo vietnamštině, které se povinně váží k podstatným 
jménům nebo slovesům a udávají fyzické atributy předmětů, 
jejich postavení v prostoru nebo způsoby vnímání světa, ale 
jejichž význam je do jiných jazyků v podstatě 
nepřeložitelný. 

Podobným problémem může být rovněž označení sociálního 
statusu do osobních zájmen v některých asijských jazycích. 
V lepším případě se dá jejich význam do jiných jazyků 
vyjádřit protikladem tykání a vykání. Problém nastává při 
jejich převodu do jazyků, které mají jediný tvar pro 
vyjádření druhé osoby, jako například angličtina (její 
varianta zvaná „standard English"; jiné její méně rozšířené 
varianty opozici jednotného a množného čísla ve druhé osobě 
rozlišují). 

Stylistika, textová lingvistika a překlad 

Každý jazyk má svůj vlastní způsob klasifikace 
zkušeností a myšlení je tak také do určité míry ovládáno 
asociacemi mezi slovy115, zde je třeba se pozastavit nad 

115 Mimo jiné, i afektivní hodnotou jazykových faktů (konotacemi) 
se zabývá stylistika. 
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pojmy denotace a konotace slova, jimiž se zabývá 
stylistika. Východiskem pro moderní užívání těchto termínů 
je logika Stuarta Milla116. U něho se denotací termínu 
rozumí sumě všech předmětů, jejichž je tento pojem 
atributem. Konotací termínu je pak jeho nejširší 
subjektivní obsah. Konotace slova je tedy soubor všech 
charakteristik, které termín vyvolá v mysli jednoho člověka 
nebo většiny členů určité skupiny. Lingvisté Ogden a 
Richards117 pro tyto pojmy používají výrazy „referenční" a 
„emotivní význam slova". Referenční znamená denotativní, 
tj . takový, který odkazuje na objektivní existenci určité 
věci . 

Konotace jsou kulturně i individuálně specifické. Jako 
příklad kulturně daných asociativních významů uveďme slovo 
„sníh", které má zcela jistě rozdílné konotace např. pro 
Čechy a pro Eskymáky. Slovo „tempest"118 se u anglosaských 
mluvčích zase neoddělitelně váže k Shakespearovi. 

116 Stuart Míli (1806 - 1873). Britský filozof empirismu a 
ekonom, zastánce utilitarismu. Jeho nejvýznamnější díla jsou O 
svobodě a Utilitarismu, Systém induktivní a deduktivní logiky, 
Logický systém. Spojil Comtovu pozitivistickou filozofii a 
anglický empirismus. 
(The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, 

Cambridge Uiversity Press, 1999, 1001 str., str. 568) 
117 Charles Kay Ogden (1889 - 1957). Britský lingvista, filozof a 
spisovatel. 
Ivor Armstrong Richards (1893 - 1979). Vlivný britský lingvista 
a literární teoretik. 
Společným dílem Ogdena a Richardse je The Meaning of Meaning 
(1949), kde představili tzv. trojúhelník reference. 
(Dubois, J.: Dictionnaire de la linguistique et des sciences du 
Langage, Larousse, Paris, 1994, 514 str., str. 404) 
118 „Tempest" znamená v anličtině „Bouře", je to název jedné 
z her W.Shakespeara 
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Denotacemi (referenční význam, definice slova - výčet 
distinktivních rysů slova oproti jiným slovům) se zabývá 
sémantika. Konotace (nejširší subjektivní obsah, afektivní 
hodnota, emotivní význam slova) jsou potom předmětem 
pragmatiky a stylistiky. Pragmatika totiž zkoumá vztahy 
mezi znaky a jejich uživateli. 

Také podle Mounina119 jsou konotace spíše jevy 
stylistické a pragmatické než sémantické. Říká, že výběr 
jednoho výrazu namísto jiného informuje posluchače o 
mluvčím, o jeho osobnosti, sociální skupině, místa původu, 
psychologickém stavu ve chvíli, kdy svá slova pronášel atd. 

Konotace jsou nedílnou součástí jazyka. Dostatek 
informací o týkajících se konotací (emotivních významů) 
jednotlivých výrazů je nezbytnou výbavou lexikografů. Pro 
překladatele je důležité, aby ve slovníku nalezl kromě 
denotací jednotlivých výrazů i jejich konotace. 

Bylo řečeno, že konotace nesou podstatnou část významu 
slov. Proto mají v překladu významnou roli a snaha o jejich 
překládání je přinejmenším stejně důležitá, jako překlad 
denotací. Ovšem tato „afektivní atmosféra" obklopující 
slova se překládá obtížně, vztah mezi znakem a každým 
mluvčím je individuální, konotace jsou tedy různé u každého 
jedince. Znovu se tak dostáváme k problému tzv. jazykového 
solipsismu. Konotace totiž znemožňují nejen překlad, ale i 
komunikaci jednoho jedince s druhým v rámci jediného 
jazyka. 

125 Mounin, G. : Teoretické problémy překladu, UK, Praha, 1999, 263 str., 
str. 214 
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Umělecký překlad 
Georges Mounin120 říká, že překladatelé beletrie sami 

považují překlad za druh umění. Popírají, že by měl být 
redukován na druh lingvistické analýzy. Umělecký překlad 
tak není jen lingvistickou operací, ale, a to především, 
operací literární. Podrobněji potom je básnický překlad 
operací básnickou, překlad divadelní hry je produktem 
dramaturgické práce, dabování filmů je založeno na tvorbě 
dialogů. K tlumočení je zase nutné řečnické nadání. 

Názory na to, zdali je překlad uměním či především 
jazykovou operací se ale různí. Někteří teoretikové tvrdí, 
že překlad je především uměním. Ti, co zastávají opačný 
názor, potom mají za to, že i literární překlad vždy 
obsahuje čistě nelingvistické aspekty. 

Ze všech typů textů je při překládání nejhůře 
sdělitelný obsah básní. Interpretace básní je totiž velmi 
subjektivní. Překladatel poezie musí nejen dokonale znát 
oba jazyky, a být nadán mimořádnou důkladností (jako je 
tomu u každého jiného typu překladu), ale musí být zároveň 
sám básníkem, který dokáže vyjádřit totéž co autor 
originálu, byť v jiné rovině. Velké množství poznámek pod 
čarou může svědčit o skutečnosti, že se mu to nepodařilo. 

Nyní se můžeme vrátit k eseji H.F. Gadamera o 
filozofii jazyka121, o který jsme se opírali v úvodní části 
diplomové práce. V závěru tohoto eseje jsme vedeni 
k zamyšlení se nad problematikou překládání a čtení z 
cizích jazyků. Gadamer říká, že překladatel je vázán na to, 

120 Mounin, G.: Teoretické problémy překladu, UK, 1999, 264 str., 
str. 24 
121 Gadamer, G. : Člověk a řeč, Oikoimenh, 2003, 137 str., str.29 
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co stojí v původním textu, nemůže ho přetvářet. Každý 
překlad ale působí proti originálu ploše. Gadamer říká, že 
„překlad se zobrazuje do jedné plochy, smysl slov a podoba 
věty napodobují originál, ale překlad jaksi nemá žádný 
prostor". „Chybí mu ten třetí rozměr, z něhož bylo to 
původně tj . v originále řečené, v oblasti svého smyslu 
zabudováno". To je podle něj nevyhnutelná bariéra všech 
překladů. Úkolem překladatele tedy nemůže být napodobovat 
řečené, ale přeložit řečené svým vlastním způsobem. 

