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ZKRATKY A SYMBOLY
jazyky
angl. anglický
ide.
indoevropský
chet.
chetitský
stangl. staroanglický
střangl. středoanglický
stir.
staroirský
skr.
sanskrt(ský)
lat.
latinský
něm. německý
ř.
řecký (atický)
šp.
španělský
č.
český
rum. rumunský
vel.
velšský
ir.
irský
it.
italský
prajazyky
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praindoveropský, -ština
pg
pragermánský, -ština
zg
západogermánský, -ština
psl
praslovanský, -ština
bsl
prabaltoslovaný, -ština
puf
praugrofinský, -ština
pii
protoindoíránský, -ština
Metody a disciplíny
HL
historická lingvistika
SM
srovnávací metoda
MVR metoda vnitřní rekonstrukce
HF
historická fonologie
značky
>, <
C
V
R
H
F
āī
áí
<x>
/x/
[x]
*
**
[JB]

vyvinulo se do, z
konsonant (především plozíva)
vokál
sonora
laryngála
frikativa
dlouhý vokál
přízvučný vokál
grafém
foném
(alo)fón
rekonstruovaný tvar
chybná rekonstrukce
vloženo či zdůrazněno autorem
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1

Úvod

Very few of us, I suspect, have during our training been made to ask basic and naive quations about
what it is that we do when we reconstruct (or more to the point, what our „authorities“ have done).
Roger Lass
Education is an admirable thing, but it is well to remember from time to time that nothing that is
worth knowing can be taught.
Oscar Wilde

Metody (ide.) historické lingvistiky (HL) netvoří jednotný a zřetelně definovaný soubor, ale
směs různorodých technik a procedur, z nichž některé se v průběhu vývoje HL exaptovaly
v nástroje rekonstrukce – především oba typy metody srovnávací: vlastní srovnávací
metoda (SM) a metoda vnitřní rekonstrukce (MVR), uplatňující se zejména v oblasti
historické fonologie (HF). Nebyly, až na několik výjimek, vědomě vytvořeny k rekonstrukci
prajazyků, pokud už rekonstrukcí máme na mysli něco jiného než naučení se prajazyku
či porozumění prajazyku, nýbrž vznikly celkem samovolně praxí. Metodický aparát HL je
převážně intuitivní a podobně i onen druh rozhodování, jejž by v principu bylo možno
nazvat typologickým a jenž se běžně uplatňuje, třebaže soubor dat není v databázi či na
papíře, se zakládá v intuici. Mnohdy to je intuice, co umožňuje odhalit rozpory teorie,
mnohdy jiná intuice tyto rozpory plodí. Proto je prvním úkolem kritické analýzy našich
metod odhalit intuice, na nichž staví.
Intuice byla konečně motivem této práce. Má vlastní intuice, nikoli ještě racionální analýza,
naznačovala, že ten či onen rekonstrukt, ta či ona argumentace, to či ono srovnání není
přesvědčivé, že postrádá jasné premisy, případně že závěr neplyne ze svých premis, či
z nich neplyne nutně, že se argument točí v kruhu, že co bylo řečeno, je tautologií popisu
problému, ne jeho řešením nebo vysvětlením. Intuice vyvolávající spíše podezření, že práce
se základními pojmy prozrazuje jejich nedostatečné pochopení (i mé) a vůbec nedostatek
jasné definice, že nejdůležitější mechanismy snad ani nejsou v literatuře našeho oboru jasně
popsány a vysvětleny, že v oblasti, která nejspíše umožňuje aplikaci rigorózních vědeckých
metod – hláskosloví – postrádají badatelé základní znalosti mechaniky produkce lidské
řeči, fonetiky – alespoň tak často závěry jejich úvah působí. V neposlední řadě tato intuice
také naznačovala, že samotný mechanismus výuky, jenž tyto mezery vytváří, toleruje, ba
málem i z jakési tradicionalistické povýšenosti pokládá za ctnost, je třeba změnit. Pokusil
jsem se některé své intuice identifikovat, jiné odhalit na základě argumentace druhých,
pokud už ji sami nedeklarovali.
Intuice se v prostředí tvrdé vědy těší nepříliš důstojné pověsti, její zastánci bývají viněni
z šarlatánství a pseudovědy, neboť především není shoda, co se tím termínem míní.
Přinejmenším budiž jasné, co tímto termínem označuje autor. Nemám intuicí na mysli nic
takového jako šestý smysl jako čich či zrak, nemyslím si ani, že je to vždy neuvědomitelná
či snad dokonce nadpřirozená schopnost. A zejména nemám na mysli intuici v žádném
filosofickém smyslu, žádnou metafysickou inspiraci či naopak animální pud. Pro své
8

vlastní účely, ať ve shodě1 nebo v rozporu s jinými, považuji intuici za druh uvažování a
rozhodování. Intuice je závislá na zkušenosti, je implicitně racionální ve smyslu nenahodilá,
je ovšem neverbální, pracuje s prelingvistickými či lépe snad supralingvistickými koncepty
a reflexy. Je v principu uvědomitelná a formulovatelná, nakolik je možno tyto koncepty
verbálně znázornit, a právě v tom je počátek hypotézy. Intuici metod HL je naneštěstí
na okraji zájmu a soustavně se jí prozatím nikdo nevěnoval. Tato práce si tudíž klade za
cíl tuto skutečnost napravit. Naopak kognitivní vědy a psychologie sotva mohou intuici
ignorovat, a právě z tohoto prostředí pochází současný její výzkum, pravda také prozatím
ještě omezený.2
Jistě by bylo možno namítnout, že metody HL mají přesvědčivé výsledky a jsou ve svém
uplatnění celkem spolehlivé, a tudíž je lhostejné, proč tomu tak je, případně jen celou věc
odbýt nějakou blíže neprozkoumanou a nevysvětlenou pravidelností. Dokud se vedeni
touto intuicí nemýlíme, dokud se nám daří identifikovat etymologické response nebo
přesvědčivě (a přesvědčivost je zoufale subjektivní) rekonstruovat, je vše v pořádku.
Problém – a potřeba teorie a racionálního modelu – nastává tam, kde jsme konfrontováni
s hypotézou anebo skutečností, která se intuici příčí (např. se skutečností, že lat. pl odpovídá
argentin. šp. š - pluvia > lluvia [šuβja], pie *dw- arménskému erk-, nebo hypotézou, že vedle
tzv. sonor existovaly ještě jiné pie hlásky, jež se vokalizovaly a ovlivňovaly okolní vokály,
a jež bezezbytku zanikly). V mnoha případech jistě platí, že taková hypotéza je chybná,
případně že je chybné pozorování skutečnosti. Ale intuice je založena na statistice, tudíž
zcela vyloučit správnost té či oné hypotézy – podobně jako typologie – nedokáže (srov.
dále 1.4.1).
Intuice se dotýkají všech aspektů lingvistické rekonstrukce, od formulace hypotéz,
volbu metafor a definice objektu zkoumání (jazyka a změny), přes různé úrovně řešení od
abstraktní (logické vztahy, vyplývání a souvislosti) po zcela konkrétní (hláskové změny,
metaforické posuny lexika atd.) až k srovnávání výsledků se zkušeností a znalostí, mnohdy
výhradně intuitivní. Užívat omylné a nejasně chápané intuitivní metody v neadekvátním a
intuitivně voleném metaforickém (teoretickém) rámci je především – ztráta času, a pokud je
co horší, než zabývat se vědou, jež stojí stranou zájmu veřejnosti, je zabývat se jí zbytečně
a bezvýsledně. Pokud shledávám konkrétní rekonstrukci chybnou – nepřesvědčivou,
pokouším se rekonstruovat, jaká intuitivní motivace se za ní skrývá, nejde mi o to
s rekonstrukcí zavrhnout i jejího autora ale opravit jeho intuici.
Musím poděkovat všem, kteří mi pomohli tuto intuici odhalit, formulovat a často i
zavrhnout: Petru Vavrouškovi, Petru Zemánkovi, Pavlu Čechovi, Martinu Vančurovi,
Romanu Sukačovi, Ondřeji Ševčíkovi, Jostu Gippertovi, Lucii Pultrové, Jánu Bakytovi a
studentům. Mnohdy se ukázalo, že právě moje intuice byla mylná a závěry, které jsem měl
za pochybené, byly zcela správné. Veškeré omyly a chyby této práce jsou pouze mé.

1 V podstatě mému pojetí vyhovuje model Recongition primed decision v pojetí Gary A. Kleina (Klein 1986). Jde
o rozhodování na základě rozpoznaného vzorce či struktury situace, jež kopíruje úspěšné reakce předchozí.
2 K otázce neintuitivní definice intuice ve vědě srov. Fischbein (1987). Ač intuice není hlavním tématem jeho
knihy, asi nejlépe její pozici ve vědě pojal filosof Sam Harris (2005: 182nn): „Whatever its stigma, „intuition“ is a
term that we simply cannot do without, because it denotes the most basic constituent of our faculty of understanding.
While this is true in matters of ethics, it is no less true in science. When we can break our knowledge of a thing
down no further, the irreducible leap that remains is intuitively taken. Thus, the traditional opposition between
reason and intuition is a false one: reason is itself intuitive to the core, as any judgment that a proposition
is „reasonable“ or „logical“ relies on intuition to find its feet.“ (zdůr. JB) Stačí jen připomenout si, s jakými
potížemi se setkává každý, kdo se pokouší jasně definovat třeba jen tak základní termín lingvistiky, jako je slovo
či hláska. Nebýt intuitivní shody, sotva by byla lingvistická debata možná.
9

1.1 Cíle práce
Metody rekonstrukce a (či spíše coby) vysvětlení v HL trpí řadou chyb a slepých míst,
přesto se dále předávají, ať explicitně nebo příkladem, a jejich uživatelé nevědomky jejich
přejímáním posilují víru v jejich správnost. Intuice, kterou si takto nový adept HL buduje,
je v biologickém smyslu replikací intuicí předchozích generací, jež v konečném důsledku
mají kořeny ještě v předteoretickém období HL, a jejich podoba byla novými teoretickými
závěry ovlivňována vždy jen se zpožděním a povrchově.
Chyby, jichž se v aplikaci metody dopouštíme, mají různý původ a zdaleka ne všechny lze
označit za „slepé skvrny“ v tom smyslu jak je dále definuji, ale právě tento typ je myslím
nejzajímavější, nejobtížněji odhalitelný a nejrepresentativnější. Řekněme tedy, že co zde
předkládám, je jistá typologie chyb. Prozatím neexistuje práce, jež by tyto dílčí problémy
shrnovala (existují nemnohé práce, jež shrnují, na čem metody staví, nebo v čem spočívají,
nikoli v jaké doméně selhávají). Mám za to, že právě jejich pojednání vcelku, ve vzájemném
vztahu, je pro metodické a teoretické diskuse, i pro praxi, nezbytné.
Není ovšem možno obsáhnout celou oblast rekonstruující HL, a proto se z důvodů, jež
uvedu dále, omezím hlavně na oblast čisté rekonstrukce pomocí srovnávací metody a metody
vnitřní rekonstrukce v oblasti fonetiky, hláskosloví a morfonologie, čili na historickou fonologii
(HF), dále na chyby logické vyplývající, z popisu a tradice metod, nikoli na chybné užívání
těchto metod, a to zejména, třebaže ne zcela výlučně, v oblasti indoevropské HL a sice jejího
hlavního proudu, a to v pracích posledních 50 let.
Stavím na obecném předpokladu, že užívané metody cílům HL ve větší či menší míře
vyhovují – v opačném případě by skutečnost, že je užívají tisíce lingvistů počátkem třetího
tisíciletí, byla skutečně zarážející. Je přitom jasné, že předmět jejich uplatnění není stále
týž a přirozeně pak pro některé situace jsou metody HL zcela vyhovující, pro jiné méně. Je
třeba odlišit čistou rekonstrukci a rekonstrukci jako doplnění (srov. 1.5.4) – táž procedura
může pak v druhém případě přinášet výsledky a v prvém být zcela k ničemu, protože
nelze už z principu rekonstrukci ověřit, a není nic, s čím by měla být v souladu, kromě
jejích pozdějších reálných stadií. Úkol doplňující rekonstrukce je snazší. Existující materiál
přinejmenším umožňuje mnohé vyloučit či označit za extrémně nepravděpodobné
z konkrétních důvodů, dokonce mnohdy i bez bezprostřední nutnosti odkazovat na
obecné zákonitosti a principy. Sice se zde převážně zabývám problémy čisté rekonstrukce,
mnohdy je to ale historická interpretace dat (i vzniklých doplňující rekonstrukcí), co vede
k zdánlivě nemožným rekonstrukcím, a v některých případech nelze pojednat jedno bez
druhého.
Budu se zejména vyjadřovat k metodám praktické HF, tak jak se užívají v indoevropeistice a
oborech pod ní logicky, třebaže zřídka administrativně, spadajících (slavistice, germanistice,
keltistice atd.). SM a MVR se v různé míře uplatňují ve studiu mnoha dalších jazykových
větví, ovšem patrně žádné z odpovídajících odvětví nepostoupilo tak daleko, jako HL
indoevropská (nejblíže srovnatelný je asi stav v algonkinských, austronéských, či májských
jazycích, případně snad semitských). Mezi teoretiky HL je ostatně využívání materiálu
z jiných než ide. jazyků spíše výjimkou (např. Hale 2007a; Crowley 2005; Campbell 2004),
v širší diskusi mezi adepty neindoevropských HL se spíše objevují příspěvky rozšiřující,
než přehodnocující (Baldi 1991; Durie & Ross 1996). Nicméně např. právě Hale dokazuje,
že v neindoevropských jazycích se lze setkat s jevy, jež klasické metody zpracovávají
s obtížemi (to pro synchronní lingvistiku není žádné překvapení).
Metody HL nevznikly výhradně a poprvé na půdě indoevropeistiky, byly zde však nejdéle
a nejsoustavněji využívány na zřejmě nejširším a nejlépe dochovaném materiálu (a také
proto je třeba pod indoevropeistiku řadit HL dceřiných větví, navíc materiálu jazykové
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větve s relativně nízkou mírou zpětné konvergence v raných stadiích vývoje3, a tudíž jsou
nejlepším representantem praktické HL obecně. Indoevropeistika byla svými metodami
a názvoslovím ostatním odvětvím HL inspirací4. Nadto byla nejvíce svázána dlouhou
tradicí, předcházející ještě vzniku obecné synchronní lingvistiky, jen opatrně reagovala na
její vývoj a tudíž nejspíše v ní nalezneme jevy a teorie, které za moderní lingvistikou, ke
škodě HL, zaostávají.
Věnuji se zde především historické fonologii (HF) - fonetice, fonologii, morfonologii –
zejména proto, že na rozdíl od jiných aspektů jazyka je nutně relativně stabilní a vyvíjí
se poměrně pravidelně, takže za určitých podmínek umožňuje rekonstruovat s poměrně
vysokou spolehlivostí (k čemuž dále pod 1.5.3.3). Navíc bez hláskoslovné rekonstrukce –
bez spolehlivé hláskoslovné rekonstrukce – je rekonstrukce vyšších jednotek obtížná, ne-li
nemožná. Tuto relativní pravidelnost nelze ale pouze konstatovat na základě pozorování,
je nutné objasnit její původ a míru i další aspekty, které vyplývají z vývoje hláskosloví
jako specifického typu jazykového vývoje obecně a řídí se jeho mechanismy a principy. (K
čemuž pod 1.5).
Jde mi o klasifikaci a nalezení původu chyb HL v obou hlavních metodách. Některá
úskalí SM, snad proto že je z obou metod „starší“, již byla dávno identifikovány, zato však
MVR doposud příliš kriticky zkoumána nebyla. Obě metody pracují s výsledky téhož
mechanismu „jazykové změny“ a je pravděpodobné, že i některé ze sporných postupů
SM mají svůj zrcadlový obraz v postupech MVR, a je jen zapotřebí je také identifikovat.
Pro přehlednost je čleňme na základě domény původu do tří typů: (1) chyby pocházející
z nedostatečného pochopení předmětu zkoumání (tj. jazykového vývoje a jazyka per se)
(2) slepé skvrny, vyplývající buď z povahy zkoumaného předmětu, nebo z navyklého
(zděděného, tradičního) způsobu kladení otázek a 3 chyby logické, jež ale tradice učinila
imunními vůči další úvaze. Jinými slovy – o čem mluvíme, co o věci můžeme zjistit a co
nikoli a jak to, co zjistíme, skládáme v argumenty. Že mnohdy není snadné všechny tři
typy odlišit, je nasnadě.
Řeč je tedy o těchto třech otázkách:
(1) O čem uvažujeme?
HL studuje projevy a principy tzv. „jazykové změny“. Tento proces je, pokud vůbec,
definován vágně a je riziko, že stejně vágní a nepřesné jsou také závěry, které se na základě
této definice (či snad jen intuice) „jazykové změny“ činí. Těmto otázkám se věnuje kapitola
1.5., jmenovitě právě problému definice diachronního jazyka, takzvané změny a základům
chápání tohoto procesu v ide. HL a odvozeně HL obecně. Teoretická diskuse o omezeních
metod HL se vede nejčastěji právě v této oblasti. V řadě případů jsou zdrojem chyb také
nejasné definice jevů a vlastností, jež nejsou výhradně lingvistické či jazykové, spíše
obecně kognitivní, ale v projevech jazykového vývoje hrají z různých důvodů roli – např.
analogie, funkce, pravidlo, podobnost, implikace atd. Typicky jsou úvahy v této oblasti omezeny
třemi metodickými, či filosofickými předpoklady – esencialismem, redukcionismem a
atomismem-sekvencionismem (1.5.3.1). Zásadním zdrojem zobecnění je zde diachronní
typologie (1.4.4).