Překlad je podle něj tedy „do plochy promítnutá 
výpověď originálu, do níž se mnohé, co v originálu 
zaznívalo v pozadí a mezi řádky nepodařilo převést. Žádný 
překlad není tak srozumitelný jako jeho originál. Oproti 
originálu je překlad vždy mělký a těžkopádný." 

Ačkoli nemůže překlad beletrie nikdy dosahovat kvalit 
originálu, má své opodstatnění. Seznamuje čtenáře s cizími 
kulturami a tím zmenšuje odlišnost popisovaných situací. 

Rozdílné vidění světa a překlad 

Jak už bylo mnohokrát řečeno v předchozích kapitolách, 
je to náš mateřský jazyk, který utváří kategorie našeho 
myšlení a pomocí kterého jsme schopni rozumět okolnímu 
světu. V důsledku toho je každý přechod do jiného jazyka 
v nejlepším případě pouhou ekvivalencí. 

Podle Benjamina Lee Whorfa je jazyk „především 
prostředkem klasifikace a reorganizace prováděné na 
nepřetržitém toku vnímané skutečnosti. Výsledkem této 
klasifikace a reorganizace je potom zvláštní uspořádání 
světa." Toto členění je samozřejmě prováděno v různých 
jazycích podle různých pravidel. Připomeňme také Whorfovo 
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tvrzení, že „analyzujeme přírodu podle linií, které předem 
vytyčí naše mateřské jazyky". Každá společnost má takovou 
logiku uvažování, jakou jí nabízí syntax jazyka, jímž tato 
společnost mluví. Navzdory určitému zdání tedy jazyky 
neanalyzují stejnou objektivní zkušenost stejným způsobem. 
Mounin zmiňuje také André Martineta122, který v závěru své 
studie o „Jazykové arbitrárnosti a dvojí artikulaci" 
shrnuje, že „způsob, jakým jedinec vnímá svět je určován 
hlavně jazykovou strukturou, kterou přejímá od svého 
okolí". 

Mounin123 se se Sapirem a Whorfem shoduje v názoru, že 
každý jazyk vyčleňuje ze stejné skutečnosti různé aspekty. 
Právě jazyk nám tak organizuje vidění okolního světa, „z 
něhož vidíme doslova právě pouze to, co nám náš jazyk 
ukáže, a to se všemi důsledky, které tyto teze implikují ve 
vztahu k teorii překladu", dodává Mounin. 

Rozdílnost vidění světa různých jazykových 
společenství by nás mohla vést k domněnce, že překlad je 
teoreticky nemožný. Překladatelská praxe ale dokazuje, že 
to do určité míry možné je. Překlad ale musí v důsledku 
rozdílných vidění světa a civilizací překonávat mnohé 
překážky. Možnost uchopit významy jiného vidění světa je 
limitovaná. 

Překlad je tím obtížnější, čím více se od sebe 
kulturně liší společenství, která těmito jazyky mluví. 

122 André Martinet (1908 - 1999) . Jedna z nejvýznamnějších 
osobností francouzské strukturální lingvistiky. 
(Dubois, J. : Dictionnaire de la linguistique et des sciences du 
Langage, Larousse, Paris, 1994, 514 str., str. 295) 
125 Mounin, G. : Teoretické problémy překladu, UK, Praha, 1999, 263 str., 
str. 214 
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Evropské jazyky jsou si relativně podobné (odtud jejich 
souhrnné pojmenování „Standard European Languages", 
zkratkou SAE, běžné v anglofonní literatuře), protože 
všechna evropská společenství se vyvíjela zhruba ve 
stejných liniích (od zemědělství až k modernímu průmyslu). 
Navíc díky intenzivním jazykovým kontaktům, rozšířenému 
bilingvismu a jazykovým interferencím je poměrně snadné 
překládat uvnitř této jazykové a kulturní oblasti. 

Vzájemná komunikace mezi jednotlivými oblastmi světa 
ale natolik zlepšuje, že nějaká zcela izolovaná kultura 
dnes již prakticky neexistuje. Spolu s vývojem moderní doby 
se tedy šíří i univerzální rysy kultury. Stíráním 
kulturních rozdílů mezi jednotlivými kulturními 
společenstvími dochází k jazykové konvergenci.124 

Překlady beletrie do cizích jazyků zmenšují odlišnost 
situací, které tato díla líčí (a které oba jazyky společně 
nesdílejí). Překlad beletrie navíc tedy není pouze 
jazykovou nebo literární operací. Je to i operace s fakty, 
spojenými s celým kulturním kontextem. Překladatel tak musí 
znát nejen cizí jazyk, ale musí znát i smysl díla, které 
překládá. 

Podle Mounina125 dále pak každá slovní zásoba vyjadřuje 
určitou civilizaci. Známe-li francouzský slovník, znamená 
to, že jsme informováni o historii francouzské civilizace. 
Slova nemohou být správně pochopena, jsou-li oddělena od 

124 Jazyková konvergence je stírání rozdílů mezi jednotlivými 
jazyky. Jejím opakem je divergence, která vyplývá z izolace a 
odloučení společenství, ze ztráty kontaktu. Důsledky konvergence 
přitahují pozornost etnologů. 

125 Mounin, G. : Teoretické problémy překladu, UK, Praha, 1999, 263 str., 
str. 214 
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lokalizovaných kulturních jevů, které symbolizují. Proto 
překládáme-li z cizího jazyka, musíme spolu s tímto jazykem 
studovat i etnografii společenství, které se tímto jazykem 
vyjadřuje. Studium reálií tedy musí být zahrnuto v osnovách 
a v programech výuky cizích jazyků. 

Zkoumáním jazyka a civilizace určitého jazykového 
společenství se zabývá filologie. Je to studium písemností 
určitého jazyka, studium textů. Na rozdíl od lingvistiky, 
jazyk není jediným předmětem studia filologie, zabývá se i 
literární historií, mravy, institucemi apod. Lingvistika 
studium samostatného jazyka se od ní oddělila až později. 
Etnografie umožňuje proniknout do aktuálních vidění světa a 
filologie do vidění světa civilizací dob minulých. 
Etnografie je totiž prostředkem proniknutí do vidění světa 
a civilizací společenství, která se od našeho liší. 
Filologii můžeme zase chápat jako etnografii minulosti. 
Filologie nám v konečném důsledku umožňuje pochopit vztahy 
mezi signifikanty a signifikáty. Proto překladatel musí 
znát i kulturu oblastí, mezi jejichž jazyky překládá. 

Bylo řečeno, že význam slova je pouze průměrem toho, 
jak je jazykově užíváno jedinci a skupinami stejné 
společnosti. Překlad je tak způsobem komunikace, kdy jako 
v každém osvojování komunikace k němu nejdříve dochází přes 
identifikaci určitých rysů situace jako společných pro dva 
mluvčí. Různorodost syntaxe každého z jazyků je překonána 
totožností situace. Situaci promluvy tedy můžeme pojímat 
jako jednotku míry dvou výpovědí. Pokaždé, když existuje 
společná, či podobná situace, existuje, nebo je možný 
překlad. 