3 Některé jazykové rodiny, například semitská, relativně dlouho setrvávaly ve stavu dialektového kontinua
s častými a výraznými kontakty, populačními přesuny (srov. Lieberman 2001 či Owens 2009 k využitelnosti
srovnávací metody v semitistice) atd. Už jen jasné rozčlenění těchto jazyků do větví je obtížné. Podobná situace,
ovšem zřejmě s jazyky nepříbuznými, je např. ve vnitrozemí Nové Guiney (Ross 1996) nebo Nová Kaledonie
(Grace 1996). Srov. dále Hoenigswald (1991).
4 Snad s výjimkou semitské srovnávací jazykovědy. Průkopníci rekonstrukce v mnoha dalších rodinách byli
vesměs školením indoevropeisté.
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(2) Co se lze o věci dozvědět (popis, analýza)?
Postup identifikace problému (řekněme vůbec toho, o čem stojí za to bádat), je nastaven
tak, že je vůči důsledkům určitých jevů metoda slepá, bez ohledu na to, zda jsou či
budou správně formulovány principy pod (1). Tato slepota je dvojího druhu – „vrozená“
(tedy daný jev není z principu sledovatelný, tak jako nelze v prostoru sledovat předměty
v zákrytu, nebo tak jako určité části světelného spektra nejsou viditelné prostým okem,
jako včelí ránveje na květech orchidejí), a „osvojená“ (tedy takový jev je sledovatelný, ale
zpravidla nesledovaný, odfiltrovaný nějakým procesorem v mozku. V metodách HL se
setkáme s oběma druhy slepoty. Tyto slepé skvrny jsou důsledkem (1) i (3). Osvojené slepé
skvrny vyplývají z metodiky výuky HL, v níž jsou tradičně některé jevy hodnoceny jako
podstatné a jiné jsou pomíjeny. Z těchto slepých skvrn pak plyne další typ chyb:
(3) Jak spolu zjištěné historicky souvisí (- čili vysvětlení)?
Četné běžně přijímané argumenty zakládají svou prestiž pouze na tradici a frekvenci
v odborné literatuře (a zde vůbec nemám na mysli jen argumenty ipse dixit) – např. klasická
funkční vysvětlení operující terapií a profylaxí, různými ilusorními vzájemnými "vlivy"
jazyků. Některé typy argumentů jsou chybné na základě logické nepřesnosti (zejména
různých druhů falešného vyplývání) – takovým příkladem je hláskový zákon jako vysvětlení
pod 1.3.1. Bývá také obtížné vyvarovat se zaměnění mechanismu odhalení historické situace
za mechanismus jejího vzniku, k čemuž také pod 1.3.1 a pod 1.5.5.3, a průběžně na dalších
místech. Dalším prohřeškem je pak neochota hledat alternativní uspořádání argumentů,
vedoucí k témuž výsledku – sem spadá mnoho otázek systémových a kontextových změn
pod 3.3.2. V obecné rovině se jedná o příklad zaměňování aparátu analýzy, jenž z logických
důvodů tíhne k jednoduchosti, za skutečnost – to, že tytéž mozkové struktury dokáží
uvažovat velmi precizně a exaktně o jazyce nijak nedokazuje, že takto uvažují, při jeho
vlastní produkci a akvizici. Výsledky řady procesů nezávisejí vždy zcela na jejich pořadí,
pak je třeba prozkoumat, zdali toto pořadí bylo stanoveno správně (relativní chronologie
pod 2.5.1). Dále pak se typicky ve formulaci hypotéz objevuje problém, jenž v lékařské
diagnóze odhaluje diferenční diagnóza – totiž za rekonstrukčně relevantní jsou považovány
jen ty stavy, jež – řečeno klasickou terminologií – prošly změnou, čímž se buďto přímo
některé řešení ocitne mimo diskusi, nebo je takové řešení neúplné5, sem spadají negativní
implikace, čili „co se neděje, co by se mělo dít“ a „co se děje, co by se dít nemělo“ – 3.2.4.
Protože ona soustava teorií a metod, jimiž operuje HL, ostatně snad žádná věda, není
spojitý organismus existující per se, ale z větší či menší části se spočívá v mysli každého
z badatelů, nelze nijak fyzicky docílit toho, aby se s objevením nové teorie a odhalením
chyb staré všechny předpoklady a postupy samy od sebe aktualizovaly. Každá teorie je
nutně jen abstrakcí, realita vědění v oboru se podobá způsobem svého předávání jazyku.
Anomálie a nesystémové prvky jsem v tom i onom důsledkem dědičnosti6. Podobně také
není současné vědění sumou všeho, co se kdy napsalo či řeklo, podstatné je jen to, co
přežilo. Evoluční rámec, jenž volím pro vysvětlení jazykové změny, je vhodný i v úvaze o
vývoji vědeckého myšlení – ontogenezi i fylogenezi.
Výchozím prostředím a příkladem je celý rekonstrukt ide. prajazyka dnes, na počátku
třetího tisíciletí, dílčích prajazyků jednotlivých větví a stanovení vývoje do a od jednotlivých
jazyků. Neusiluji přinést nová řešení rekonstrukce praindoevropštiny pro ně samá, ovšem
nová, či spíše alternativní řešení jsou nutným důsledkem odlišných postupů v rekonstrukci.
5 De Saussurovo „přehlédnutí“ nutnosti rekonstruovat koeficient E plynul zřejmě právě z toho, že považoval
za nutné vysvětlit takové případy, kde v tradičním smyslu konstatujeme změnu jako rozdíl, odlišnost, ale nikoli
ty, které odlišnost nevykazují.
6 Např. fonetická (ortografické) tradice, v níž znělé a neznělé plozívy a frikativy se označují odlišnými a
vzájemně nemotivovanými znaky, zatímco hlásky glotalizované, aspirované či jinak laryngálně specifikované
užívají diakritik, jež jsou motivované, odporuje logice celého systému a je čistě důsledkem evropské grafické
tradice.
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Většinou tedy příkladové studie řeší nově dílčí problémy pie hláskosloví a morfonologie.
Zde citovaná literatura odkazuje především k poslednímu půlstoletí indoevropeistiky, od
zlomového článku Romana Jacobsona (1958), vnesšího do debat v ide. HF poprvé vážně
typologická kriteria, k dnešku. Neplyne sice nezbytně, že vše, co by bývalo stálo za zachování
z prací staršího období, je součástí současné teorie, lze jen doufat, že alespoň to podstatné
jistě. V historii každého oboru se stále znova setkáváme se tím, že tytéž myšlenky, jež dnes
pokládáme za vlastní a nové, byly vysloveny již dříve, pravděpodobně i vícekrát.
„We all take our chances counting on the „good“ ideas to make it eventually through
stacks of filters of others into the limelight of our attention.“
Daniel Dennett (1994: 350)

Na obhajobu každé „nové“ myšlenky je třeba říci, že žádná myšlenka nestojí sama, ale
odkazuje ke kontextu své vědy v daném okamžiku. To, že Démokritos hovoří o atomech,
neznamená, že Niels Bohr by si ušetřil námahu, kdyby antického filosofa pozorněji četl.
Podstatná není hypotéza, ale její ověření – čili proč víme, co víme, a vůbec, že víme, nikoli, že
věříme. Karl Brugmann spekuloval o původu osobních koncovek pie slovesa v enklitických
zájmenech. Je velmi dobře možné, že měl pravdu, je to dokonce velice pravděpodobné, ale
nijak to neumenšuje novost a zásluhy práce, jež by takovou hypotézu prokázala v kontextu
dnešní HL (tedy konkrétně z pohledu teorie gramatikalizace). Týž badatel postuloval pro
ide. prajazyk hlásky *z *sʰ a *zʰ, z podobně intuitivně správných důvodů, a sice v analogii
s tehdy rekonstruovanými řadami *t *tʰ *d *dʰ. Přece ale na současné úrovni bádání víme,
že se mýlil a proč se mýlil. Příliš často se věda stává svou vlastní historií, jakoby strach,
že budeme nařčeni z nedostatečné četby klasiků, nás nutil trávit více času jejich četbou a
odhalováním toho, co už bylo řečeno, než hledáním nového. Vystavuji-li se riziku, že jen
zopakuji cosi, co historikům oboru je známo, činím tak s klidným svědomím: pokud ta či
ona myšlenka zapadla, je třeba ji říci znovu.7
Jestliže zkoumáme metody určité disciplíny, je zapotřebí říci, jaké jsou její cíle a zda je
tyto metody mohou adekvátně plnit či nikoli (1.2). Konečně výsledek práce historické
disciplíny – rekonstrukce – je přinejmenším popisem historických událostí, ale většinou
také jediným dostupným vysvětlením. Myslím, že je oprávněné se ptát, nakolik je takové
či onaké vysvětlení možné a přesvědčivé či uspokojivé (1.3).
V případě disciplíny historické, jakou je indoevropeistika, a jakou je do jisté míry každá
HL, jež se věnuje jazyku jako fenoménu v čase, jsou výsledky metod pouze více či méně
pravděpodobné, neboť není možno je ověřit experimentem. Tudíž je třeba také zhodnotit,
jaká kriteria stanovení pravděpodobnosti máme k disposici, a zde je to jednak logická
integrita argumentu a správné uplatnění metody až tam, kam vůbec může dosáhnout (je
tedy přinejmenším třeba vyhnout se chybám již v aplikaci metody), jednak kriteria vnější,
jež nám umožňují rozhodovat se mezi variantami z hlediska metody ekvivalentními pro tu
pravděpodobnější (k tomu diskuse o typologii pod 1.4 – v omezeném rozsahu umožňuje
typologie ještě rekonstrukci implikací, tedy krok za hranice našich metod.).
Konečně je také třeba říci, že metody HL prošly určitou evolucí v prostředí měnících se
lingvistických teorií, nejsou zcela homogenní a jejich ontogeneze se ještě stále v praxi
projevuje. Kapitola 1.6 shrnuje vše podstatné z vývoje obou metod v ide. HL. Jednotlivým
jejich krokům se pak věnují kapitoly 2 (MVR) a 3 (SM). Lze tedy říci, že prvá kapitola
převážně sleduje teoretické problémy diachronní lingvistiky ve vazbě na rekonstrukci,
7 Nehledě k tomu, že usilovné lpění na textech a tradicích 19. století má za následek nedostatek vůle
k přehodnocení celé současné indoevropeistiky, se i tato tradice nenápadně pozměnila v cosi, co Hoenigswald
(1974) nazývá právem mytologií (za všechny např. mýtus o Williamu Jonesovi jako zakladateli srovnávací
indoevropské lingvistiky, k čemuž ještě Metcalf (1974) a Diderichsen (1974). Vypadala by rekonstrukce
praindoevropštiny stejně, kdyby ji nepoznamenáni jakoukoli tradicí provedli současní lingvisté?
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další dvě pak lingvistiku historicko-srovnávací. Kapitola 4 pak shrnuje hlavně jejich
podobnosti a některé obecné zásady, jež se projevují v aplikaci obou, ať už k prospěchu či
újmě rekonstrukce.
Kde není uveden konkrétní zdroj k danému problému, práce vychází z většinového pojetí
pie prajazyka prezentovaného zejm. v Beekes (1995); Clackson (2007); Fortson (2004); MeierBrügger (2000); Rix (2001); Vavroušek (2009) a dalších standardních indoevropeistických
příručkách (Lehmann 1992: 40-69 k základním dílům staršího období, včetně prací 19.
století) a řadou indoevropeistických časopisů. Vedle ryze teoretických prací mi byly
cenným zdrojem podnětů praktické úvody do indoevropské lingvistiky a do metod HL
obecně – praxe, tak jak si ji osvojují noví adepti oboru, je mnohdy ještě stále to staré dobré
řemeslo, provozované koncem 19. století, a jednoznačné metodické pokyny odhalují více ze
skutečných základů HL než teoretické práce týchž autorů. Sem patří např. Arlotto (1972);
Benware (1998); Bynon (1977); Campbell (2004); Clackson (2007); Crowley (1992/2005);
Fortson (2004); Fox (2007); Hale (2007a); Hoenigswald (1960); Hock (1991) a (1996); Jeffers
& Lehiste (1980); Joseph & Janda (2003); Lass (1980) a (1997); Lehmann (1962) a (1996);
Szemerényi (1970); Trask (1996); Vavroušek (2009); Večerka (2006) a někteří další.
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1.2

Historická jazykověda8 a indoevropeistika.
A fair assessment of what general and comparative linguistics have to offer each other can only be reached
if there is some consensus about the goals of the linguistic enterprise. The comparative linguist is in
search of a picture which mirrors as closely as possible a historical reality, whereas the general linguist is
primarily concerned with predicting the unknown. It is far from obvious that the former’s reconstructions
should conform to the latter’s predictions.
Frederick Kortland
A linguist who asks „WHY?“ must be a historian.
Martin Haspelmath

V běžném úzu se lze setkat jak se zastřešujícím termínem historická lingvistika, tak
s termínem diachronní, což obvykle implikuje srovnání s lingvistikou synchronní, dokonce
pro synchronní lingvisty jsou tyto termíny zaměnitelné. David Crystal (2008: 229) označuje
historickou lingvistiku za odvětví lingvistiky, jež zkoumá vývoj jazyka a jazyků, přičemž
pracuje s týmiž daty jako srovnávací filologie, ale s jinými cíly a metodami, Bussman (1996:
514) jde dál jen v tom smyslu, že za cíle historické lingvistiky označuje jak rekonstrukci
jednotlivých jazyků, tak hledání obecných zákonů, jimiž se vývoj jazyků řídí. Z praktického
hlediska – a z pohledu diachronní lingvistiky – je výhodné oddělovat teoretickou a
praktickou oblast tohoto odvětví. Jak vyplyne z následujícího, teoretická diachronní
lingvistika se myslím ve svých cílech neliší příliš od teoretické synchronní lingvistiky, ve
skutečnosti jsou jedna a táž, a spíše než synchronní, je to diachronní vysvětlení, jež má
logickou přednost.
Historická lingvistika, o jejíchž metodách bude řeč, se zabývá rekonstrukcí a popisem
jazykové historie konkrétních jazyků. Není pochyb, že podobu kteréhokoli jazykového
stavu, současného nebo minulého, lze vysvětlit – lze také vysvětlit, jako důsledek nebo
koncový bod jeho konkrétní historie. Přesto dojem, že HL odpovídá na otázku proč se jazyky
vyvinuly, nejen jak se vyvinuly, je klamný. Známe-li předchozí stav jazyka, umožňuje
nám to – jako lingvistům a jako mluvčím – na intuitivní úrovni pochopení jeho vývoje, ve
skutečnosti ale nedokážeme říci, proč se daný jazyk vyvíjel nutně právě tímto způsobem,
proč se nám jiné myslitelné vývoje v tomto případě jeví jako méně pravděpodobné o nic víc,
než intuitivní znalost mechaniky vysvětluje, proč chléb padá na zem namazanou stranou,
přestože víme, že tomu tak je.
Na vývoj jazyka – na vývoj každé entity, která se podobně šíří v čase, lze ovšem jistě
nahlížet i z hlediska obecných zákonitostí. Stará angličtina postupně pozbyla většinu
koncovek a tím pádem gramatické morfologie – intuitivně je jasné, že to je také důvod,
proč byla nucena ustálit slovosled a přejít k analytickému vyjadřování gramatických
kategorií. Proč si nicméně nevyvinula nové koncovky? I to by se bezpochyby zdálo jako
8 Souhlasím s Malkielem (1968), že termín „historická“ není právě šťastný a dal bych přednost „genetické“
či „genealogické“ lingvistice, ta má ale opět jiné a zavádějící terminologické implikace, a zdá se, že nezbývá
než smířit se s tradicí. „Historická“ navozuje dojem, že smyslem tohoto odvětví by mělo být objasňování
historie, čili minulosti, což je pravda spíš jen u konkrétních historických lingvistik. „Diachronní“ je do jisté
míry vhodnější, neboť se vyjadřuje k času obecně, aniž by nějak odkazovala k přítomnosti. Srov. Joseph &
Janda (2005: 86n) „diachronic linguistics and historical linguistics are not synonymous, because only the latter
includes research on “old-time synchrony” for its own sake, without any focus on language change [JB].“ Z termínu
srovnávací lingvistika by laik patrně vyrozuměl, že se jedná o typologii. Srov. Hoenigswald (1990: 129n) "It was
Joseph Vendreys (1875-1960) who remarked on the oddity of the term 'comparative grammar'. To the ordinary
reader, 'comparative linguistics' conjures up comparison for comparison's sake; i.e what we now call typology."
Termíny Vergleichende či comparative se vztahují spíše k metodě, než k předmětu a cílům zkoumání, a v kontextu
této práce se rozumí, že HL je historická srovnávací lingvistika v tradičním smyslu.
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rozumný vývoj. Můžeme říci, že to nepovažujeme za pravděpodobné – že se to nestává,
ale opět jsme nevysvětlili nic. Lingvistika, která se zabývá právě kauzálními, funkčními
či nomologickými vysvětleními, je lingvistika diachronní. V praxi není rozdíl mezi oběma
– lingvistikou historickou (případně srovnávací) a lingvistikou diachronní – vždy zřejmý.
Titíž lingvisté, kteří vycházejí z historické lingvistiky – z filologie, abych byl přesnější – se
často v jedné a téže práci zabývají jak teoriemi a zákony lokálního charakteru (jako jsou
např. hláskové zákony, univerbizací klitik atd.), tak otázkami obecnějšími.
Většina teoretiků – přinejmenším historicky, dnes se snad může situace měnit ve prospěch
masy dalších HL – pochází z oblasti indoevropské historické jazykovědy a filologie, mezi
těmi, které zde zmíním častěji jsou to např. Winfred Lehmann, Raimo Anttila, Roger Lass,
Mark Hale, Raymond Hickey Andrew Garrett, Brian Joseph, April McMahon, Henry
Hoenigswald, H. H. Hock, Anthony Fox, Paul Kiparsky a další. V jejich studijním curriculu
sotva mohou chybět klasické jazyky starověku a klasické práce 19. a počátku 20. století
a vedle teoretických prací obvykle publikují a přednášejí o indoevropeistice a filologii
či historické gramatice některých starých jazyků této rodiny. Není dokonce výjimkou,
že si indoevropeisté jaksi historickou a srovnávací jazykovědu přisvojují, pro Oswalda
Szemerényiho indoevropeistika a HL, alespoň soudě dle názvu jeho práce Vergleichende
Sprachwissenschaft, jedno jsou. Vesměs se vyjadřuji k práci (praktické i teoretické) právě
těchto autorů, jako by zastupovala HL jako celek. Je to jednoduše proto, že indoevropeistika
pracujíc s jazykovou rodinou, jež disponuje bohatstvím materiálu z mnoha epoch a nadto –
dílem historické náhody – umožňuje poměrně hladce rekonstruovat, měla dříve než ostatní
disciplíny dost dat na to, aby mohla přistoupit k zobecněním. Stejně jako v synchronní
lingvistice, i zde se ukazuje, že zobecnění z našeho jazykového prostoru, mnohde mimo naši
jazykovou rodinu nevyhovují. Kritika metod HL přichází tak stále častěji z pera lingvistů
zabývajících se „exotickými“ jazyky, tedy jazyky, jejichž mluvčím musejí indoevropské
jazyky připadat jak jinak než „exotické“. Totiž teorie vystavěné na zobecněních, ke kterým
dojdeme na materiálu jedné jazykové rodiny, a na metodách, jimiž se nám podařilo odhalit
starší stadia a vztahy mezi jejími členy, nemusejí platit univerzálně. To přitom neznamená
nutně, že by nebylo v principu možné odhalit všechny podstatné rysy jazykového vývoje
třeba jen na vývoji jediného jazyka. Ale ani zobecnění synchronních stavů, ani metody
zkoumání jejich vztahů nemusejí vůbec operovat se samotným procesem.
Obecné cíle diachronní lingvistiky zhruba popisuje model Weinreich-Herzog-Labov
(1968), tedy objasnění aktuace změny, přechodu mezi jazykovými stadii, vztahu jazyka
k širšímu kulturnímu kontextu a problém evaluace jazykové změny mluvčími. Tyto otázky
je ale ještě třeba doplnit: jak a proč jazyk vznikl (právě jen) u lidského druhu – neboť lze
říci, že jazyk stále vzniká – a z čeho (jaký má vztah k prelingvistickým komunikačním
systémům), jak se vyvíjel do dnešní podoby, které mechanismy jsou klíčové k projekci
vývoje v čase, nakolik je možno historii konkrétních jazyků rekonstruovat, nakolik je
možno prokázat genetický vztah konkrétních jazyků a stanovit jeho míru, co je vůbec
jazyk jako historický objekt, jakou roli v procesu hraje mluvčí a populace mluvčích, do jaké
míry je jazykový vývoj předmětem působení širších evolučních vlivů, nakolik lze jazyk
historicky považovat za kulturní artefakt a hodnotit jeho vývoj sociologicky atd. Malkiel (v
téže práci jako Weinreich-Herzog-Labov) nabízí také desiderata HL, mezi jinými je podle
něj nutné se teoreticky a metodicky vypořádat s paradigmatickou resistencí vůči hláskové
změně, s možným vztahem lexikální frekvence, intensity a pravidelnosti hláskové změny,
s teleologií jazykové změny, s homonymickými konflikty v lexiku, se sladěním stromového
modelu a modelu vlny, s onomatopoeiou a zvukovým symbolismem. Nezdá se, že by se
to HL za posledních 50 let bylo podařilo.
Martin Haspelmath tvrdí, že lingvista, který se ptá po příčině, musí být historikem.
Zřejmě by bylo lépe říci, že by měl být diachronikem a historikem. Historie kulturní –
dějiny národů a civilizací – umožňuje hledat motivy historických dějů v přítomnosti, neboť
16

historické události mají motivaci, která se v konečném důsledku dá vysvětlit biologicky
(třebaže takové vysvětlení může být příliš obecné na to, aby bylo pro historika zajímavé).
Biologie do vývoje jazyka vstupuje tedy už zvnějšku, neboť ovlivňuje množství mluvčích
daného jazyka v každé další generaci, řečeno velmi jednoduše. Chování je reakcí na podnět,
mezi něž patří i změny přírodních podmínek, takto do vývoje jazyka vstupuje i faktor
nebiologický.
Lidské chování je motivováno biologicky9, výměna informací je lidské chování, tudíž je i
jazyk motivován biologicky, v tomto případě ovšem zevnitř. Historická rekonstrukce
jazyků namnoze doplňuje informace o vnějších okolnostech jeho vývoje, tedy o historii
jeho mluvčích, tak jak se odrážejí zejména v jeho lexiku, filologie pak pracuje i s jeho texty,
její úkol je – vedle úkolu literárního – týž. Obě stránky biologické motivace hrají ve vývoji
jazyka roli, a podobně jako v jiných odvětvích biologie není vždy snadné jasně identifikovat,
kde je příčina vnější, kde vnitřní. Vnitřní motivace jazyka je neméně důležitá, neboť vnější
okolnosti mohou omezit možnosti vývoje určitým směrem, na to, jakými mechanismy
vývoj probíhá, vliv nemá.
Podobností vývoje jazyka a vývoje druhů si byla vědoma řada badatelů ještě před Darwinem10
a před Boppem11, a není možné říci, kterým směrem vlastně inspirace proudila, snad se
s každým průlomem v jedné z obou disciplín vracela k druhé. Jazykový vývoj nachází
v „univerzálním darwinismu“, ve smyslu Dawkins (1983), teorii, jež je zřejmě schopna
poskytnout lepší analytický přístup, než standardní historická lingvistika, založená ještě
v podstatě na paleodarwinistickém pojetí genetických vztahů a vývoje druhů. Považuji i
metaforický rámec moderní evoluční teorie za adekvátní problému jazykového vývoje a
budu z něj v mnoha ohledech vycházet12. Dětské zásnuby historické lingvistiky a raného
darwinismu v 19. století se mnohým zdály předčasné a nevhodné, a vůbec po většinu 20.
století byly zmiňovány jen zřídka a s pocitem jisté nepatřičnosti, posledních 30 let ukazuje,
že nyní snad již dospělé disciplíny mohou vytvořit funkční svazek – evoluční teorie nabízí
širší rámec vývoje a zázemí již etablované a uznávané teorie, lingvistika (i bez ohledu
na pochybnou platnost memetických teorií vzniku jazyka, k čemuž srov. např. Dennett
(1991); Blackmore (1999) mezi jinými), naopak možnost studovat další příklad evolučně
vzniknuvší entity.13
„I believe that Jakobson was on the right track in looking to evolutionary biology as
a paradigm for historical linguistics. We just need to reject the disreputable version of
evolutionary theory that he claimed to be inspired by and replace it by the modern view of variation
and selection [JB]. In the domain of sound change, the analog to natural selection is the
inherently selective process of transmission that incorporates them into the linguistic
system.“ (Kiparsky 1995: 655)

Haspelmathův lingvista je diachronik a jeho odpovědi zřejmě činí veškerá synchronní
vysvětlení redundantními. Valná většina obecných teoretických lingvistů by se vůči
tomu patrně ohradila, ale tato diachronní lingvistika, rozvíjená v posledních desetiletích
zejména mezi funkcionalisty (Jeff Mielke, John A. Hawkins, Björn Lindbloom, Joan Bybee,
R.M.W. Dixon, Bernard Comrie, Talmi Givón, William Croft, Martin Haspelmath, Elizabeth
9 Protože zde snadno může dojít k nedorozumění, motivací se zde rozumí motiv reakce na změnu vnějších
podmínek, čili např. motivací zimního spánku není nástup zimy, ale úspora energie za daných podmínek a tedy
přežití.
10 Srov. např. Percival (1987)
11 K čemuž Morpurgo-Davis (1987).
12 K tomu Bičovský (2010) (v tisku).
13 Croft (2000: 9-11) vidí tři směry v moderní lingvistice, jež pracují s různými aspekty biologie v jazyce:
vývoj schopnosti užívat jazyka u lidského druhu, vázanost jazyka na genetický rodokmen (zejména otázka
makrorodin a hlubší příbuznosti všech jazyků) a konečně směr nikoli již striktně vzato biologický, ale evoluční
v tom smyslu, že jazyk je, podobně jako živý organismus, příkladem vyvíjejícího se systému.
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Traugott) de facto spíše směřuje k odstranění hranice mezi synchronií a diachronií, za niž
vděčíme výkladu de Saussurova díla, než o zrušení synchronie. Pokud diachronie dokáže
(ano – pokud, jistotu nemáme) vysvětlit vývoj a rysy libovolného jazyka, potom dokáže
i vysvětlit typologické univerzálie. Častý výskyt jevu v jazycích, či jeho výskyt v jazyce
konkrétním má stejné příčiny.
Naopak se ukazuje, že mnohé nesnáze tzv. diachronní historické lingvistiky, za jakou se
např. teoretické koncepce vycházející z indoevropeistiky považují, plynou z toho, že není
skutečně diachronní (což je zřetelné např v otázce hláskových zákonů, v definicích takových
změn jako je metateze, epenteze, náhradní dloužení, přehláska atd). Hovoří o stavech, kde
by měla hovořit o procesech, vlastně ani nevypráví příběh – historii, jen uvádí scénické
poznámky. Totéž se týká i tzv. diachronní (vlastně jen historické) typologie.
Nevidím tedy jako zásadní rozdíl mezi lingvistikou diachronní a synchronní, nýbrž mezi
lingvistikou „achronní“ (abstraktní, esencialistickou a formalistickou) a „chronní“ (oba
termíny jsou ohavné, avšak chronický a chronologický navozuje jiné asociace, než jaké mám
na mysli. Panchronní, zřídka ještě užívané pro oba aspekty, se mi nejeví zcela případné.).14
Vše, co v jazyce je, se muselo vyvinout – usilujme o to, abychom důsledně každý jev
vysvětlili na základě jeho předchozího stavu až k počátkům, třebas už jen ve velmi obecné
rovině. Nakonec totiž dojdeme ke stejnému cíli, ke stejnému typu vysvětlení, o jaké usiluje
synchronní lingvistika, možná navíc si vědomi lecčeho, co evolučně mohlo vzniknout a
nevzniklo a co tedy synchronie, při nejlepší deskriptivní praxi a teoretické analýze, odhalit
nedokáže.

1.3

Rekonstrukce a vysvětlení v HL
the etymologies, whose contemplation is the purest pleasure
Calvert Watkins
amphichronic linguistics encounters the 20th century superstitions that historical explanations
are unprincipled and/or uninteresting
Paul Kiparsky
If we define explanation in terms of the D[escriptive]-N[omological] paradigm, it is doubtful if any
well-formed explanation for an interesting linguistic phenomenon has been adduced in the entire
history of the subject.
Roger Lass

Lingvistika, která skutečně hledá odpovědi na to, proč jazyky jsou, jaké jsou, či proč se
vyvinuly, tak jak se vyvinuly – proč VŮBEC jazyk – je lingvistika rekonstruující, a bez víry
v to, že rekonstruujeme realitu je celý podnik bezpředmětný. Ať už rekonstruuje neurální
stavy korespondující s projevy E-language dnes nebo před deseti tisíci lety, jde jí o totéž, o
týž druh vysvětlení. Vlastnosti procesu označovaného jako jazyková změna nás vzhledem
k metodám rekonstrukce zajímají, jen pokud jsou pro rekonstrukci využitelné, ať přímo,
jako její vodítka, či nepřímo, jako její omezení. Řada těchto vlastností je pro naše metody
neviditelná, ale je nutno s nimi počítat, zachovávajíce ve svých vysvětleních patřičné
výhrady a podmínky. Naopak jiné, ať už viditelné či neviditelné, rekonstruovatelné
či nerekonstruovatelné, jsou zkrátka irelevantní. Tato část práce není vyčerpávajícím
14 Také Paul Kiparsky (2009) tvrdí, že bez historických (ve smyslu diachronních i historických v užším smyslu)
vysvětlení se nelze v lingvistice dost dobře obejít.
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popisem všech aspektů jazykového vývoje, jednak z důvodu prostorových omezení, také
ale proto, že nejsou pro rekonstrukci zásadní. Nejprve je ale nutné říci, co to znamená v HL
rekonstruovat.
V oblasti konkrétní HL coby vědy historické je pojem rekonstrukce nutně spjat s vysvětlením,
rekonstrukce je metoda vysvětlení, rekonstruktem je její výsledkem. Metodický postup
uplatňovaný standardně v exaktních vědách, totiž důkaz či ověření experimentem, je zde
vyloučen z principu (což HL řadí po bok teorie strun, což není tak zlé). Získání historických
dokladů jazykového stadia shodného s rekonstruovanou podobou není experiment, ten by
nutně musel sahat do příslušného historického období, ne jen k jeho dnešním stopám. Až
potud myslím panuje mezi teoretiky HL shoda. Rekonstrukce je deskriptivní vysvětlení
historických skutečností. Další debata o tom, zda rekonstrukce může být něčím víc, zda
může dosahovat přesvědčivosti, spolehlivosti a logické integrity nomologických vysvětlení,
je zčásti ozvěnou myšlenek Karla Poppera a dalších – totiž otázky, co vůbec vyžadujeme
od vědeckého vysvětlení, a nakolik je tento koncept vševědecký a univerzální. Popper
věnoval značnou námahu vyvrácení historicismu jako solidní filosofické a vědecké pozice
(srov. Popper 1993) a HL není jediným vědním odvětvím, kde se jeho myšlenky projevily.
Přitom ale HL je odvětví, kde má historicismus dlouhou tradici a zřejmě i své místo.
Popperovské vysvětlení předpokládá existenci a uplatnění zákonů. Teoretici jazykového
vývoje se různí v tom, zda existenci a/nebo uplatnitelnost takových zákonů ve své doméně
připouštějí či odmítají. Od toho se také odvíjí, zda připouštějí existenci či možnost
subjektivně uspokojivých vysvětlení pro konkrétní jazykové fakty. Existenci určitých
obecných zákonitostí lze popřít stěží, nanejvýš je lze interpretovat jako vlastnosti, nebo je
obrátit v omezení, ale to je jen hra se slovy. Skutečnou otázkou je, nakolik je v konkrétním
historickém případě možno spolehlivě identifikovat projevy těchto obecných zákonitostí –
a v tom se teorie a názory různí.
Roger Lass (1980; 1993; 1997), zastánce Popperovské pozice, nakonec ve své práci dospívá
k názoru, že HL vůbec není vědou15, že, jak zní v úvodu kapitoly, „je pochybné, zda se za
celou historii oboru vyskytlo jediné uspokojivé vysvětlení“.16 Lass napadá již zmíněnou
možnost důkazu v oblasti jazykové rekonstrukce – zákopy dávno opuštěné, dalo by se říci –
a dochází k závěru, že veškerá vysvětlení HL mohou být z povahy věci pouze probabilistická
(a to je v případě libovolné historické vědy celkem samozřejmé), ale především že je za
vědecká vysvětlení považovat nelze. Podobně např. Ringe (1995: 71), na závěr diskuse o
omezeních SM, konstatuje, že
„scientific historical linguistics is simply not possible.“