Řekli jsme, že překlad je tím méně obtížný, čím bližší 
jsou kontakty, které mezi sebou dané jazykové skupiny mají. 
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Např. angličtina jako nejrozšířenější dorozumívací jazyk 
planety ve své historii byla a stále je v kontaktu s jinými 
jazyky. Dalo by se tedy říci, že má zkušenosti s mnoha 
jinými kulturami. Proto je méně obtížné nacházet v ní při 
překladu odpovídající prostředky jak vyjádřit daný obsah. 

Možnost překladu je považována za zvláštní případ 
osvojování komunikace. Podle Mounina 126 totiž překlad 
můžeme popsat, podobně jako osvojování komunikace u malého 
dítěte, jako řadu aproximací, které se navzájem korigují 
každým užitím a návratem k.nejazykové situaci. A tak 
zlepšují analýzu vztahů mezi výpovědí a situací. Pokud 
využíváme nejazykovou situaci jako jednotku poměřování dvou 
jazykových výpovědí, zjistíme, že teorie nepřeložitelnosti 
je vlastně postavena převážně na výjimkách. 

Za nepřeložitelné tak bývají často považovány slovní 
hříčky127. Jen zřídkakdy je možné a překladateli se podaří 
najít v cílovém jazyce překladu takové jazykové prostředky, 
které by byly obsahově totožné a formálně alespoň 
přibližné. Příkladem takového zdařilého překladu může být 
třeba titul divadelní hry Ocsara Wilda128 „The Importance of 
Being Ernest", do češtiny přeložený jako „Jak je důležité 
míti Filipa", do francouzštiny potom „L'Importance d'être 
Constant" V angličtině i francouzštině bylo docíleno téměř 

126Mounin, G. : Teoretické problémy překladu, UK, Praha, 1999, 263 str., 
str. 239 127 Výjimkou z tohoto pravidla mohou být jen případy, kdy jsou si 
příslušné kulturní kontexty dost blízké a slovní zásoby dost 
příbuzné na to, aby bylo možno doslovné překlady potřebným 
způsobem interpretovat. 
128 Oscar Wilde (1854 - 1900). Anglický dramatik, prozaik, básník 
a esejista irského původu. 
(Stříbrný, Z.: Dějiny anglické literatury, Academia, Praha, 
1987, 837 str., str.566) 
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dokonalé shody co do dvoj smyslu anglického earnest 
(homofonní s Ernest) a francouzského constant, která jsou 
v obou jazycích zároveň i vlastním jménem. V češtině je 
výsledek překladu potom o něco horší. „Míti filipa" (tj. 
„mí ti pod čepicí") má jiný význam než anglické „to be 
earnest" (= zachovat vážnou tvář). Českému překladateli se 
ale podařilo této nesrovnalosti mírně přizpůsobit i celý 
děj hry. Ze stejného důvodu je nesmírně obtížné překládat 
např. také prózy Jamese Joyce129, který na podobných 
hříčkách a dvoj smyslech založil podstatnou část své tvorby. 

Závěrem 
Podle Nidy130 překlad spočívá v tom, že v cílovém 

jazyce dochází k produkci přirozeného ekvivalentu, který se 
nejvíce blíží sdělení formulovanému ve výchozím jazyce, 
pokud jde v prvé řadě o význam, teprve potom o styl a formu 
sdělení. 

Jakkoliv je každý překlad vždy jen přibližný a nutně i 
riskantní, překládání je užitečné mimo jiné také proto, že 
nám umožňuje odhalovat jazykové univerzálie, tedy pojmy, 
které mají jednotlivé od sebe se odlišující jazyky spolu 
společné. Taková činnost nám napomáhá utvořit si 
pravdivější pohled na svět, než jaký nám poskytuje jediný 
mateřský jazyk. Výsledkem takového zkoumání a vzájemného 

129 James Joyce (1882 - 1941) . Irský romanopisec a básník. Spolu 
s Virginií Woolf je považován za čelního představitele 
literárního modernismu. 
(Stříbrný, Z.: Dějiny anglické literatury, Academia, Praha, 
1987, 837 str., str. 643) 
130 Nida (nar. 1914) . Americký teoretik překladu a lingvista, 
zabývá se především překladem Bible. 
(Převzato z www.wikipedia.org) 
(citace z: Mounin, G.: Teoretické problémy překladu, UK, Praha, 
1999, 263 str., str. 249) 
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srovnávání různých jazyků je potom zjištění, je překládat 
je možné vždy. Vždy ale jen nedokonale. 

Jazyková forma rozhodujícím způsobem ovlivňuje naši 
orientaci ve světě. A protože se jednotlivé jazyky velice 
liší ve své systematizaci základních pojmů, jsou nakonec 
vzájemně „nesouměřitelné" a jakýkoli převod sdělení 
z jednoho jazyka do druhého je vždy jen přibližný. Překlad 
je tak operací, která je z hlediska úspěchu relativní a 
z hlediska úrovní komunikace, jichž dosahuje, variabilní. 

Čím vzdálenější je kultura a civilizace, z jejíhož 
jazyka překládáme, tím vyšší je počet překladatelských 
rizik. Osobní zkušenost je vždy jistým způsobem 
nesdělítelná, - základní jednotky (fonémy, monémy, 
syntaktické rysy) dvou jazyků nejsou vždy v teorii 
souměřitelné. Avšak díky odkazu na situace, které sdílí 
mluvčí i posluchač (autor i překladatel) je komunikace 
nadále možná. 
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VI. Praktická část 
Pro praktickou část diplomové práce jsme vybrali 

divadelní hru francouzsky píšícího dramatika irského původu 
Samuela Becketta131 Čekání na Godota132 (1952) . Text se 
pokusíme analyzovat na jednotlivých jazykových úrovních, 
především však z hlediska lexika a stylu. Zamyslíme se také 
nad celkovým vyzněním překladu. Teoretické poznatky o 
jazykovém relativizmu a problematice překládání se tak 
pokusíme aplikovat na konkrétní text a jeho převod do 
cizího jazyka. Budeme se tak snažit ověřit jak velký je 
vliv jazykového relativizmu na překlad sdělení z jednoho 
jazyka do druhého. Toto dílo jsme volili proto, že jsme 
potřebovali originální francouzský text, ke kterému bychom 
měli k dispozici i několik jeho překladových verzí. 

131 Samuel Beckett (1906 - 1989). Dramatik a prozaik irského 
původu, jeden z hlavních představitelů absurdního dramatu. 
Studoval práva a cizí jazyky, trpěl depresemi. Od roku 1938 žil 
ve Francii, v roce 1969 mu potom byla udělena Nobelova cena za 
literaturu. Beckett žil v Paříži, jeho tvorba byla francouzským 
prostředím značně ovlivněna. Svá díla psal anglicky a francouzsky. 
(Stříbrný, Z.: Dějiny anglické literatury, Academia, Praha, 
1987, 837 str., str. 662) 
132 Čekání na Godota je dnes již klasické absurdní drama poprvé 
uvedené v roce 1953. Drama tvoří dvě dějství. Dekorace se 
omezuje na jeden strom, scéna je tvořena venkovskou cestou. Zde 
se setkávají dva tuláci Estragon a Vladimír. Z jejich 
chaotického dialogu vyplývá jen to, že čekají na jakéhosi 
Godota, který by měl změnit jejich životní osudy. Jejich 
nekonečný rozhovor je přerušen příchodem dvojice pána Pozza s 
bičem a jeho sluhy Luckyho. 
Hra se neobrací k divákovi s jednoznačnou a ucelenou odpovědí, 
kterou by do hry autor předem zašifroval. Spíše na něho naléhá 
sérií otázek, na něž se divák může pokoušet hledat odpověď 
vlastní. 
(Stříbrný, Z.: Dějiny anglické literatury, Academia, Praha, 
1987, 837 str., str. 663) 
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Dostupné byly celkem tři verze textu. První je 
francouzská verze hry En Attendant Godot, vydaná 
nakladatelstvím Les Editions de Minuit v roce 2006. Tuto 
původní verzi divadelní hry srovnáváme se dvěma překlady do 
češtiny, jednak s překladem Patrika Ouředníka133 z roku 1986 
a jednak s překladem Karla Krause134 z roku 1991. 

Pokusme se nyní stručně charakterizovat jazyk 
zvoleného literárního díla. Ze syntaktického hlediska se 
jedná převážně o jednoduché věty. Souvětí se zde 
nevyskytují. Jazyk, který Beckett pro svou hru zvolil, je 
strohý, rozvíjející větné členy autor téměř nepoužívá. To 
je z hlediska srovnávání jednotlivých verzí překladu do 
téhož jazyka nevýhodné, protože u velmi jednoduchých vět 
není často ani možnost volby prostředků. 

Zajímavější je tedy překlady analyzovat na úrovni 
stylistiky. Pro převážnou část textu zvolil autor styl 
neformální, užívá hovorové výrazy, místy i vulgarismy. 
V ostrém kontrastu ke zbytku textu jev ojedinělém monologu 
Luckyho (str. 55), který je naopak velmi formální. Tento 
projev je ale nekohezní a nekoherentní, není v něm 
zachována interpunkce a je obtížné jej interpretovat. 

Pro ilustraci jsme vybrali několik pasáží, pomocí 
kterých upozorníme na nejvýraznější rozdíly, které jsou 

133 Patrik Ouředník (nar. 1957). Roku 1985 emigroval do Francie, 
kde se živí především jako publicista. Věnuje se také překladu, 
překládá jazykově a stylisticky náročná díla. Kromě Čekání na 
Godota přeložil také např. Stylistická cvičení od R. Quenaua. 
(Slovník českých spisovatelů od roku 1945, II., Ústav pro českou 
literaturu, AVČR, Praha, 1998, 791 str., str. 164) 
134 Karel Kraus (nar. 1922)Dramaturg, divadelní režisér, pedagog 
a překladatel. Signatář Charty 77 . 
(Týdeník Rozhlas, 24/2006, www.radioservis-as.cz) 
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mezi jednotlivými překlady do češtiny. Prostřednictvím 
přirovnání k původnímu francouzskému textu se pokusíme oba 
texty zhodnotit a rozhodnout, je-li některá z verzí 
zdařilejší v jednotlivých ohledech. 

1. 

Beckett (str. 19) 

Vladimir: Tu n'irais pas 

loin. 

Estragon : Ce serait là, en 

effet, un grand 

inconvévient. (Un temps.) 

N'est-ce pas. Didi, que ce 

serait là un grand 

inconvénient? (Un temps.) 

Etant donné la beauté de 

chemin. (Un temps.) Et la 

bonté des voyageurs. (Un 

temps. Câlin.) N'est-ce 

pas, Didi? 

V : Du calme. 

E : Calme... Calme... 

(Rêveusement). Les 

Anglais disent câââm. Ce 

sont des gens câââms. Tu 

connais l'histoire de 

l'Anglais au bordel? 

Ouředník (str. 37) 

V : Daleko bys nedošel. 

E : V tom je ovšem jádro 

pudla. (Pauza.) Žejo, 

Dando, že je v tom jádro 

pudla? (Pauza.) S 

přihlédnutím ke krásám 

cesty. (Pauza.) A k 

laskavým povahám 

poutníků. (Pauza. 

Mazlivě.) Žejo, Dando? 

V : Klid. 

E (s rozkoší): Klid... 

Klid... (Zasněně.) 

Angličani říkají khám. (Po 

chvíli.) Znáš ten fór o 

Angličanovi v bordelu? 

Kraus (str. 14) 

V : To bys daleko nedošel. 

E : A to by fakt byla děsná 

škoda. (Pauza.) Nebyla by 

to děsná škoda, no řekni 

Didi? (Pauza.) Když uvážíš 

tu krásu po cestě. (Pauza.) 

A dobrou povahu 

pocestnejch. (Pauza.) Znáš 

tu historku s Angličanem 

v bordelu? 

Jak vidíme, Kraus podstatnou část této pasáže ve svém 
překladu zcela vynechal. Naproti tomu Ouředník si s onou 
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pasáží poradil velmi dobře. Francouzský přepis anglické 
výslovnosti aspirovaného /k/ ve slově „calm" jako zadního 
/a/ (které ve francouzském pravopise odpovídá â („a" 
s akcentem circonflexe) nahradil fonetickým přepisem 
„khám". Jedná se tedy o problém na úrovni fonetiky i 
lexikologie. Jak už bylo řečeno, slovní hříčky jsou 
případy, které vyžadují především vynalézavost ze strany 
překladatele. 

2. 

Beckett (str. 26) Ouředník (str.45) Kraus (str.21) 

V: Pour moi c'est le V: U mě je to naopak. V: U mě je to zas naopak. 

contraire 

E: C'est à dire? E: Jak? E: Co tím myslíš? 

V: Je me fais au goût au fur V: Chutná mi čím dál tím V: Že tomu pořád víc 

et à mesure. víc. Jako postupně. přicházím na chuť. 

E: C'est ça, le contraire? E: A to je opak? E: Tomu se říká opak? 

V: Question de V: To je věc založení. V: To je věc nátury. 

tempérament. 

E: De caractère. E: Povahy. E: Charakteru. 

V: On n'y peut rien. V: Tý neporučíš. V: S tím nehneš. 

E: On a beau se démener. E: Marná snaha. E: Kdyby ses rozkrájel. 

V : On reste ce qu'on est. V: Jednou už jseš takovej. V: Jakej člověk je, takovej 

zůstane. 

E : On a beau se tortiller. E: Ať děláš co děláš. E: Nohu za krk si nedáš. 

V : Le fond ne change pas. V:Clověka nepředěláš. V: Podstata se nemění. 

Kraus francouzské slovo „tempérament" do češtiny 
překládá jako „nátura". A povzdech „On n'y peut rien" jako 
„S tím nehneš". Dále potom „On a beau se démener" jako 
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„Kdyby ses rozkrájel" a „On a beau se tortiller" jako „nohu 
za krk si nedáš". 

Ouředník pro zmíněné významy zvolil ekvivalenty: 
„založení", „marná snaha" a „ať děláš co děláš." Dále potom 
výraz „le fond ne change pas" přeložil jako „člověka 
nepředěláš", což se nám ze stylistického hlediska zdá být 
vhodnější než Ouředníkovo „podstata se nemění", i když toto 
je překlad doslovný. U českých překladatelů jsou to tedy 
především aspekty stylistické, ve kterých zde nacházíme 
největší rozdíly. Kraus zvolil styl, který je více 
familiérní a více tak odpovídá originálu, jakkoliv je 
Ouředníkův překlad místy sémanticky přesnější. 