Nicméně jak Lass, tak Ringe a mnozí další nadále HL praktikují – zjevně tedy jejich
teoretické výhrady nejsou dostatečně silným motivem vůbec tuto disciplínu opustit, neboť
pochybuji, že by se přestali považovat za vědce. Je to naneštěstí právě tato schizofrenie,
jež umožňuje přežití pochybných teorií v prostředí, kde by již dávno měly být zavrženy
a nahrazeny přinejmenším upřímným přiznáním nescio. Zjevně jsou ochotni se spokojit
s vysvětlením, jež je „jen“ velmi pravděpodobně správné, na základě zákonitostí, jež platí
„jen“ převážně.
Intelektuální uspokojivost – „the purest pleasure of relief from puzzlement“ – je součin
mnoha subjektivních proměnných a Lassova (Popperova) definice není jediná možná. (Srov.
také Harris 2008: 55nn; Itkonen 1981). Podle Raimo Anttily (1993) vysvětlení v historické
15 Tento postoj má své předchůdce již hluboko v historii oboru, srov. Kruszewski (1881).
16 Lassovo pojetí vztahu vysvětlení a rekonstrukce (1980: kap. 1; 1993), považuje vysvětlení historických procesů
za svého druhu rekonstrukci, jen kde se týče příčin a důvodů, nikoli objektů a procesů. „... reconstruction is
creating state descriptions and accounts of transitions between states, where either the states or transitions are
missing from the record.“ Rekonstrukci vztahů ovšem patrně za rekonstrukci strictu senso nepovažuje.
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lingvistice nemohou vůbec uspokojit Lassovy ideály, protože jazyk není přírodním jevem
onoho druhu jako elektromagnetismus či gravitace, a tedy skutečně vysvětlení podložená
důkazem nejsou možná, což je zjevné a nezbývá než se s tím smířit jako s vlastností našeho
explananda. Podobně se vyjadřuje i McMahon (1994: 44-6), a obecně lze říci, že tento
sentiment převládá (valná většina prací se vůbec touto otázkou nezabývá – lze tedy mít za
to, že HL považují za smysluplný podnik, jenž jim poskytuje v rámci možností uspokojivé
odpovědi). Nemohu – právě z těchto důvodů – přijmout Lassovu skepsi.
Přesto vlastně nesouhlasím ani s Anttilou. Oba tábory na celou věc nahlížejí holisticky.
Buď jazyk lze studovat exaktními metodami, nebo nikoli. Přitom není jasně řečeno, proč
tvrdíme, že jazyk je zcela homogenní jev, který umožňuje pouze vysvětlení jednoho druhu
pro všechny své projevy. Je například celkem dobře možné, že problémy hláskových
změn umožňují nacházet vysvětlení postavená na teorii s predikční schopností blížící se
experimentální fyzice (1.5.3.3), zatímco vývoj lexika umožňuje jen ad hoc hypotézy a ex post
vysvětlení. Rezignovat na třebas jen lokální zákonitosti ve vývoji by HL navíc připravilo o
velice cenný nástroj, ne sice rovnocenný s důkazem, ale přece jen zesilující výrazně naději na
přiblížení se historické pravdě, a to je možnost některé z možných výkladů vyloučit. Jakkoli
je množina možných kombinací trajektorií (klinů, viz 1.5.4) od jednoho dochovaného jazyka
k druhému obrovská, množina kombinací nemožných je nesrovnatelně větší – nekonečná.
Oč méně lze dokázat, o to více je třeba zvyšovat pravděpodobnost, že jsme pravdu odhalili
i bez důkazu.
1.3.1 Případová studie – hláskový zákon jako vysvětlení
Typickým příkladem zjištění, k němuž HL dospívá svými metodami a jež je běžně
označováno za vysvětlující, je hláskový zákon (Lautgesetz či sound law, srov. Vavroušek 2009:
42nn). Hláskový zákon formalizuje vztah fonologických systémů dvou jazykových stadií
(viz dále pod 3.7) a pozorovaný rozdíl mezi nimi. V principu by za hláskový zákon měla
být považována i zdánlivá ekvivalence, jako např. lat. p ~ č. p. Přestože se nazývá „zákon“,
neposkytuje nomologické vysvětlení – pouze konstatuje vývoj (nanejvýš lokální nomos).
Ani skutečnost, že na základě hláskového zákona lze predikovat nedoložené formy či
identifikovat příbuzné tvary s menší sémantickou shodou, jeho explikační sílu nezvyšuje.
Hláskový zákon je zde jen heuristický prostředek vyhledávání jednotek, na něž je možno
uplatnit srovnání, jen zkratka vývoje.
Co to znamená v praxi? Např. ve více ide. jazycích pozorujeme střídání dvou forem téhož
morfému – pie *o jako *o i *uo, *e jako *e i *ie. S  tradičně historicko-lingvistickým
vysvětlením tohoto střídání17 přišel Eduard Sievers (viz Collinge 1996: 159-174) CR > CR /VV__;VC

čti „po slabikách obsahujících dlouhý vokál, diftong či vokál+konsonant se sekvence CR
realizují jako CR“ – např. pie sufix *-o- se v skr. realizuje jako –ya- či –iya-, podle struktury
předchozí slabiky, podobně v gótštině (pie jo-kmeny Gsg. har-jis „vojsko“ [χarjis] ale hairdeis [χerdēs]? „stádo“, z -VRJV a –VRCJV resp.). Samotný proces je v této chvíli vedlejší –
otázka zní, vysvětluje Sieversův zákon18 tuto alternaci? Lze jej formulovat jako vysvětlení
v konkrétních případech? –
pie *o se v skr. satya „pravda“ realizuje jako [j] a v devya- „božský“ jako [ij], protože předcházející
slabika je v prvém případě lehká (laghu), ve druhém těžká (guru).
17 Jsou to právě formulace, jako je Edgertonovo „Sievers‘s law neatly explains [JB] the regular passives of roots
in r, type kr-iya- (for *krya-)“ (Edgerton 1934: 255), v HL stále běžné, jež zde mám na mysli.
18 Platnost tohoto zákona byla v poslední době zpochybňována, srov. např. Collinge (1987) ale to je zde
vedlejší.
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Je nepochybné, že struktura předcházející slabiky s realizací segmentu souvisí, domnívám
se nicméně, že tato struktura sama o sobě není důvodem této realizace, a tudíž ani jejím
vysvětlením. V zásadě se jedná pouze o konstatování podmínky alternace, ale ono „protože“
není doopravdy vysvětlující. V této podobě je pravidlo stále jen popisné:
pie o se realizuje jako skr. iya, kdykoli má předcházející slabiky danou strukturu, a devya- je
příkladem pozorované alternace

Sieversův zákon není obecně vlastností jazyka per se, je tedy třeba vysvětlit, proč se právě
v ide. jazycích či již prajazyce se tento jev vyskytuje. Nikoli že, ale proč se po dlouhých
slabikách alternace projevuje. Toto vysvětlení by jistě mělo obsahovat určitá obecná zjištění
o vnímání relativní délky segmentů mluvčími, o rytmických zákonitostech sylabifikace,
o vlastnostech polovokálů, jejich alofónech, fonologizaci transientů atd. Mělo by to být
vysvětlení postihující Sieversův zákon jako jeden z příkladů obecnějšího typu procesu.
Jediné, co Sieversův zákon „vysvětlil“, je jakým způsobem si vzájemně odpovídají tyto
segmenty v různých morfémech a jazycích, tedy v podstatě jen formalizoval vztah.
Ve srovnání s Vernerovým zákonem19, či některými jinými zákony, je Sieversův zákon
relativně triviální, ale kvalitativní rozdíl mezi nimi není – přestože intelektuálně je Vernerova
úvaha mnohem působivější, neboť bere v potaz srovnávací materiál z více jazyků a jeho
podmínky jsou komplexnější, důvody vývoje neposkytuje.
1.4