3 . 
Dalším významným rozdílem mezi oběma verzemi překladu 

je překlad vlastních jmen do češtiny v Krausově případě. 
Kupř. v rozsáhlém monologu Luckyho135 původní příjmení 
„Fartov" Kraus překládá jako „Pšoukal" apod. Ouředník toto 
i jiná příjmení nechává v původním znění. 

Beckettovou mateřštinou je angličtina, anglické 
konotace slov tedy patrně v textu mají svůj význam.136 Kraus 
se na rozdíl od Ouředníka tyto konotace slov v původní 
verzi textu snaží převést do cílového jazyka. Slovní hříčky 
jsou tradičně těžce přeložitelné. Zdá se nám, že v tomto 
směru je Krausův překlad zdařilejší. 

V teoretické části diplomové práce jsme vysvětlili, že 
potíže při překládání mohou vznikat na všech úrovních 
jazyka. Může se tedy jednat o problémy způsobené rozdílnou 

135 Beckett str. 55, Ouředník str. 76, Kraus str. 45 
136 I „Godot" má pravděpodobně spojitost s anglickým „God", bůh. 
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fonetikou a gramatikou jednotlivých jazyků a jejich 
lexikem, ale v neposlední řadě také stylistikou a celkovou 
organizací textu. Podrobně jsme se také zabývali tím, do 
jaké míry náš mateřský jazyk ovlivňuje naše vidění světa. 

Z důvodu dostupnosti téhož textu v několika jazykových 
variantách jsme jako text k ilustraci vybrali originální 
verzi hry Čekání na Godota od Samuela Becketta ve 
francouzštině a její dva různé překlady do češtiny. Ukázalo 
se, že největší dopad na vyznění textu má v tomto případě 
volba stylistických prostředků. Vhodně zvolený registr je 
zde důležitější než to, aby byl překlad přesný. Bylo 
řečeno, že při překládání jde v první řadě o vyjádření 
obsahu a až poté o vystižení formy. Čekání na Godota je ale 
dílem, kde děj je naprosto minimální a také po stránce 
obsahové je to text, který je velmi těžké interpretovat.137 

To je důvod, proč při jeho překládání je třeba se zaměřit 
především na jeho styl. 

Kraus, ačkoli překládá mnohdy méně doslova než 
Ouředník, je ale, zdá se nám, v některých ohledech 
úspěšnější. Podařilo se mu lépe vystihnout styl původního 
textu, volí stylisticky více familiérní prostředky, jeho 
překlad je, zdá se nám, zdařilejší. Kraus se navíc snaží 
vystihnout kromě denotací slov i jejich konotace, což má na 
celkové vyznění textu velký vliv. 

137 Sám autor v doslovu francouzského vydání hry z roku 2006 
odmítá jakékoliv interpretace díla. Říká, že sám neví kdo je 
Godot a jestli vůbec existuje. Beckett tvrdí, že neví, co 
jednotlivé postavy hry symbolizují a jestli ony sami v Godota 
věří. Veškerá interpretace díla tak závisí na čtenáři (divákovi) 
samotném. 
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Shrnutí a závěr 
Naším cílem bylo zodpovězení otázky zdali, a pokud 

ano, tak do jaké míry relativita popisu skutečnosti 
v jednom jazyku ovlivňuje převod sdělení do jazyka druhého. 

V diplomové práci jsme se pokusili českému čtenáři 
shrnout dostupné informace týkající se Teorie jazykového 
relativizmu. Za cíl práce jsme si položili posoudit vliv 
relativity jazykového sdělení na překlad textu do cizího 
jazyka. 

Práce je členěna do pěti hlavních kapitol. Úvodní 
část, nazvaná „Člověk a řeč, filozofie jazyka", seznamuje 
s nejobecnější jazykovědnou disciplínou - s filozofií 
jazyka. Jsou zde vysvětleny její důležité pojmy, vytyčena 
je specifičnost člověka a jeho řeči oproti ostatním 
živočichům, zdůrazněn je význam metajazyka pro popis 
jazykového systému a výuku cizích jazyků. Následuje přehled 
historického vývoje tohoto oboru. Jmenována je řada 
osobností, které svou prací ve velké míře přispěly 
k rozvoji této jazykovědné oblasti. Zdůrazňována je přitom 
vnitřní provázanost filozofie jazyka s ostatními vědními 
odvětvími, jako je např. psychologie, psycholingvistika, 
etnografie, antropologie atd. 

Druhá kapitola, nesoucí název „Kognitivní lingvistika" 
si dává za cíl vytknout hlavní rozdíly mezi strukturalismem 
a kognitivní lingvistikou v jejich přístupu k jazyku. 
Striktně je zde dodržována Saussurova dichotomie langue vs. 
parole. Zmíněna je také výjimečnost přístupu Pražské 
lingvistické školy, která nám svým funkčním strukturalismem 
nabízí kompromis v rozdělení pozornosti na jazyk i mluvu 
současně. 
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Další část, pojmenovaná „Sémantika, sémiotika, 
pragmatika", nás seznamuje s problémy, kterými se tato 
odvětví lingvistiky zabývají. Pozastavili jsme se nad 
metodou analýzy významu slov zvanou „komponentová analýza". 
Připouštíme její užitečnost a efektivnost z hlediska 
denotací, zároveň ale také její nedostatečnost v oblasti 
konotací slov. 

Nejrozsáhlejší kapitola diplomové práce nese název 
„Etnolingvistika". V jejím úvodu definujeme její cíle a 
zmiňujeme metody, které tato disciplína využívá. Následuje 
stručný popis jejího vývoje jako vědního oboru. Tato část 
je dále dělena na čtyři menší podkapitoly. 

Nejdříve je rozsáhle popsána hypotéza Sapira a Whorfa, 
která měla ze všech teorií týkajících se jazykové 
relativity patrně největší význam a dopad. Po krátkém 
představení obou osobností jsou vysvětleny okolnosti a 
způsob, jakým k formování hypotézy o determinaci člověka 
jeho mateřštinou došlo. Následně připouštíme i meze této 
jejich hypotézy a konfrontujeme ji s protichůdnou teorií 
jazykového univerzalizmu. Znovu se tak vracíme ke 
kognitivně-pragmatickému obratu v jazykovědě. Výsledkem je 
konstatování, že oba se oba přístupy vzájemně nevylučují, 
pouze každý z nich klade důraz na jiné aspekty jazyka. Na 
závěr zmíníme i další obdobné teorie, které v této 
souvislosti vznikaly. 

Důležitou součástí práce je také kapitola s názvem 
„Primitivní jazyky, Lévi-Strauss a jeho antropologický 
strukturalismus", která se zabývá charakteristikou 
primitivních lidských jazyků. Zařadili jsme ji, protože 
umožňuje lepší pochopení svázanosti kultury a způsobu 
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života určitého jazykového společenství s jeho viděním 
světa, způsobem myšlení a především jazykem. 

„Relativizmus vs. Univerzalizmus, teorie prototypů" je 
název následující kapitoly. Podrobně zde rozebíráme oba 
přístupy, zmiňujeme přednosti a nedostatky každého z nich. 
Cílem této části je upozornit na fakt, že protichůdnost 
těchto směrů v lingvistice je jen zdánlivá a že největší 
přínos pro chápání jazyka mají, pokud jsou tyto přístupy ve 
srovnávání jazyků zastoupeny rovnoměrně. 

Poslední z podkapitol oddílu „Etnolingvistika" je 
pojmenovaná „Negativní vliv marxistické ideologie na vývoj 
etnolingvistiky a lingvistiky všeobecně, marrizmus". 
Pozastavujeme se v ní nad událostmi první poloviny 20. 
století. Naše pozornost je směřována na vliv marxistické 
ideologie na vývoj světové lingvistiky jako vědního oboru, 
a to především na osobu, která v tomto směru do vývoje 
jazykovědy negativně zasáhla asi nejvíce - na gruzínského 
filologa Nikolaje Marra. Ten byl svou teorií o třídním 
charakteru jazyka silně poplatný komunistickému režimu. 
Ačkoli bylo jeho „Nové učení o jazyce" po jeho smrti 
prohlášeno za nesprávné a zavádějící, měl tento filolog ve 
službách Stalina ve své době poměrně značný vliv. 
Podkapitolu jsme zařadili proto, že Marr se se svou teorií 
o jednotném původu všech jazyků řadí mezi extrémní 
stoupence jazykového univerzálizmu. 

S jedním z důsledků těchto událostí jsme se potýkali i 
při tvorbě této práce samotné. V České republice je 
dostupnost zdrojů k tomuto tématu omezená. Některé z 
pramenů138, ze kterých jsme proto byli nuceni čerpat, 

138 Např. Vrhel, F. : Základy etnolingvistiky, SPN, Praha, 1981, 
174 str. 
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pochází z doby, kdy byl ještě marrizmus uznávanou 
lingvistickou teorií. Při výběru informací bylo tedy nutné 
postupovat obzvlášť opatrně a jejich pravdivost kriticky 
posuzovat pomocí dalších zdrojů, včetně aktualizovaných 
informací na internetu. 

Tím se dostáváme k námětu pro další možné bádání v 
této oblasti. Jako jediný zdroj poznatků pro zájemce o 
etnolingvistiku jsou dosud uváděna pouze skripta „Základy 
etnolingvistiky" určená posluchačům oboru Etnologie na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy od Františka 
Vrhela139. Zmíněná skripta poslouží jako zdroj základních 
informací o tomto oboru. První část shrnuje nejdůležitější 
teorie, které v této souvislosti vznikly (velká pozornost 
je věnována právě Sapir-Whorfově hypotéze). Zcela 
nepoužitelná je však část druhá, nesoucí název „Klasikové 
marxismu a leninismu o jazyce". Kritický přístup je ale 
třeba zaujmout i u některých pasáží první části. 

Proto právě tento nedostatek aktuálních informací o 
etnolingvistice by mohl sloužit jako podnět pro další 
práci. Užitečné bylo také shrnutí dosavadních poznatků 
z této oblasti. 

Zajímavé by bylo také zhodnotit, jaký vliv mělo více 
než čtyřicet let trvající období komunistické totality na 
vývoj lingvistiky v Československu. 

Následující část diplomové práce, označená jako 
„Možnosti a meze překladu" nás vede k zamyšlení nad 
problematikou překládání textu do cizích jazyků. Znovu se 
v ní vracíme k filozofii jazyka popsané v úvodu a z ní 

139Vrhel, F.: Základy etnolingvistiky, SPN, Praha, 1981, 174 str. 
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odvozujeme hlavní problémy, na které překladatelé při své 
práci naráží. 

Často jde o rozdíly sémantické, různé jazyky se totiž 
po významové stránce lexika zcela nepřekrývají. Dále je to 
rozdílnost gramatických struktur jazyků, která může 
znemožňovat doslovný překlad a vyžaduje proto u 
překladatele schopnost přizpůsobit jazykovou formu cílového 
jazyka obsahu sdělení. 

Zvláštní pozornost je věnovaná překladu poezie. Její 
převod do cizího jazyka se nám jeví jako velmi obtížný. Jde 
tedy spíše o přebásnění díla. Svou roli v tom hrají jednak 
rozdílné fonetické efekty různých jazyků a v neposlední 
řadě také obraznost a symboličnost básnického vyjadřování. 
To může být obtížně srozumitelné už v originále a s každým 
dalším „převyprávěním" hrozí nebezpečí, že se stane již 
zcela nečitelným. 

Patrně největší problémy v překládání působí odlišné 
konotace týchž pojmů v různých jazycích. Extrémním případem 
jsou potom slovní hříčky, jejichž překlad je buď zcela 
nemožný, nebo vyžaduje velikou kreativitu ze strany 
překladatele. 

Další překážkou překladu může být rozdílnost světů, ve 
kterých díky své mateřštině každé jazykové společenství 
žije. Právě to je hlavní teze zastánců jazykového 
relativizmu. Nabízí se otázka, jaké důsledky pro překládání 
textů z jednoho jazyka do jiného bude tato odlišnost vidění 
světa s sebou přinášet. 

V závěrečné kapitole diplomové práce jsme se proto 
pokusili o srovnání tří verzí téhož literárního textu, a 
sice divadelní hry Čekání na Godota od Samuela Becketta, 
jejíž text jsme měli k dispozici jednak v originálním 
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francouzském znění a také ve dvou různých překladech do 
češtiny. K výběru tohoto díla nás vedla právě ta 
skutečnost, že jsme potřebovali text, který by byl dostupný 
kromě své původní jazykové verze také v několika různých 
překladových variantách. 

Porovnáním obou českých verzí překladu jsme dospěli 
k závěru, že hra Čekání na Godota je typem dramatu, kde 
velký vliv na celkové vyznění textu má především jeho 
rovina stylistická. Děj hry je minimální a také ze 
syntaktického hlediska se jedná o velmi strohý text. Až na 
výjimky zde převažují věty jednoduché, které se navíc 
neobsahují téměř žádné rozvíjející větné členy. Proto to 
byl právě vhodně zvolený registr Krause, díky kterému se 
nám jeho překlad jeví jako velmi zdařilý. Tento 
překladatel, ačkoli místy překládá sémanticky dokonce méně 
přesně než Ouředník, se svým stylem více přiblížil 
původnímu francouzskému textu. 

Cílem naší práce bylo ověřit, jaký má dopad relativita 
sdělení v jednom jazyce na jeho převod do jiného jazyka. 
V úvodu diplomové práce je stanovena hypotéza, zdali má 
rozdílné vidění světa způsobené jazykem, který je naší 
mateřštinou, nějaký zásadní vliv na překládání do cizích 
jazyků. Na základě informací v materiálech, které jsme měli 
k dispozici, se domníváme, že dopady na překlad v této 
oblasti jsou tím větší, čím více se od sebe liší kultura a 
historie oblastí, kde se danými jazyky mluví. 

Čeština a francouzština jsou si poměrně blízké. Tato 
jejich blízkost je způsobena podobným historickým vývojem 
obou jazykových oblastí. Také fakt, že se mezi těmito dvěma 
jazyky překládá velké množství textů, vede k tomu, že 
patrně neexistuje situace v mimojazykové realitě těchto 
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kultur, na kterou by oba jazyky nemohly odkazovat. Lze tedy 
říci, že pokud existují shodné nebo velmi podobné 
mimojazykové situace, text je dobře přeložitelný. 