Změna v jazyce20
πάντα ῥεῖ
Hérakleitos

Odkazem na temného filosofa (či spíš jeho interpretaci) začíná bezpočet úvodních kapitol
z HL, buď přímo „vše ve světě se mění a jazyk není výjimkou“, či nepřímo „jazyk se neustále
mění“. Důkazem pak je sekvence textů téhož jazyka z různých období, náležitě doplněná
komentářem a překladem. Česká příručka, až vznikne, patrně ocituje Hospodine pomiluj ny,
něco z Kralické bible a pár řádků z Karla Čapka. Britská nejspíš úryvek z Béowulfa, něco
z Chaucera, Shakespeara a Shawa, nebo možná Beatles. Že se jazyk mění je podle jedněch
„zjevné“, podle druhých „banální“, případně „truism“. Říci tedy, že jazyková změna
neexistuje, je intuitivně naroveň s tvrzením, že Země je plochá (nebo o pár set let dříve,
kulatá). Domyslíme-li celou oblast propagace jazyka v čase do důsledku, je totiž tento
závěr nevyhnutelný. Existují jen dvě cesty: termín „změna“ rozšířit, nebo zavrhnout.
V úvodu byla řeč o spojení metafory a teorie a o intuici jako zdroji metafory. V této kapitole
bude řeč specificky o metaforice HL a její adekvátnosti předmětu zkoumání. Metaforický
rámec HL je dán historicky, podobně intuitivně, jako jednotlivé teoretické postuláty či
praktické metody. Sledujeme-li volbu metafor ještě před tzv. počátek srovnávací jazykovědy,
ke kontinentálním lingvistům pozdní renesance, nacházíme tytéž vzory a obrazy, jako
později u Boppa, Schleichera, ba i Saussura – metaforu rodiny, stromu, jedince, a lze i
pozorovávat, jak tato metafora postupně přerůstá v následné teorie jazykové změny
a příbuznosti jazyků. Volba metafory je tím pádem klíčová – žádná metafora není dost
19 Vernerův zákon spojuje ("vysvětluje") výjimky ze zákona Grimmova, totiž případy, kdy za pie *p *t *k nestojí
očekávané germánské *f *þ *χ, nýbrž *ß *ð *γ, jež běžně odpovídá pie *bʰ *dʰ *gʰ, např. tedy pg *fáðer za očekávané
**fáþer z pie **ph2tē´r. Podmínkou (nikoli, jak jsme právě řekli, příčinou), byla pozice přízvuku, v germánštině
později posunutého na iniciální slabiku, avšak např. v sanskrtu stále pohyblivého a lexikálního.
20 Obsah této kapitoly vychází se shoduje do značné míry s příspěvkem „Jazyková změna“, jenž jsem přednesl
na 1. indoevropeistickém kolokviu 2009 v Brně (srov. Bičovský 2010 v tisku).
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mrtvá21, kde je řeč o vědeckém názvosloví. A volba metafory je vesměs závislá na intuitivním
rozpoznání podobnosti. Anaximandros popisuje přírodní zákony užíval termínů z oblasti
práva jako „spravedlnost“, „trest“ a „odplata“ pro vztahy objektů a sil , jak jako popisu,
tak jako svého druhu vysvětlení.
Zdrojový metaforický rámec nemůže než vycházet z prostředí, v tomto případě ze
současného stavu kultury a vědy22. Dnešní metafory fungování lidského mozku pocházejí
z kybernetiky, hovoříme o softwaru a hardwaru, o kopírování a procesorech – před dvěma
tisíci lety to byly metafory teologické – před sto lety metafory biologické a fyzikální.
Abstraktní vědecké teorie a koncepty zřejmě ani nelze lidským myšlením pojímat jinak,
než metaforicky (Lakoff & Johnson 1980; Brown 2008; Boyd 1979; Knowles & Moon
2006 atd.). Tím spíše je na místě opatrnost – metafora není v tomto smyslu nepřímým
popisem věci, je především nástrojem uvažování o věci a nástrojem interpretace. A tento
nástroj formuje návyky v uvažování o zkoumaném předmětu, jednotlivým předmětům a
vztahům v doméně zdroje přiřazuje předměty a vztahy v doméně obrazu a jejich interakci
a vlastnosti modeluje na základě zdroje, čili zpětně posiluje právě tu intuici, jež inspirovala
jeho vznik.
Je přirozené, že vědecké názvosloví volí právě takové termíny, jež jsou danému jevu
intuitivně blízké (třebas i tak zásadně oxymoronické jako „černá díra“). Abstraktní
myšlení je koneckonců vždy metaforické a teoretická věda je vždy abstrakcí, tudíž se bez
základního nástroje abstraktního myšlení neobejde (srov. Lass 1997: 32-43 k metaforám
v HL; a Bičovský 2010). Platí to zejména pro nové koncepty, pro něž je třeba volit vhodný
termín – koncepty obvykle jasně definované v rámci příslušné teorie (např. spin, tachyon atd.).
Jestliže běžná praxe např. ve fyzice postupuje od nového konceptu k novému lexému, z
čehož nutně plyne, že je jasné, co se termínem míní, HL využila již existující lexémy pro
jevy, o nichž byla přesvědčena, že jsou jen specifickými projevy jevů obecnějších, nadto
obvykle lexémy užívané jako termíny v kontextu vědy, jejíž metaforický rámec exaptovala
(ať vědomě, za doprovodu různých svého druhu manifestů, či právě jen intuitivně).
Není tudíž překvapující, že některé z těchto termínů jsou stejně věcně nesprávné a přece
intuitivně uspokojivé jako „vrhání stínu“ a „západ slunce“.
Ontogeneze vědeckého uvažování jednotlivce zpravidla sleduje vývoj příslušné vědy
podobným způsobem, jako vývoj embrya sleduje ontogenezi evoluční (tedy sice ne naprosto
přesně, ale rámcově a ve skocích jistě). Prochází nejdříve staršími stadii vývoje – v případě
lingvistiky nejprve předjazykovou intuicí nového mluvčího, naivními názory obvykle
úplných laiků (rodičů), popisnou gramatikou základní a střední školy až k teoretické
lingvistice akademické, která rovněž sleduje určitý vývoj, přinejmenším od strukturalismu
až tomu bodu, kde daná lingvistická praxe na té které instituci ustrnula23. Metaforický
rámec, v němž jedinec o jazyce uvažuje, se vyvíjí, nedochází k úplnému nahrazení jednoho
stadia dalším, stadia se spíše překrývají (opět simultánnost namísto sekvenciality, evoluce
namísto změny) a zřejmě jak v lingvistice, tak v ostatních vědách platí, že průlomové objevy
souvisejí s objevením nového rámce či odhalení slabin rámce stávajícího – a to zpravidla
nejvyššího vývojového stadia dané teorie (srov. Popper 2002). Poznání metafory usnadňuje
identifikaci a prozkoumání intuice, jež vedla k její volbě.
Zatímco lingvistika 1. poloviny 19. století vnímá jazyk jako produkt historického vývoje,
v druhé polovině století využívá rámce přírodních věd, zejména probouzející se evoluční
biologie, přejímá pro popisované procesy metafory jako zákon, organismus, dědičnost atd.
Saussurovská revoluce zcela odvrhuje rámec produktu historického a používá pro jazyk
21 Mrtvá v tom smyslu, že uživatel, jenž se s termínem seznamuje, jej přijímá jako nemotivovaný, souvislost
s jejím vzorem mu nepřichází na mysl.
22 Srov. Aitchison (2003); Blevins (2004: 25nn).
23 Uvažuji-li v oblasti rekonstrukce o jazyce jako o populaci gramatik, nic to nemění na tom, že v běžné
komunikaci s laiky o něm uvažuji stejně jako kterýkoli z nich – pokud není hlavním tématem diskuse jazyk sám.
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metaforu struktury. Totéž platí pro další směry v lingvistice podnes. Přestože vůbec teorii
jazykové změny ve všech jejích aspektech by bylo nutné věnovat samostatnou monografii,
pro účely této práce je nezbytné deklarovat v základních tezích, co tímto termínem
míním – protože jedině tak bude zřejmé, proč některé typy argumentů zavrhuji jakožto
nesouhlasné se základními atributy zkoumaného procesu, a tudíž „slepé“. Totiž právě
tak jako v případě uplatnění předteoretické typologie v rekonstrukci, i zde narážíme na
intuitivní pojetí celého předmětu – ta část názvosloví historické lingvistiky (HL), která
nemá přímou motivaci v obecné jazykovědě, konceptualizuje jevy, které zkoumáme, na
intuitivním základě (jak takové uvažování vypadá ukazuji u problému náhradního dloužení
viz 1.4.3.4). A podobně jako v případě typologické intuice, i zde je riziko, že se intuice mýlí
– tedy že skutečnost je kontraintuitivní.
Vůbec nejjednodušší definice HL jako vědy je: věda zkoumající projevy mechanismu, jejž
označujeme „jazyková změna“, a jeho principy. Je nepravděpodobné, že by se, i přes věcnou
nesprávnost termínu „změna“, podařilo prosadit termín jiný, čili je třeba přinejmenším
stanovit jasnou definici (jakkoli se toho snažím vyvarovat, mnohdy po tomto termínu ze
zvyku sáhnu namísto termínů, které popisují tento mechanismus přesněji a výstižněji,
totiž vývoj a vyvíjet se – 1.4.3.1). Podobně je třeba říci, co se v oboru HL rozumí termínem
„jazyk“. Smyslem následujícího exkursu do oblasti definic a metafor je ukázat, nakolik jsou
zažité a užívané termíny nesprávné, a v ideálním případě zabránit tomu, aby generovaly
nové a nové hypotézy, jejichž potvrzování, z principu odsouzené k nezdaru, plýtvá časem
a intelektem, jejž by bylo možno využít užitečněji. Proberme zde tedy postupně termín
„změna“, metaforický rámec „jazyka“ a význam termínu v daném rámci.
1.4.1 Změna
SSJČ24 uvádí dvě hlavní extense výrazu „změna“, a sice „1. přechod z jednoho stavu do
druhého, přijetí jiných vlastností, jiného rázu“ a „2. zaměnění něčeho, někoho jiným téhož
druhu, vystřídání.25“ Termín jazyková změna je běžně užíván v lingvistické komunitě,
přesto je na místě upozornit na jeho věcnou nepřesnost. Heslo „jazyková změna“ nechybí
v obecně lingvistických encyklopediích26, jak vidno, změna je v něm pojata bez bližší
charakteristiky ve smyslu (1) (cituji je v úplnosti také proto, že se mi jeví jako příznačné,
kolik prostoru je heslu věnováno, a jak málo se v něm definuje:
language change In historical linguistics, a general term referring to change within a
language over a period of time, seen as a universal and unstoppable language acquisition
device process27. The phenomenon was first systematically investigated by comparative
philologists at the end of the eighteenth century, and in the twentieth century by historical
linguists and sociolinguists. All aspects of language are involved, though most attention
has been paid to phonology and lexis, where change is most noticeable and frequent.
Crystal 2008: 266-7)
24 Protože relevantní vědecká diskuse o jazykové změně se nevede v češtině, uvádím tento slovník čistě proto,
že je slovníkem jazyka této práce. Anglické change nebo německé Wechsel se v těchto dvou významech celkem
s českým změna kryjí.
25 Že je jak v češtině, tak v dalších jazycích míněna změna ve smyslu 1) plyne už z formulací typu „a se mění
v b“, nikoli „a se mění za b“, resp. „a changes into b“, ne „a is exchanged for b“. Srov. Lehmann (1996: 119):
„Twofold use is also found for the term change, that is, for the change itself and also for „exchange“ resulting
from change like man to men.“
26 Jazyková změna není zdaleka jediným termínem HL, jemuž se encyklopedie i metodické práce vyhýbají.
Winfred Lehmann konstatuje, že podobně jsou opomíjeny termíny hláskový zákon a v poslední době také jazyková
univerzálie (Lehmann 2008). Z dalších lingvistických encyklopedií má heslo „language change“ např. také
Strazny Encyclopaedia of Linguistics (2005), nejblíže definici mechanismu se však opět dostává konstatováním, že
„seeds of language change are found everywhere in the form of linguistic variation“, aniž by alespoň naznačil,
jak se tato semena uchytí v půdě a vzklíčí.
27 Crystal přinejmenším zmiňuje roli akvizice jazyka ve vývoji, prostorovou a tím pádem reistickou metaforu
neopouští.
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či
In historical linguistics, the study of the diachronic process(es) of change in language
elements and language systems (diachronic linguistics). Language change takes place
on all levels of linguistic description: (a) in phonology, depending on conditioning
factors, a distinction is drawn between phonetic and phonological change and changes
motivated by analogy or by extralinguistic factors (sound change). (b) In morphology,
a distinction is drawn between changes in the inflectional system and changes in word
formation. (i) In inflectional morphology, such processes involve the occurrence and
classification of morphological categories (e.g. in the development of the Indo-European
languages several categories have disappeared: most frequently the dual, but also case,
gender, mood, and tense differentiations); on the other hand, the realization of different
categories has been retained, for example, by substituting inflected forms for periphrastic
forms (periphrasis). (ii) In word formation, language change concerns above all the
change from compositional to derivational regularities (composition, derivation) as well
as the process of back formation. (c) In syntax, language change involves, among other
things, regularities in word and phrase order (word order). In such cases, there is an
interrelation between the changes on the individual levels (e.g. the phonological decay of
case endings from Old English to Middle English which led to fundamental changes in
English morphology and syntax; syncretism) that results in an increase in stricter rules
for word and phrase order. (d) In semantics, semantic change and borrowing. The causes
of language change are sought primarily in internal or external conditions, depending
on the theoretical viewpoint. Internal conditions for language change are motivated in
general by economy, i.e. the tendency towards simplification of the language system.
Studies of such linguistic changes refer either (a) to physiological conditions, i.e. to
problems of articulatory-phonetic simplification like assimilation, or (b) to functional
aspects, i.e. to problems of the functional load or balance of individual expressions in the
system with regard to the differentiation of important contrasts or to structural conditions
such as the tendency towards symmetric distribution of elements and characteristics in
linguistic systems through which empty slots or doubleoccupied positions are leveled
out. Among external conditions are interference from foreign (neighboring) languages or
from different language varieties within a linguistic community (bilingualism, language
contact, substratum, superstratum), historically conditioned changes in forms of
communication, sociological changes, and others. (also drift, reconstruction, synchrony
vs diachrony).(Bussman 1996: 636-7)

Slovníky a encyklopedie HL překvapivě neříkají o mechanismu jazykové změny nic víc:
language change Any mutation, alteration or innovation in language. How and why
languages change is the central concern of historical linguistics. (Campbell 2007: 92)
language change The central object of study in historical linguistics. Every living language
is always changing; indeed, it is always in the middle of a number of changes – hence
the Saussurean paradox. Historical linguistics seek both to elucidate the long sequences
of changes which have occurred in the past in particular languages and families and to
extract general principles of language change; we have been rather successful in both
enterprises. (Trask 2000: 182-3)

Ani jedna z těchto definic není doopravdy definice mechanismu, jejž jsem si zvykli
označovat „jazyková změna“. Pokud používá termín „změna“, činí tak zjevně ve stejném
smyslu, jako v SSJČ či Oxford English Dictionary a tedy chybně. „Language change“ je zde
prostě druh změny obecně, ať už jako „výměny“ nebo „proměny“ a jak ukazuji v dalších
kapitolách, je to nepřesnost vedoucí k celé řadě zbytečných komplikací.
24

Jen v jediném případě lze v kontextu jazyka hovořit o změně v tomto smyslu, a to v případě
jednotlivé konkrétní gramatiky (jednoho mluvčího): vlivy stárnutí, nemocí či neužívání
jazyka (např. v cizojazyčném prostředí), mohou vést k tomu, že se projevy této gramatiky
změní – např. nemocní afázií mohou ztratit kontrolu nad některými částmi lexika či
gramatickými procesory, podobně poškození chrupu vede ke změnám v produkci, slábnutí
paměti má vliv na složitost syntaktické struktury atd. To by se celého jazyka jako abstrakce
mohlo týkat jen v tom případě, kdy by tato specifická afázie zasáhla celou komunitu
v jediném okamžiku jako epidemie, což by ovšem spíše vedlo k zániku komunity.
Autoři zmíněných encyklopedií jsou zcela nepochybně přední současní lingvisté, tyto
práce jsou běžně citovány v odborné literatuře a jsou součástí odborných knihoven – lze
tedy předpokládat, že ani jim odlišnost mechanismu jazykové změny nepřipadá dosti
významná na to, aby čtenáře upozornili, že se nejedná o změnu v tom smyslu, v jakém je
zvyklý ji chápat (samostatné heslo „změna“ v těchto pracích chybí, z čehož plyne, že se
míní změna obecně). Nelze naneštěstí vyloučit, že mnoho lingvistů uchopuje jazykovou
změnu konceptuálně právě tímto obecným, a tedy věcně nesprávným způsobem. Vesměs
to, co všechny definice postrádají, je vysvětlení jak ke změně dochází. Motivace, příčina,
dílčí změny a typy změn – nic z toho není definicí změny.
V prvé řadě je ovšem třeba definovat doménu tohoto procesu, totiž jazyk jako diachronní
objekt či stav. Vzájemná inkompatibilita obou termínů vyplývá už z povahy jazyka jako
entity přenášející se v čase. Právě nesprávné chápání jazyka vůbec vedlo k uplatnění
termínu změna na procesy, jež vedou k jeho rozrůznění. Definujme tedy znovu, co je jazyk
v oblastech relevantních pro jazykovou rekonstrukci.
1.4.2 Co je jazyk (z hlediska HL)?
The discovery of evolution was held back by the dead hand of Plato.
Ernst Mayr
a language is not some gradually and imperceptibly changing object which smoothly floats through
time and space, as historical linguistics based on philological material all too easily suggests
Paul Kiparsky

Podobně tak jako změna, i jazyk je v prostředí historické (a v jistém smyslu i synchronní
popisné) lingvistiky pojímán vlastně v netechnickém, laickém významu „jazyk český“,
„bengálština“ atd. Jak konkrétní HL, tak i diachronní lingvistika, jazyk reifikují, jen
s ohledem na projevy jazyka, s nimiž pracují, jej reifikují poněkud jinak. Konkrétní HL
vychází z příslušné filologie, tedy z oboru, jenž se zabývá interpretací, překladem, výkladem,
porozuměním a případně rekonstrukcí textů. Gramatika a lexikon se nerekonstruují jako
jazyk, ale jako prostředek porozumění textům: ty samy zastupují jazyk. Homérská řečtina
je prostě jazyk homérských eposů podobně jako Avesta je jazyk Zarathuštrových zpěvů a
komentářů k nim. Zejména pro staré a vymřelé jazyky, na něž se především soustřeďuje
současná indoevropeistika, jsou totiž druhotné projevy E-language, čili grafické záznamy,
jediným zdrojem informací. HL typu indoevropeistiky je vlastně v jistém smyslu lingvistika
korpusová, ovšem v tom smyslu, že jazyk je korpus textů. I kdyby nakrásně bylo dnes
a s dnešní technologií možno zkoumat mechaniku jazykového orgánu28 a odpovídající
neurální stavy, mluvčí (pisatele) vymřelých jazyků takovému výzkumu podobit nelze. HL
je tedy vědou zkoumající jazyk jako korpus textů obvykle většího množství mluvčích, textů
spadajících do jakkoli arbitrárně vymezeného časového období, po které jsou považovány
za texty téhož jazyka. Tyto texty jsou především zkoumány jako lingvistické (a případně
28

Obecně ve smyslu např. Anderson & Lightfoot (2004).

25

literární) projevy určité společnosti. Je proto nasnadě, proč se historický jazyk reifikuje
jako korpus, v podobném smyslu jako se určitá skupina reifikuje na základě různých kriterií
jako národ či rasa, nebo tak jako se soustava zvyklostí reifikuje v kulturu.
Filologie pracuje s opisy a verzemi textů, jejichž korpus je historický „jazyk“, přičemž zde
texty vyvolávají dojem prostoru, v němž se cosi šíří. Např. dvě verze středoanglického textu
Lagamonova Bruta, jež dělí co do vzniku/opisu asi 50 let, se liší co do množství kontextů,
v nichž je užito bezpředložkového dativu (srov. např. Harford 2002). Protože jde o opis
a nikoli o obkreslení textu nebo jeho obtisk, rozdíly v novém textu vznikly v důsledku
rozdílů gramatických procesorů obou pisatelů – tudíž v daném textu, ani v korpusu textů
obecně, nedochází k šíření předložkového dativu, jenž by vytlačoval nebo nahrazoval
starší tvary – třebaže sekvence téhož úryvku z obou (a případných dalších verzí) by takový
dojem „prorůstání“ předložkovým dativem. U každého opisu se jedná de facto o překlad
(jazyky obou pisatelů jsou do jisté míry odlišné). Rozdíly vzniklé chybnou interpretací
zápisu (vývoj ortografie a idiosynkratické zvyky pisatele) jsou v tomto případě v menšině,
přestože jinde může už samotné porozumění staršímu textu představovat pro opisovatele
nesnáze. Oba opisy nejsou spojité nádoby, nejedná se o tentýž text. Totéž platí o kterékoli
z památek starověku, jež se dochovaly v opisu, a tedy u větších jazyků vlastně o většině
korpusu (jsou samozřejmě i výjimky, např. dopisy, smlouvy atd., obvykle ovšem věci
nemající valné literární hodnoty). Přestože mechanismus kopírování je zde principiálně
jiný než v biologii, „historicko-korpusová“ lingvistika zjevně určité analogie v evoluci má
– je nespojitá.
Konkrétní HL reifikuje jazyk jako korpus - jsou to koneckonců všechny věty, které v daném
jazyce jsou/byly proneseny, pak diachronní lingvistika pracuje s koncepcí jazyka, jež vychází
ze synchronního popisu – a je tím pádem zřídka přísně vzato diachronní. Nepracuje ovšem
s texty, ale již také a zejména s gramatikami a slovníkem. V tomto smyslu přistupuje ke
starým i rekonstruovaným jazykům tak jako k deskripci moderního jazyka. „Mluvčí“,
tedy lingvista, má okamžitý přístup k celé gramatice jazyka, nebo alespoň ke všemu, co
je o ní známo. Jeho proces učení se tomuto jazyku nekopíruje stejný proces u dítěte, nýbrž
v zásadě postupuje od nižší komplexity k vyšší na základě logických vztahů, nikoli nutně
pragmatiky (neosvojuje si nejprve lexémy a vazby nezbytně nutné k nejjednoduššímu
dorozumění. Nicméně v každém okamžiku má potenciálně přístup ke kterémukoli pravidlu
a lexému – gramatika (kniha, text!) tak v zásadě funguje jako rozšíření lidského fenotypu.
Nový mluvčí – nemaje potřebného metalingvistického názvosloví – se ani nedokáže správně
zeptat. Tudíž lingvistova znalost jazyka neodpovídá ani rodilému mluvčímu, ani mluvčímu
druhého jazyka (přirozeně pokud se učí jazyk jen kontaktně). Rekonstruovaný prajazyk
je tedy jazyk onoho třetího typu, vybudovaný jako hotová gramatika na základě hotových
(zralých) gramatik. Předpokládá tedy hotový soubor pravidel, struktur a morfémů, na něž
se příslušná pravidla vztahují automaticky z definice třídy, k níž je řadíme. Je na čase se u
realistického prajazyka ptát – jak probíhal proces učení se tomuto jazyku? jakou máme představu
tom, které části jeho systému si mluvčí osvojovali dříve a které později a jaký to mělo vliv na jejich
vývoj? atd. Rekonstrukce pie prajazyka tíhne k zploštění v jedinou časovou rovinu nejen
v důsledku aplikace SM, ale také proto, že se váže k dojmu úplnosti (intuitivně). Usiluje
pak vše, co je v takovém jazyce obsaženo, vysvětlovat z jediného souboru synchronních
pravidel.
Kde se nabízí metaforický rámec jiné vědy, přirozeně se jako obraz jazyka v tomto rámci
identifikuje také spíše celek než množina. Zástupci první fáze ide. srovnávací jazykovědy
hledali pro genetickou klasifikaci jazyků vzor v Linného taxonomii biologických druhů
(srov. Morpurgo-Davies 1975, 1987; Blevins 2004: 25nn, vlivy zde byly ovšem i obrácené,
Darwin např. svou intuici vztahů druhů formoval obeznámen s první fází ide. HL). Jazyk
v metaforickém rámci rané evoluční teorie (ještě předmladogramatická generace) byl také
organismem (Morpurgo-Davies 1987), jeho projevy byly projevy organismu, jeho vztahy
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vztahy s ostatními organismy, jeho vývoj vývojem jedince (včetně zralosti, stárnutí a smrti).
V nekrologu Augusta Schleichera (1869), snad nejkrajnějšího z těchto raných zastánců
organické metafory a také prvního skutečně rekonstruujícího indoevropeisty, ba možná
lingvisty vůbec, píše W.D. Whitney,:
„He is, namely, a vehement champion of the paradox that a language is a ‘natural organism’,
growing and developing by internal forces and necessary laws; and his statement and
defence of this doctrine are so bold and extreme as to be selfrefuting. He was not unskilled
as a naturalist, and his studies in natural history, by some defect in his logical constitution,
seem to have harmed his linguistics.“