Proto tedy docházíme k závěru, že rozdílné vidění 
světa frankofonních lidí (nebo těch, kteří francouzštinu 
ovládli do té míry, že v tomto jazyce jsou schopni tvořit 
hodnotná literární díla, jako je tomu v případě Samuela 
Becketta) se od vnímání světa těch, jejichž mateřštinou je 
čeština, neliší do té míry, aby překlad mezi těmito jazyky 
způsoboval nepřekonatelné překážky. Je pravdou, že překlad 
nemůže být nikdy stejně zdařilý jako originální text. Avšak 
pokud jsou si obě kultury blízké co do historie, tedy 
může-li text odkazovat na totožné nebo velmi podobné 
situace v mimojazykové realitě, je možné mezi těmito jazyky 
překládat, aniž by se výsledný text zcela lišil od textu 
původního. 

Máme tedy za to, že v případě Beckettova textu, který 
jsme měli pro naši práci k dispozici, se rozdílné vidění 
světa frankofonního spisovatele a českých překladatelů 
příliš neprojevilo. Teorie jazykového relativismu by se na 
překlad dala podstatně lépe aplikovat, pokud by šlo o dvě 
kultury zcela odlišné. Také Sapir s Whorfem svou teorii o 
jazykovém determinismu postavili na rozdílech mezi jazykem 
hopi a kulturou jeho mluvčích (indiálnský kmen severní 
Ameriky) a angličtinou. 

Navíc také tito američtí antropologové ' své myšlenky 
formulovali na konci druhé dekády dvacátého století. Dnes, 
na počátku dvacátého prvního století je vlivem globalizace 
pozice angličtiny nesrovnatelně silnější než na v době 
Sapira a Whorfa. Díky rozvoji médií a komunikačních 
technologií se také komunikace podstatně zrychluje. Se 
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zlepšováním vzájemné komunikace mezi všemi částmi planety 
se také zmenšuje rozdílnost situací, na které řečí 
odkazujeme. Také tím se rozdíly mezi viděním světa mluvčích 
jednotlivých jazyků postupně stále více stírají. 
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Résumé 

En introduction du travail, on expose le projet même 
du mémoire de maîtrise. On parle des raisons qui nous ont 
mené au choix du sujet. On nomme aussi les titres des 
chapitres individuels et on • prévoit leur contenu. 
L'introduction se conclut par la présentation de 
l'hypothèse du mémoire de diplôme. Le but de notre travail, 
c'est de traiter des problèmes que l'on rencontre en 
traduisant des textes littéraires et surtout de découvrir 
quelles sont des conséquences du relativisme des langues 
sur la traduction. Pour discuter cette dernière question, 
on s'appuyera sur trois versions différentes d'un seul 
texte littéraire. 

Dans la première partie du mémoire, appelée « L'homme 
et le langage, la philosophie de la langue », on explique 
les notions de base du problème. Cette partie est consacrée 
à un rappel historique. On résume ainsi le développement de 
la philosophie de langue et de la linguistique en général 
dans l'histoire. On cite les auteurs les plus importants de 
ces disciplines et on précise quelle a été exactement leur 
contribution dans le domaine de la philosophie de la 
langue. Egalement, on aborde les influences des autres 
champs de la science sur le développement de la philosophie 
de langue et de la linguistique. On s'appuie principalement 
sur l'essai d'un des plus grands philosophes de la langue 
Hans-Georg Gadamer. 

On entame le parcour historique par Aristote et sa 
définition de l'homme. Ici, ce qui est essentiel, ce sont 
les liens qui sont faits entre la philosophie antique et 
les disciplines diverses de la science moderne. On se pose 



des questions sur le développement de la mémoire qui est 
conditionné chez des enfants par celui du langage. On 
précise aussi quelles sont les différences entre le langage 
humain et celui des animaux. Les hommes, dotés de la 
capacité de réfléchir, sont ainsi capables de communiquer 
nonseulement de ce qui les concerne immédiatement, mais ils 
sont capables d'aborder aussi des sujets plus abstraits, de 
faire des hypothèses etc. 

C'est Platon qui suit et sa distinction 
entre « nomos » et « physis », précurseurs du signifiant et 
signifié saussuriens. On n'enchaîne que par les 
personnalités du mouvement romatique en Allemagne. Nommons-
en le plus important - Wilhelm von Humboldt dont la 
philosophie a plus tard servi de base pour la majorité de 
toutes les théories relativistes. 

Le chapitre se conclut par des réflexios plus 
générales sur le langage humain, ses traits principaux et 
la pensée humaine qui nous permet de parler. On suggère 
aussi quelques idées sur la position de langue dans une 
culture. 

Dans un deuxième temps, on explique l'approche de la 
linguistique cognitive qu'on met en opposition avec les 
idées du structuralisme. On encadre les deux courants dans 
le moment historique de leur apparition. Le terme de 
structuralisme trouve son origine dans le Cours de 

linguistique générale de Ferdinand de Saussure (1916), qui 
propose de comprendre toute langue comme « un système dans 
lequel chacun des éléments n'est définissable que par les 
relations d'équivalence ou d'opposition qu'il entretient 
avec les autres, cet ensemble de relations formant la 
structure ». Le structuralisme est donc basé sur 



l'hypothèse selon laquelle on peut étudier une langue en 
tant que structure. 

La linguistique cognitive quant à ellle, estime que 
la création, l'apprentissage et l'usage du langage trouvent 
leur meilleure explication par référence à la cognition 
humaine en général. Les linguistes cognitivistes rejettent 
l'idée que l'esprit humain posséderait un quelconque 
langage inné qui serait le même chez tous les hommes. Ils 
sont en accord avec l'hypothèse Sapir-Whorf, d'après 
laquelle le langage et la cognition s'influencent 
mutuellement, et sont tous les deux intégrés dans 
l'expérience et l'environnement des sujets. Le cognitivisme 
a été créé pour remplir les lacunes laissées par les 
structuralistes. En ce moment-là, on n'a pas pu oublier le 
travail et les méthodes du Cercle linguistique de Prague, 
connu entre autre pour son approche de structuralisme 
fonctionnel par rapport à la langue et la linguistique. 

On passe ensuite aux problèmes de langue traités par 
la sémantique, la sémiologie et la pragmatigue. On s'arrête 
ici pour expliquer les possibilités et les limites de 
l'analyse componentielle, largement utilisée par les 
linguistes structuralistes. Cette analyse peut être très 
utile pour délimiter les dénotations des mots, mais ce 
qu'elle ne réussit pas à saisir, ce sont les connotations 
des expressions. 

Le quatrième chapitre représente le noyau même du 
travail. Cette partie, appelée « Ethnolinguistique », est 
ellle-même divisée en quatre sous-chapîtres. En préambule, 
le lecteur apprend quelques informations de base sur 
l'objet de la discipline, l'histoire de son développement 
et des méthodes dont elle se sert. 



Après, avant de décrire en détail l'hypothèse de Sapir 
et Whorf sur la relativité du message communiqué par l'une 
des langues humaines et la détermination de l'homme par sa 
langue maternelle, on présente les deux auteurs de cette 
hypothèse. 

Selon les relativistes, deux langues ne sont jamais 
suffisamment semblables pour être considérées comme 
représentants la même réalité sociale. Les mondes où vivent 
des sociétés différentes sont des mondes distincts. Selon 
eux, il n'y a donc pas simplement un seul monde marqué par 
des étiquettes différentes. On mentionne aussi les autres 
théories sur la relativité des langues, c'est-à-dire la 
variabilité des représentations et des catégorisations du 
monde dans les langues. Plus tard, on fera confronter 
l'approche des relativistes avec celle qui est 
appelée « universalisme ». 

On enchaîne ensuite par un chapitre consacré à 
l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss. Quant à lui, 
le langage lui apparaît comme un lieu excellent par lequel 
peut s'analyser la communication culturelle, car il est 
capable de produire les différences qui singularisent les 
cultures .tout en les reliant à l'ensemble de l'humanité. On 
a décidé d'inclure la personnalité de Lévi-Strauss et son 
travail dans le mémoire de diplôme, parce que ses 
découvertes anthropologiques et sa description des langues 
primitives nous permettent de mieux observer les liens 
entre une culture particulière et sa langue. 

On continue par une comparaison de deux théories 
linguistiques contradictoires, celle du relativisme, 
opposée par celle de 1'universalisme. En fait, on commence 
par les mettre en oppoosition, mais on finit par constater 



que l'une n'exclut pas l'autre. Ce sont des aspects opposés 
de la langue qui sont soulignés par chacune d'elles. Parmi 
ceux qui soulignent les traits communs des langues 
différentes, c'est la Polonaise Anna Wierzbicka avec ses 
travaux dans le domaine de la linguistique inter-culturelle 
à qui on consacre une attention importante. 

Le dernier chapitre de cette partie s'intéresse aux 
conséquences négatives du régime communiste sur le 
développement et le progrès de la linguistique mondiale. 
Précisément, on examine ici une théorie, créée au début du 
2 0e siècle par Nicolas Marr, appelée « la yaphetologie ». 
Ce philologue géorgien croyait qu'une langue était toujours 
le résultat du combat entre les classes sociales. Aussi, il 
voulait imposer aux linguistes son idée sur le développemet 
de toutes les langues du monde d'une seule langue 
originale. En addition, il disait que le stock total du 
lexique avait ses racines en quatre mots seulement. Après 
sa mort, les linguistes ont prouvé que sa théorie avait été 
fausse. 

Ensuite, on est menés à une réfléxion sur les 
possibilités et les limites de traduction. On revient ainsi 
chez Hans-Georg Gadamer et son essai sur la philosophie de 
la langue. Cela nous sert de base pour en tirer les 
problèmes auxquels les traducteurs heurtent lors de leur 
travail. 

Il s'agit d'abord des différences phonétiques entre 
les langues. C'est surtout en traduisant des poèmes qu'un 
traducteur peut faire face à ce genre de différences entre 
les langues. Une attention particulière est donc consacrée 
à la traduction de la poésie, étant donné que celle-ci est 



de loin la plus difficile à traduire de tous les genres 
littéraires. 

Ensuite, au niveau du lexique, ce sont des différences 
sémantiques des mots individuels entre des langues. Le sens 
d'un mot correspond rarement tout à fait exactement à sa 
traduction dans une autre langue. Par conséquence, une 
traduction mot-à-mot ne fonctionne jamais pour les 
traductions littéraires. 

Les différences de la grammaire peuvent, elles aussi, 
rendre une traduction exacte impossible. Un traducteur doit 
donc être capable d'ajuster la forme du message à son 
contenu. 

Les connotations des expressions individuelles dans 
une culture concrète et les jeux de mots seront toujours un 
grand casse-tête pour les traducteurs. La traduction est 
donc une profession qui exige une créativité énorme. 

En expliquant les thèses les plus importantes de la 
théorie du relativisme, on a dit que du fait que nos 
langues diffèrent, c'est aussi la manière dont on réfléchit 
qui dépend de notre culture. Par conséquence, il y a autant 
de mondes qu'il y a des langues. Il va de soi qu'une telle 
quantité de visions possibles du monde a des conséquences 
sur la traduction. 

Dans la partie finale du mémoire, on a comparé deux 
traductions tchèques d'un seul texte français. Il s'agit de 
la pièce de théâtre En Attendant Godot écrite par Samuel 
Beckett, un auteur francophone d'origine irlandais. Faute 
de richesse syntaxique, ce n'est pas un texte idéal à 
choisir. Mais pour l'analyse d'un texte concret, il nous a 
fallu une œuvre littéraire qui serait accessible en 
plusieurs versions de traduction. 



Etant donné que la langue de ce texte est extrêmement 
simple au niveau de la syntaxe, après avoir comparé les 
deux traductions tchèques, on a observé des différences 
surtout au niveau de la stylistique. 

La version de Kraus nous semble plus réussie quant au 
choix du régistre. Ce traducteur, quoiqu'il traduise moins 
exactement au niveau de la sémantique, a mieux saisi le 
style du texte que Ouředník. 

Pour conclure la partie pratique du mémoire du 
diplôme, on a dû constater que, en s'appuyant sur le texte 
de cette pièce de théâtre, il n'a pas été possible d'y 
saisir des différences entre la vision du monde des 
personnes francophones et tchèques. Grâce à leur histoire 
qui est proche l'une de l'autre, la culture française et 
tchèque ne sont pas très éloignées. Le tchèque est proche 
au français quant à l'histoire commune ou analogue des 
territoires. Comme la langue tchèque et française peut 
référer à des situations identiques ou très bien 
comparables, la traduction entre ces deux langues n'est pas 
impossible. 

On pourrait mieux observer ce genre de différences en 
comparant des textes écrits dans des langues complètement 
différantes, qui appartiennent à des familles linguistiques 
distinctes et qui n'ont pas d'hisoire commune. Les 
anthropologues américains Sapir et Whorf ont basé leur 
théorie sur les différences énormes entre l'anglais et la 
langue hopi, ce qui a été la langue des Indiens en Amérique 
du Nord. 

Aussi, leur hypothèse a été créée dans les années 
vingt du vingtième siècle. Aujourd'hui, la position de 
l'anglais est beaucoup plus dominante qu'il y a des 



décennies. L'influence de la langue anglaise sur les autres 
langues est énorme. Conséquemment, les différences entre 
les langues individuelles s'effacent. 

D'un côté, cette convergence linguistique facilite la 
traduction. De l'autre côté, cela fait disparaître 
l'originalité des cultures individuelles. 

Le mémoire se termine par une évaluation du travail 
même. On résume le contenu des chapitres individuels. On 
décrit aussi le procès des recherches, de la rédaction du 
texte et on mentionne les obstacles que l'on a rencontrées. 
Enfin, on propose quelques sujets intéréssants inexplorés 
dont on pourrait s'occuper dans des travaux à venir. 

Finalement, on constate que c'est en explorant les 
langues étrangères et en les comparant avec notre propre 
langue qu'on peut apprendre des choses intéréssantes de 
nous-mêmes. La langue nous permet de dévoiler notre manière 
de penser. C'est grâce à elle que nous pouvons découvrir ce 
qui nous sépare des autres et ce que nous avons en commun. 
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