Whitney se nemýlil nazývaje Schleicherovo pojetí jazyka jako organismu paradoxem.
Neznamená to ale, že sám nehovořil a neuvažoval o jazyce jako o celku, či že si jej, tak jako
mnozí jiní, nereifikoval a že v jeho pojetí vývoje jazyka chyběly evoluční prvky (Nerlich
1990; Crowley 1996; Bynon 1977). A méně krajní verze této metafory se v HL lingvistice
totiž objevují dodnes, přinejmenším implicitně.
Pojetí jazyka jako organismu (zde již nikoli korpusu textů!) generuje ještě další metafory: jeli jazyk celek a organismus, tudíž je to (uzavřený či ohraničený) prostor a metafora šíření29
jevů v tomto jazyce implikuje jevy podobné šíření živin v krvi, šíření lesního požáru nebo
prosakování vody porézním materiálem. Takový prostor předpokládá existenci centra
(jako středu i jako epicentra) a periferie – tyto pojmy z něj přirozeně vyplývají (nemám
nyní na mysli komunitu mluvčích, ale jazyk v onom abstraktním, synchronním pojetí – jazyk
jako „čeština“, „bengálština“, jazyk zvláště jako lexikon). Z temporálního hlediska takový
celek předpokládá trvání a kontinuitu (jako cosi, co existuje samo o sobě, nikoli v důsledku
zkoumání). Synchronní lingvistika může do jisté míry oprávněně zacházet s jazykem jako
s netemporálním, ideálním systémem (nikoli organismem a nikoli prostorovým celkem),
pro HL je to z principu nesmyslné. Synchronní jazyk je abstrakcí založenou na projevech
skupiny mluvčích30, „vzniká“ v okamžiku, kdy je tato abstrakce (ať už založená na sumě
nebo průniku gramatik těchto mluvčích, a nejspíše na čemsi, co leží kdesi mezi těmito
krajními body) vytvořena a „trvá“ jako tato zkoumaná abstrakce – jako mentální koncept
(ať už chceme nebo ne, je to text o gramatice, nikoli gramatika, tak jako teorie relativity není
totožná s faktem relativity).
Jazyk (v sociologickém smyslu) jako diachronní objekt je populace gramatik
zakódovaných v mozcích mluvčích.31

Nemá trvání jako celek – pokud celkem není jen každá jedna konkrétní gramatika, řekněme
Jiráskova gramatika češtiny či Shakespearova gramatika angličtiny (srov. Lehmann 1968:
6nn). Jedině v tomto ohledu lze na ni nahlížet jako na organismus, či lépe jako orgán, který
může podléhat změně ve slovníkovém a intuitivním pojetí tohoto jevu (vznik, vyspívání,
stárnutí). Ovšem pro HL je idiolekt příliš omezený předmět zkoumání. Všechny odvozené
metafory, šíření na prvním místě, je třeba přeformulovat v (ne již zcela metaforickém) rámci
populace gramatik, a nebo zcela opustit.
29 Srov. Hale (2006: 35-47).
30 Definovat tuto "skupinu mluvčích" je nanejvýš obtížné. �����������������������������������������������������
Ross�������������������������������������������������
(1996) shrnuje ���������������������������������
Grace (��������������������������
1996) v celkem uspokojivé
definici: „Speech community consists of people who communicate with one another or are connected to one
another by chains of speakers who communicate with one another.“
31 K  E-language jako objektu zkoumání HL a ke směrům, jež toto pojetí upřednostňují: „Advocates of
E-language approaches not only lack a clear definition of what an E-language is, but also fail to provide any
compelling statement of what it is we gain by seemingly arbitrarily constructing these E-language objects from
our posited I-languages. What it is we learn from studying these new constructs that can’t be discovered from
an examination of their component I-language entities.“ Hale (2007a: 10)
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Existence organismu předpokládá původ, čili dědičnost (intuitivně je idea dědičnosti
známa odpradávna, Darwin ji pouze formuluje). Lingvistická metafora dědičnosti, úzce
spojená s „vývojem“ jazyka, rovněž vyžaduje novou formulaci – či vůbec opuštění. Jako
její vzory jsou prvá dvě vědecká pojetí dědičnosti – lamarckovské a raně-darwinovské,
naprosto nevyhovující. Lamarckova představa se vůbec s jazykem vylučuje, neboť
z pohledu lamarckismu nelze o dědičnosti v jazyce vůbec uvažovat – vývoj nového rysu
není zde děděn další generací organismu, protože vůbec nový jedinec nevzniká (stará
čeština pozbyvší duálu a nová čeština, jež v důsledku této ztráty duál postrádá, nejsou dva
organismy navazující na sebe jako rodič-potomek, ale dvě stádia téhož „jazyka“). V tomto
kontextu není nic jako sled oddělených jedinců – se zánikem časoprostorové kontinuity by
zanikl jazyk obecně – nebyla by nová čeština.
Ani Darwinovské pojetí dědičnosti není lepší, uvažuje-li o jazyku jako o čemkoli
přesahujícím jednotlivé mluvčí – nová čeština není potomkem, ale odnoží staré češtiny.
Selekce v Darwinově pojetí by neprobíhala na úrovni jazyků-jedinců téhož druhu (čeština
vs. němčina jako lasička vs. lasička, jilm vs. jilm) ale na úrovni jazyků jako různých
druhů (čeština vs. němčina jako lasička vs. jilm), protože vzájemná komunikace těmito
jazyky nevede k úspěšnému předání informace, k replikaci intence. Jelikož se konkrétní
gramatika nedědí jednorázově jako DNA, nýbrž se postupně buduje z více různých zdrojů
jako rekombinace kopií, jiné než individualistické pojetí tohoto jevu nemůže realitě jazyka
vyhovět. V tomto smyslu je tedy každý mluvčí Darwinovským druhem, každý idiolekt
samostatným jazykem.
1.4.3 Jazyková změna
Being more precise about what is meant by “normal historical continuation” isn‘t easy. It must
involve notions like “normal language acquisition” and “normal language change.“ Although there
may be some danger of circularity here, it seems to me safe to assume that historical linguists will
know what I have in mind.“

Seldon Harrison
Naneštěstí se nelze spolehnout, že „historical linguists will know what I have in mind“.
„Normální jazyková změna“ je cosi tak vágního a nejasného, jako „přirozený vývoj“ a
„optimální stav“. Právě proto, že obecně nevíme, co mají ostatní lingvisté na mysli
termíny, jež zdánlivě není zapotřebí definovat, jako je právě jazyková změna, dochází
k nedorozuměním a k nepochopení, a mimoběžným debatám. Je nesmírně časté, že se
jeden a týž termín uplatňuje ve dvou různých kontextech s různým významem, nesmírně
snadné tyto významy nevědomky střídat a nesmírně obtížné si toto střídání uvědomit a
vyvarovat se jej. Změna je jedním z nich.
Není-li tedy diachronní jazyk jazyk a změna změna, co potom popisuje termín jazyková
změna, pokud vůbec něco?32 Jev, o němž je řeč, se projevuje jako proces vzniku rozdílů mezi
populacemi, kde operujeme s abstrakcí, čili proces vzniku rozdílných gramatik, operujeme-li
na úrovni mluvčích. Mechanismy vzniku nové gramatiky (a fonologie) mají pro HL zásadní
význam ve všech jevech, které s tímto procesem souvisejí, jasná definice jazykové změny
založená na těchto mechanismech je conditio sine qua non smysluplné teoretické i praktické
HL. Nejprve ale musíme říci, co se změnou rozumí, odtud je třeba vyjít v další teorii,
obsahující jak příčiny „změny“, tak její mechanismy a další aspekty (biologické, kulturní
atd.). Řada definic a teorií, jež se pokoušejí termín „změna“ redefinovat nebo nahradit, řeší
některé nedostatky tohoto pojetí na různých úrovních procesu (zejména je podstatný rozdíl
„jazyk“ a „gramatika“, tedy norma populace a individuální jazyk mluvčího a jejich rozhraní).
32 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lass ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
si klade otázku opačně (1997: 370), tedy „Before we can talk intelligibly about „change“ in any domain,
we have to know what kind of object it is whose behaviour in time we’re interested in.“ Z jeho formulace
vyplývá pochybnost o „objektu“, ale nikoli zpochybnění procesu, jenž je s ním spojen: „změně“.
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Nesouhlasím s nimi ze dvou důvodů – buď ve snaze opustit esencialismus jsou jen na půli
cesty, nebo se soustřeďují právě jen na individuální nebo jen populační aspekt změny.
Henry Hoenigswald navrhoval za změna přesnější termín náhrada33 (1960, 1999), jelikož se
podle něj nejedná o změnu téže materie v čase, ale o její nahrazení – stále ovšem v jaksi
statickém „jazyce“, který jakoby tvořil jen prostředí tohoto nahrazení, strukturu, v níž
dojde k výměně prvků, jako řekněme výměna oleje v motoru, nebo baterie v hodinkách. O
náhradě uvažují i, mezi jinými, Katičić (1970) a Joseph & Janda (2003). Tato, třebaže opatrná
definice stále ještě nevyhovuje. I v případě, že bychom jako trvalý rámec, v němž dochází
k nahrazení, uvažovali o komunikační funkci, byla by řeč o změně této funkce, nikoli jazyka,
jenž ji naplňuje.
K  jak mylným závěrům vede pojetí změny jako nahrazení, ukazuje Lass (1997: 221-225).
Jako zastánce gradualismu34 vývoje shledává problém hláskové metateze pro tuto teorii
nepřekonatelným. Totiž metateze typu stangl. askian aksian „ptát se, žádat“, dle něj
vylučuje postupný posun od jedné formy ke druhé, jak je to myslitelné u klinu p > pʰ
> pʰf > pf > f > ɸ > h. V určitém okamžiku, jak argumentuje, musí dojít k nahrazení jedné
formy druhou, mezikroky nejsou myslitelné. Nicméně – nahrazení čeho a v čem? V žádné
již realizované promluvě nemůže dojít zpětně k nahrazení – to je fyzikálně nemožné –
ostatně v jedné a téže promluvě nelze v tomže okamžiku realizovat ani [p] i [pʰ] zároveň, a
pochybuji, že intence mluvčího může zde hrát roli (tedy že přinejmenším mluvčí může mít
intenci vyslovit „cosi mezi“ – úkol „vyslov zároveň e i u“ je neproveditelný). Jediné, co lze
sledovat, je výskyt dvou rozdílných realizací téhož lexému v čase, přičemž jedna z těchto
realizací je synchronně nejprve chybou35 (artikulačně či psychologicky motivovanou, tak
jako i změny „pozvolné“), v další fázi variantou (chybou, která není opravena, protože
nenarušuje komunikaci a tudíž pravděpodobně opakovanou za stejných podmínek,
např. únavy, intoxikace, stresu), variantou která se z hlediska nových mluvčích/gramatik
chová jako všechny ostatní varianty sloužící jako input vzniku nové gramatiky. Z hlediska
artikulačních gest je metateze vysvětlitelná jako plynulý proces jedině v případech, kdy se
svazky gest reprezentující segmenty vzájemně mechanicky nevylučují (např. nj > jn].
Je třeba vycházet z úrovně mluvčího a zde konstatovat, že nedochází ke změně jeho
gramatiky, ani k nahrazení částí jeho gramatiky, ale k vytvoření, z genetického hlediska,

33 Totéž naznačoval už Henry �������������
Sweet��������
(1900).
34 Jedná se rovněž v podstatě o metaforu biologickou. V současné biologii se vede diskuse mezi dvěma tábory
– gradualisty (např. Richard Dawkins) a katastrofisty (zesnulý S.J. Gould). Hlavní otázkou zde je, zda vývoj
probíhá stále, či zda dlouhá období stagnace střídají období rychlého vývoje v důsledku náhlé změny podmínek.
Tyto postoje jsou v principu slučitelné, jak pro biologii, tak pro jazyk. Úplná absence vývoje je vyloučena, určité
rozdíly mezi generacemi nemohou než stále vznikat, třebaže se mohou rozdíly mezi generacemi pohybovat
v rámci určitých mezí, takže i příslušníci velmi vzdálených generací by teoreticky byli geneticky kompatibilní
(prokázat to, ani vyvrátit, nelze). Rovněž hraje roli míra trvalé vnitřnědruhové variability. Tento velmi pozvolný
proces ovšem může doznat „zrychlení“, pokud rovnovážný stav prostředí a populace naruší např. epidemie,
přírodní katastrofa, izolace části populace, nadbytek či nedostatek přírodních zdrojů atd. To se vlastně rovná
snížení variability v rámci druhu. Rozhodně je vyloučena stabilní rychlost změny, s níž počítá glotochronologie.
Už jen pohled na ide. jazyky ve stejné vzdálenosti od prajazyka ukazuje, že míra vzniku rozdílů zde nebyla
stejná. Jsem nicméně nakloněn spíše gradualismu – např. idea, podle níž se slovanské palatalizace odehrály
během deseti generací, přesto v jak bouřlivé (tedy „katastrofické“) době k nim mělo dojít, mne nepřesvědčila.
Dějinné „katastrofy“ jsou faktorem jak izolace, tak míšení populací a protože na rozdíl od DNA je možno
předávat gramatiky smíšené či gramatiky odlišné od gramatik rodičů, „náhlému“ vývoji lingvistického chování
nějak časově a geneticky ohraničené populace nic nestojí v cestě. Není to ovšem docela triviálně i vývoj jazyka.
Srov. Thurston (1987).
35 V tomto případě lze skutečně mluvit o chybě spíše než o reinterpretaci.
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další generace gramatiky36, jejímiž rodiči či poskytovateli genetického materiálu jsou všichni,
kdo s novým mluvčím vstoupili do jazykového kontaktu. Je-li věda o jazyce obvykle vědou
o abstrakci onoho průniku gramatik jazykového společenství, potom s každým úmrtím
mluvčího a s každým vznikem nové (v genetickém smyslu zralé) gramatiky, by bylo třeba
vytvořit novou abstrakci, případně říci, že tato abstrakce existuje in potentia, odlišnou od
předchozí – ale NIKOLI změnit tuto abstrakci.
„Such a population constitutes a speech community if the internalized grammars of the
users are ‘close’ enough to support mutual comprehension most of the time. Membership
of the population/speech community changes over time as people are born, die or
migrate.“ (Briscoe 2004)

Dokonce ani s Briscoe nelze zcela souhlasit – v důsledku by nová abstrakce měla vznikat
s každou realizovanou promluvou v této populaci, protože ve všech svých aspektech
pozměňuje, třebaže mikroskopicky, frekvenci variant v populaci vět, se kterými se (zejm.
noví) mluvčí setkávají a které tedy vyhodnocují jako základní. Jazyková změna se tudíž,
při zachování tohoto termínu, definuje takto:
Definice: jazyková změna

proces vzniku rozdílných gramatik, jež jsou spolu ve vztahu zdroj a příjemce

Velmi zjednodušeně lze tento proces znázornit následujícím diagramem, jenž zachycuje
jak průmět v čase, na vertikální ose, tak interakci a stárnutí generací a postupný vzestup
frekvence varianty až na 100% v generacích, jež jsou nejspíše zdrojem pro nové mluvčí.
Zjednodušení nebere v úvahu řadu proměnných – jednak vnější vlivy na zastoupení
generací a jejich vliv v populaci, jednak zde tempo změny znázorňuje jako plynulé, přestože
je patrně spíše skokové (od určité frekvence ve zdroji další generace volí jako default jednu
z variant).

36 �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Fortson����������������������������������������������������������������������������������������������
(2005: 651) říká v principu totéž, třebaže mechanismus vzniku nové gramatiky definuje hlavně
pomocí reanalýzy. „The phrase “language change” refers to at least two quite distinct concepts in the literature,
often leading to considerable confusion. Most commonly, probably, it refers to the manifestation of a linguistic
innovation throughout a community and its robust appearance in written documents. As an object of study,
that is too nebulous a concept (as nebulous as “the English language”) because of the impossibility of defining
“the language,” “throughout a community,” “robustly,” and similarly vague or subjective criteria that are not,
strictly speaking, linguistic. Reanalyses in individual grammars, by contrast, are very discrete entities, and in
my opinion if one is to use the term “change” at all, it should refer to individual reanalyses [JB].“ Přinejmenším dva
autoři definovali jazykovou změnu podobně – Coseriu (1983) nahrazuje termín „změna (change)“ termínem
„construction“. To platí pro jednotlivé mluvčí, pokud bychom nadále chtěli mluvit o „jazycích“ v kolektivním
smyslu, jsem toho názoru, že nejlepším termínem je „vývoj (evolution)“. Podobně uvažuje také Ohala (1996: 5).
Andersen (1973: 767; 1989: 12) používá termínu „inovace“ na rozdíl od „změny“, to ovšem opět předpokládá,
pokud bychom tento termín měli chápat v obvyklém smyslu, že některé elementy jazyka se nemění, neinovují.
Z evolučního hlediska je termín inovace celkem redundantní, nadto, podobně jako analogie, trpí dvojznačností
procesu/vztahu.
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Obrázek 1. Schematické znázornění vzrůstu/poklesu variant v populaci mluvčích/promluv v
čase. Na diagonálách jsou zaneseny jednak generace mluvčích, přičemž podíl každé generace v
populaci přímo souvisí se zastoupením varianty a s vlivem na generace následující, což znázorňuje
opačná diagonála.

Jedná se tedy o proces v čase, odlišný od běžného pojetí změny a zásadně odlišný od onoho
pojetí jazykové změny v HL, který upřednostňoval funkční vysvětlení před historickými
a kauzálními či který usiloval aplikovat na jazyk (ve smyslu abstrakce) metaforický rámec
organismu (čili memetická vysvětlení, úzce spjatá s evoluční teorií a definující jazyk jako
genotyp, nikoli fenotyp, sem nespadají, z čehož ale jistě neplyne, že jsou správná nebo
adekvátní). Dále k této otázce srov. Hale (2007a), jehož model jazykové změny považuji za
nejbližší realitě a v mnoha ohledech z něj vycházím. Každý konkrétní projev tohoto procesu
lze v úplnosti vysvětlit pouze zahrnutím všech aspektů, které jsou pro něj relevantní.
Univerzálnost změny Vzhledem k tomu, že v jazyce vlastně nedochází ke změně v onom
tradičním smyslu, je třeba upozornit na koncept, jenž se zřejmě zakládá na reistickém
pojetí jazyka a procesů, jež „v něm“ probíhají, a totiž otázku změny vs. neměnnosti, či
setrvačnosti.37 Je běžné, že v případech, kdy se dvě stadia téhož jazyka v některém ohledu
neliší (tedy např. obě mají v hláskovém repertoáru neznělou bilabiální plozívu), konstatuje
se, že v tomto ohledu nedošlo ke změně a trvá starší stav. Ze dvou důvodů je třeba tento postoj
napadnout. Především kde není kontinuity, nemůže být řeč o neměnnosti, maximálně o
úplné podobnosti. V každé další generaci je populace gramatik odlišná od předešlé. Ale i bez
toho, že jazykovou změnu chápeme v rámci evoluce, je neměnnost či setrvačnost z hlediska
37 Reifikace abstraktního jazyka jako čehosi, k čemu ideálně v průběhu učení mluvčí směřuje, je s námi dosti
dlouho, srov. např. Sweet (1899: 74): “If languages were learnt perfectly by the children of each generation, then
languages would not change.”. Sweetovo pojetí ukazuje, že sám autor nedomýšlel své úvahy do důsledku.
Především dokonalé naučení zde nepředpokládá dokonalý jazyk, čili dokonalost je jen jiným výrazem pro
naprostou totožnost naučených systémů. Změna není způsobena tím, že noví mluvčí nejsou schopni se dokonale
naučit svůj jazyk, ale především tím, že nejsou schopni se jej naučit jednorázově a v úplnosti, a samotné naučení
se jazyku je jen prostředkem, nikoli cílem jejich snahy. Sweet předpokládá, že nějaký dokonalý jazyk, jemuž je
možno se naučit, existuje - to ale nanejvýš dokládá vliv esencialismu na jeho myšlení.
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moderní (post-Saussurovské) lingvistiky nemyslitelná. Pokud veškeré položky jazyka jsou
navzájem vázány kontrastem, potom změna jediného kontrastu, byť třeba jen nevýznamně,
mění pozici celku.38 V případě, že k žádnému posunu kontrastu po nějaký čas nedojde (což
nelze vyloučit – přesun teoreticky může být velice přesný), nemá srovnávací analýza na
čem stavět a dané období, ať už by trvalo libovolně dlouho, je nezajímavé. Pokud Johanna
Nichols (2005: 284) tvrdí, že „nothing in language, of course, is truly immutable [JB]“, mluví
o něčem jiném, než co se opravdu děje: nikoli nic není nezměnitelné či neměnné, ale nic se
nemůže změně (vývoji) vyhnout. Stabilita systému je iluze – existuje jen vetší nebo menší
podobnost mezi následnými stavy, jež může ležet v mezích toho, co považujeme za stejné,
ale stejnost nikdy nenastane.39 Neexistuje způsob, jak dosáhnout identity mezi systémy,
protože vždy alespoň z části jsou relevantní informace zaznamenány analogově, nikoli
digitálně (digitální je jen jejich přenos – i samotný signál je opět analogový) a analogové
kopie nikdy nejsou totožné, i při sebelepší kopírovací technice.
1.4.3.1 Jazyková evoluce40
Existuje řada teorií jazykové změny, z nichž jen některé berou v úvahu biologii v některém
z relevantních metaforických rámců (srov. Blevins 2004: 25nn). Výhoda biologizující
orientace je nasnadě: z myslitelných způsobů analýzy a popisu jazyka (jako struktury,
soustavy pravidel, hry, algoritmu etc.) jedině analýza biologická slibuje, že bude něčím víc,
než jen metaforou, protože jazyk je jev spadající do oblasti biologie. To nicméně neznamená,
že je rozumné očekávat, že pro každý jazykový jev existuje jev biologický, jenž je jeho
přesným obrazem a především analogie v obou doménách nemusí být a nejsou právě ty,
jež se jeví jako nejsamozřejmější41, tak jako každý rys života není nutně přítomen v každém
jeho projevu. Lze očekávat, že jazyk bude v některých ohledech bohatší a v jiných chudší
než živé organismy, protože kromě jiného jeho prostředí selekce a jeho způsob a smysl
propagace v čase je zásadně odlišný a konečně i živé organismy se mezi sebou nesmírně
liší.42 Přirozeně tedy některé biologicky motivované teoretické rámce budou pouhými
metaforami, jiné naopak identifikují dvojice mechanismů, jež fungují stejně v jazyce i biologii
(či v jazyce protože v biologii, ontologicky vzato) a náš vhled do fungování jazyka skutečně
obohacují. Obsáhnout celou diskusi v této oblasti by bylo nepřiměřené smyslu této práce,
ale protože má definice z této diskuse do značné míry vychází, shrnu zde alespoň hlavní
myšlenky a teoretiky jazykové změny posledních let, s tím, že jejich názory jsou výsledkem
38 Nemluvě o tom, že se lze zhusta setkat s konstatováními, že ke změně určité hlásky – ať rekonstruované,
nebo doložené – nedošlo, protože ji stále stejně zapisujeme. Např. pie *s, hláska apikální, se sice zapisuje stejně
jako pozdně psl *s, jež bylo laminální, ale rozhodně neplatí, řečeno s běžným filologickým nadhledem nad
fonetickou, ba i fonologickou, rekonstrukcí, „s jako s“. Typickým příkladem je ve všech učebnicích opakovaný
vývoj tohoto *s po hláskách ruki, jenž údajně musel být završen dříve, než se pie *ḱ vyvinulo v psl *s, protože
v opačném případě by se přeci musel vztahovat i na tato nová *s. Nemusel. K retrakci laminální hlásky nedává skupina
ruki žádný podnět. Pokud by rané psl *s bylo stejné jako *s pozdní, ke změně ruki by bylo vůbec nedošlo. Je
ovšem obtížné najít v biologickém rámci termín, jenž by popisoval situaci, kdy se dlouhodobě realizace určitého
etymologicky/geneticky totožného segmentu pohybuje ve stejném akustickoartikulačním rozmezí, čili zřejmě
nezbývá než termín „trvá“, či „nevyvíjí se“, „nemění se“ zachovat jako zkratku.
39 Srov. Blevins (2004: 8) „language transmission is, by its very nature, indirect and imperfect. Within this
imperfect system of transmission, sound change may be viewed as the norm, not the exception.“, třebaže si
nejsem jist, zda Blevins má na mysli, že norma je de facto vlastnost, tudíž bezvýjimečná. V mém pojetí je.
40 Používám zde biologizující názvosloví, neznamená to ale, že nutně dávám biologii za příklad historické
lingvistice. Biologie rovněž ještě termín „změna“ neopustila, i když na druhou stranu vzdálenost, kterou ušla
od Lamarka činí tento termín snad méně zavádějícím, nežli v jazyce. Srov. Buller (2005): „evolution is change in
gene or genotype frequencies (at a particular locus) across generations in a lineage.“
41 Např. pojetí jazyka jako živočicha, snad dokonce vědomého, a nikoli rostliny, bakterie, viru, či jako
symbiotického společenství organismů je celkem samozřejmé, přijde první na mysl, a přece je chybné, neboť
volnost, se kterou je mluvčí schopen rekombinovat materiál z více zdrojů v jeden jazyk nachází paralelu snad
jen na úrovni bakteriální. Podobně hledat v jazyce ekvivalent recesivního genu – jakkoli intuitivně lákavé – by
nejspíš nikam nevedlo.
42 Srov. souhrnně Joseph & Janda (2005: 59-84).
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debat, jež se vedou už od počátku 19. století, ne-li už od dob Aristotelových.43 Konečně
o valné většině teoretických prací v oblasti jazykového vývoje v posledních letech tak či
onak platí, že jsou biologickými metaforami prosyceny a bylo by obtížné najít práce, jež by
takové metafory neužívaly, neodvolávaly se na evoluční biologii, ať již jako explanans či
častěji jako analogii. Biologizující pojetí jazykového vývoje je jednoduše fakt, je to vlastnost
současné teoretické HL a tím pádem ani není dost dobře možné se mu vyhnout a přitom si
s vývojem oboru zachovat kontakt.44
Hlavními45 představiteli současné biologicko-lingvistické diskuse jsou Roger Lass (1990
a 1997); Rudi Keller (1996); William Croft (2000); Nikolaus Ritt (1995), v oblasti hláskové
změny pak Juliette Blevins (2004), její přístup je ovšem specializovanější. Ritt operuje
v rámci memetické teorie jazyka jako (symbioticko-parazitického) organismu, jeho
teorie trpí tudíž, přes intuitivně přesvědčivé závěry a argumenty, problémem memetiky
obecně – nemá k disposici ani informace o mechanismu replikace a povaze replikátorů46,
ani jasné důkazy nepřímé, že by existovaly47. Tomu se blíží Croft, ten jako replikátora
identifikuje utterance „promluvu“ (:53nn) a jako ohnisko změny populaci promluv, čímž
nepřímo souhlasí s Rittem – k selekci, mutaci a propagaci dochází na úrovni promluvy, ta je
replikátorem (nikoli tedy jazyk jako celek), a lidskou komunikační potřebu, z perspektivy
sobeckého genu, využívá ke své propagaci. Croft se tedy pokouší obejít úskalí jazyk jako
organismus, co se podle něj chová evolučně, jsou primárně mluvené texty – na jejich úrovni
dochází k selekci, čili řekněme jednotlivé geny, nikoli jejich „týmy“, zřetězené do kompletní
molekuly DNA.
Keller naproti tomu rozvíjí „teorii neviditelné ruky“48, v níž je základní myšlenkou
samovolná jazyková změna jako důsledek intencí sdílených (především nezávisle, ale zde
je prostor pro sociolingvistické teze) různými množinami mluvčích v populaci49. Kellerova
práce je pozoruhodná z více důvodů – neposledním z nich je jednoduchost řešení, jeho
koherence s realitou a především trpkost poznání, že co popisuje, bylo, tak jako v Darwinově
případě, očividné. Podle Kellera je motivem změny intence mluvčího, k jejímu šíření ovšem
už nedochází replikací od jednoho „hostitele“ k druhému, ale je to zejména v základnějších
(kulturně inertních) jevech důsledek sdílené komunikační potřeby i jejího nástroje, jenž
vede s vysokou pravděpodobností k podobným řešením, aniž by mezi gramatikami, jež
43 Užitečné shrnutí obou oblastí v Atkinson – Gray (2005).
44 V žádném případě ovšem nelze biologii považovat za disciplínu, jejíž terminologie a koncepty se cele
vymanily vlastním intuicím a neteoretickým představám. Koncept druhu jako reálné entity je zakořeněn posobně
silně jako představa jazyka. S.J. Gould se dokonce snažil prokázat reálnost druhu srovnáním a konstatováním
podobnosti lidové taxonomie a taxonomie vědecké – jako by snad takřka naprostá shoda v této oblasti
znamenala, že lidový taxonom, nemaje vědeckého vzdělání, je ve spojení s jakousi mystickou realitou přírody,
k níž civilizovaný vědec ztratil přístup.
45 Nelze podat úplný výčet všech autorů, kteří tak či onak s evolučními koncepcemi pracují (ze zde zmíněných
např. Talmy Givón, April McMahon, Johanna Nichols a další). Autoři, které uvádím, vypracovali vlastní evoluční
teorii jazyka, nikoli aplikaci biologické evoluce na některé dílčí jazykové jevy.
46 Jakákoli entita, jež vytváří kopie sebe sama (Dawkins 1989).
47 Stejný problém shledávám i v případě školy Leidenské, zejm. ���������������������������������
Driem (2005)
���������������������������
a ������������������
Kortlandt (1985).
��������Srov. Driem
(2005: 1): “Language is a symbiotic organism. Language is neither an organ, nor is it an instinct. In the past
two and a half million years, we have acquired a genetic predisposition to serve as the host for this symbiont.“
Tamější definice jazykového replikátoru jako mime, nikoli Dawkinsovský meme, mnoho nenabízí. Tento
replikátor je sice významový (nikoli formálně-významový jako v případě memu) a má se údajně projevovat
jako „neuronal correlate of a meaning along with the neuronal representations of its associated phonological
form or grammatical manifestation.“ Jako v případě dalších takových teorií chybí něco víc, než jen vágní odkazy
k oblastem, jež jsou prozatím na dané úrovni rozlišení pro vědu nedostupné (neuronová síť v mozku). Další
bibliografie viz právě Driem (2005).
48 Nejedná se nicméně jen o novou formulaci Sapirovského driftu. Kellera předznamenává Aitchison���������������
������������������������
(1987 a 1989).
49 Tato teorie je v protikladu k obvyklému chápání věci v HL, srov. Rankin (2003: 185): „Most linguists believe
that change in articulation begins as a geographically and/or socially limited but regular, unconscious, and
purely phonetic process, which then spreads [JB] by several different mechanisms, including dialect borrowing
(social and otherwise) and rule formation during the language acquisition period in children, until regularity
over a greater area is achieved.“
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inovaci vykazují, muselo dojít, alespoň zprostředkovaně, ke kontaktu.
Lass (zejm. 1997) zavádí úspěšně do debaty o vývoji jazyka celý aparát evolučního názvosloví,
cenný koncept je exaptace50 (Lass 1980), jež zasahuje celou oblast změny morfologické a
gramatikalizační a ukazuje jasnou biologickou paralelu. V jednoduchosti lze tuto myšlenku
shrnout tak, že mluvčí exaptuje pro novou komunikační potřebu (funkci) prostředek, jímž
již disponuje, podobně jako organismy exaptují jeden orgán funkčně v jiný. Toto hledisko
přirozeně platí i pro jazyk per se.
Moje pojetí se v zásadních ohledech shoduje s Lassem a Kellerem, oproti Croftovi chápu
gramatiku, nikoli utterance jako replikátor prvého řádu a intenci jako replikátor druhého řádu.
V ideálním případě je jak zdroji tak novému mluvčímu komunikační potřeba společná:
oběma jde o přežití. Rodič je nucen vybavit potomka maximem informací o prostředí,
v němž se ocitl, v minimálním čase. Toho by bylo možno dosáhnout mnoha způsoby,
jazyk je ale evidentně nejefektivnější způsob přenosu informací. Na jedné straně je zde
replikace nástroje, tedy v podstatě trénink mozku nového mluvčího v kódování příslušnou
gramatikou – to je replikátor prvého řádu. Nicméně komunikaci je třeba interpretovat
v čistě biologickém pohledu na mozek jako replikaci intence mluvčího (ta není primárně
totožná s informací).51
Oba aspekty replikace podléhají selekčnímu tlaku. Tento selekční tlak je zásadní: pokud
dojde k úspěšné replikaci intence, prostředek replikace se v tomto ohledu zdokonaluje.
Např. správné pochopení intence věty „Je tam velký pes a vrátka jsou otevřená“ aktivuje
relevantní neurální spoje pro lexikální, gramatické, syntaktické a fonologické jevy, jež se
ve větě objevují. Souhlasím tedy s Croftem jen potud, že vyslovená věta, utterance, je také
replikátor, nicméně vesměs replikátor jednorázový – a nejedná se o replikaci určitého
řetězce znaků různých úrovní, ale o replikace intence. Tato intence není lingvistická, není
součástí jazyka. Pokud se příslušná věta (nebo její část) replikuje, může a nemusí se jednat
o replikaci intence, a je pravděpodobné, že se nejedná o replikace intence, která by byla
nutná, že by se zachovávala integrita intence z generace na generaci. Croftovo „language is
a population of utterances in a speech community“ (2000: 26) nahrazuji
„jazyk v HL je populace gramatik, jež umožňují hladkou replikaci intencí mluvčích.“

1.4.3.2 Hlásková změna
The self-deception under which grammarians labour depends on their having regarded the word
not as a portion of the living language - audible for a moment, and then pasing away, but as
something independent to be analysed at leisure with a view to its leisurely dismemberment.
Hermann Paul (př. H.A. Strong)

50 Jeho obrazem jsou obecně změny analogické: abdukce, metaforické posuny atd.
51 Pro pochopení jazykového vývoje bude mít v budoucnu velký význam správné pochopení funkce
zrcadlových neuronů (mirror neurons) – jedná se o neurony, které jsou aktivní jak v případě, kdy organismus
skutečně provádí určitou činnost (např. běží), tak v případě, kdy činnost vidí (či je o ní informován nějakým
signálem). Komunikace v tomto smyslu (a to nejen jazyková) spočívá v replikaci, pomocí zrcadlových neuronů,
intence mluvčího (např. chci, aby posluchač věděl, že mám hlad) v mozku „posluchače“ – čehož je možno dosáhnout
jak gesty a mimikou, tak i různým způsobem odkazování (např. gesto ruky směřující k břichu, nebo sekvence
zvuků spojených asociací s tímto gestem nebo stavem). Pro správnou replikaci intence pomocí jazykového
signálu je nutné, aby byl kód sdílen oběma účastníky, v prvé fázi se replikuje kódový řetězec, v další pak (často
asi s menší přesností) jeho intencionalita, srov. např. Baldwin 2002. K  roli zrcadlových neuronů při učení se
jazyku srov. např. Hurford (2004); Arbib (2006) a zejména Arbib – Rizzolatti (1997; 1998).
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Many sound changes can be viewed as being due to the influence of one sound upon another. When
one sound causes another sound to change so that the two sounds end up being more similar to each
other in some way, we call this assimilation.
Terry Crowley52 (1992: 48)

SM a MVR v prvé řadě pracují na rozhraní změn fonetických, fonologických a
morfonologických. V obecném pojetí jazykové změny, jak bylo uvedeno výše, je třeba
shrnout mechanismy změny v tomto užším rámci. Klíčové prvky tohoto mechanismu jsou
tytéž: variace umožněná systémem a motivovaná externě a akvizice hláskosloví novými
mluvčími. Na rozdíl od jiných oblastí vývoje jazyka umožňuje vývoj fonetické stránky
řeči poměrně exaktní výzkum. Jakkoli ani zde nelze jasně popsat, jak je fonetický signál
přesně kódován a dekódován mozkem, motorické a akustické vlastnosti řeči lze popsat
dosti exaktně a percepci a dekódování rovněž. Nadto je hláskový systém v porovnání s
lexikem a se systémem gramatickým velmi jednoduchý, uzavřený, nevelký co do počtu
prvků a vázaný jednoduchými binárními či nanejvýš ternárními opozicemi a kontrasty.
U každé změny je třeba přesvědčivě objasnit, proč k ní mohlo dojít (jaké byly mechanismy,
které mohly vést k danému výsledku a zda nebyly ničím inhibovány atd.) a nakolik je jeden
zvolený vývoj pravděpodobnější než jiné. Problému fonetické plausibility rekonstruovaných
jazykových změn se asi nejdůsledněji věnuje J. Ohala53 (Ohala 1971, 1974, 1981, 1990, 1993),
ovšem volání po rigoróznějším uplatnění fonetických (a nejen už fonologických) kritérií
se objevuje v mnoha pracích: Bynon (1977: 53); Anttila (1989:242); Hock (1991: 581); Ross Durie (1996); Crowley (1997: 93); Meiser (1998: 20), a vlastně lze ojedinělé hlasy volající po
preciznější fonetické práci v HF slyšet už nejméně od dob Eduarda Sieverse. Lass (1993:
174; 1997: 229) formuluje toto kritérium v princip „phonetic legality“.
Principle of phonetic legality54
„No segment type not phonetically attested in a living language may be reconstructed. Or,
if for some (perhaps dubious) reason we would need a weaker version, no reconstructed
segment may be inconsistent with our present knowledge of the capabilities of human
vocal tract.“

„Slabší verze“ je zapotřebí nejen proto, že naše znalosti fonetické variability v jazycích
světa nejsou konečné, ale proto, že výskyt sám o sobě není kritériem správnosti. Např.
rekonstrukce mlaskavek (clicks), jež se jako fonémy vyskytují jen v izolované skupině jazyků,
by podle tohoto principu nebyla možná, pokud by tyto jazyky nebyly známy (donedávna
nebyly). Foneticky popsány byly přitom celkem nedávno. Jako doplnění tohoto principu
zavádí Lass (1993: 176) „podmínku podivnosti“.
„Oddity condition. The rarer a segment-type is, the more evidence we need to reconstruct
52 Na rozdíl od ostatních citátů nevolím Crowleyho jako motto, ale jako jeden příklad za všechny. Crowley
(1992: 39-65) je přehlídkou většiny myslitelných konceptuálních omylů, jež se v HF objevují. Ačkoli se
soustřeďuje na oblast Oceánie, Austrálie a Papuy, jeho úvod („an ideal textbook for students of historical
linguistics“, jak čteme na přebalu) se názvoslovím, postupy, argumentací – vším až na příklady z austronéských
jazyků – inspiruje v indoevropské HL. Vyšel-li poprvé v roce 1992, lze soudit, že jej četla přinejmenším jedna
generace historických lingvistů (přinejmenším v oblasti austronéských jazyků...) a spolu s příklady vstřebávala
i nejasný terminologický a teoretický rámec jeho HF. „Zvuky“ neovlivňují „zvuky“ o nic víc, než dříve snad
„písmena“ ovlivňovala písmena. Tento typický problém koncepce – sekvencialita na místo simultaneity – jde
až ke kořenům HL.
53 Jeho přístup identifikuje jako zdroj jazykové změny posluchače (což dobře odpovídá pojetí změny jako
fixace varianty novým mluvčím – tedy posluchačem). Bezpochyby ale aktivní mluvčí rovněž určitou část
„odpovědnosti“ za změny a inovace nese.
54 Tento princip de facto hovoří o možných a pravděpodobných/častých fonoklinech. Teorie na něm založená
by měla být schopna všechny možné fonokliny predikovat.
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it. Except if it is widely distributed in the family concerned, or in the geographical area in
which the language in question occurs."

Abychom získali alespoň nějakou jistotu, že vůbec pracujeme se správnými fonetickými
hodnotami fonémů na obou koncích změny, bylo by žádoucí mít k disposici příklady
takového vývoje z jiných, nerekonstruovaných, jazyků, kde by byl nepochybně znám onen
klasický problém řecké HF, přechod labiovelár v dentály před předními vokály, a sice jejich
variace v podobném prostředí, a to bez ohledu na to, zda tento přechod prozatím dokážeme
foneticky vysvětlit. Vývoj téže hlásky před o na p je také foneticky obtížně vysvětlitelný
jednokrokově (ano – labiovelára sdílí s p labiální prvek, ale tento prvek je zde nikoli
plozívní, ale aproximantní55). Nicméně skutečnost, že stejnou změnu předpokládané stejné
hlásky provedly i další jazyky (p- keltština, jazyky sabelské, okrajově i germánština, srov.
*wlkʷos „vlk“ > pg *wulfaz atd., také ale rumunština, např. lat. octo > rum. opt) přinejmenším
umožňuje předpokládat, že se jedná o typ změny, že tato trajektorie je z nějakého důvodu
častá, a tudíž že alespoň data, na kterých stavíme, mohou být správná a že konkrétní
vysvětlení, jež zde hledáme, je jen tokenem typu vysvětlení pro takové změny obecně.
Za zdroj hláskové změny bývá někdy označována artikulační motivace, zejména tendence
k minimalizaci námahy v poměru k dosažení akustického cíle (“ease of articulation”,
“optimalization of articulatory effort” etc.), jindy stránka percepční, tedy nedokonalost
percepce, budování fonologických pravidel na základě artikulačních automatizmů bez
fonologické relevance, vůbec jevy související v první fázi s akvizicí jazyka. Na tyto dvě
polohy lze pak pohlížet z obou stran pomyslné hranice fonetiky a fonologie – tedy tak,
že změna je motivována foneticky (ať už percepčně či artikulačně), nebo fonologicky. Zde
hlavním problémem je identifikace variace jako zdroje či příčiny změny, kde variace je
podmínkou, ne příčinou. Jestliže akustický cíl mluvčího pro každý daný foném leží někde
v centru rozptylu variant, jež produkuje, pak není v principu vyloučené, aby jiný mluvčí na
základě této variace identifikoval jako cíl zcela totožný (s ohledem na individuální rozdíly
mluvidel) signál. Variace sama o sobě vývoj-změnu nepůsobí. Protože lze předpokládat
(alespoň v tom se vesměs fonologické teorie shodují), že určitý ideální akustický cíl jako
realizace hlásky existuje, potom teorie fonetické nehovoří o příčině změny, nýbrž zdroji
variace, a všechny jevy související je třeba zkoumat ve vzájemném vztahu alofonů. Protože
příčinou vývoje obecně je tvoření nové gramatiky na základě různorodého vstupu, je
jasné, že příčinou změny jsou mechanismy akvizice, a tedy změna jako taková, čili vývoj,
je důsledkem rozdílného vyhodnocení akustických signálů.
V obecné rovině byla popsána řada mechanismů „chybně“ konstruovaných fonologických
pravidel a logických důvodů, proč k nim dochází – často používaný příklad, kdy na jedné
straně je automatická, nefonologická změna sekvence VN na Ṽ N, vyplývající z nedbalé
koordinace artikulačních gest chápána jako změna fonologická a nasála jako pouhý rys
daného vokálu, dobře vystihuje celou řadu dalších změn. Pro HF ovšem není ani tak
podstatné, že sekvence XY, realizovaná jako [XyY] může být chápána jako /Xy/ a následně i
takto realizována, nýbrž jaké sekvence bývají takto chápány a jaké nikoli (např. může dojít
k percepci dw jako bʷ nebo kʷi jako ti?) , takže nakonec je nutné se vrátit k fonetice a ptát
se, co z toho, co rekonstruujeme, je testovatelné.
Ohala (2003) nabízí rámec, v němž lze doložené i rekonstruovatelné hláskové posuny
exaktně zkoumat a testovat. Zastává názor, že hlásková změna je výsledkem „chyb“
v percepci (tento přístup je blízký i evoluční fonologii, viz dále).56 Výhodou tohoto pojetí je
55 Nabízí se možnost, že v této pozici laxnější výslovnost ploze veláry vedla ke kompenzaci plozí labiální.
56 Hale (2007a: 36) tvrdí, že „Change results when transmission is flawed with respect to some feature. When
transmission is not flawed ... there has been no change in the strict sense.“ V jeho pojetí, jež „změnu“ neopouští,
jen redefinuje (op. cit. 33n), tedy existují gramatiky, jež jsou alespoň částečně identické. Nadto "transmission"
evokuje dojem, že je to cílený přenos, v němž dochází k chybě.
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možnost kontrolovat jak akustický signál tak percepci (identifikace akustického signálu s
hláskami a jejich řetězci). Jeho teorie předpovídá, že typy percepčních “chyb“ sledovatelné
v synchronním testu se budou krýt s typy změn, jež jsou v jazycích doloženy, což demonstruje
zde i v dalších pracích (např. Ohala 1982). Z toho zároveň plyne, že hlásková změna je
motivována zvenku dovnitř, tedy přes rozhranní fonetické, nikoli fonologické – změny ve
fonologii jsou až druhotným výsledkem odlišné identifikace distinktivních akustických
charakteristik hlásek – čili v rámci dospělé, zdrojové gramatiky, jakkoli dlouhodobě může
mluvčí upřednostňovat některé varianty před jinými, k fonologické změně nedochází.
Typologie takových synchronních dispercepcí nemůže zcela nahradit diachronní typologii
hláskových změn, obě se musejí doplňovat. Rozdíl mezi oběma v podstatě odpovídá
členění fonetiky na vědeckou a taxonomickou, v němž Ohala jasně dává přednost fonetice
vědecké. Taxonomická fonetika se v jeho pojetí kryje s typologií hláskové změny, mezi její
poznatky by např. patřilo, že velární plozívy tíhnou k asimilaci s předními vokály a k tzv.
palatalizaci, že dvojhlásky tíhnou k přechodu na dlouhé vokály, dokonce typicky některé
sekvence obvykle vedou ke stejným vokálům, např. au > ō. Oproti tomu vědecká fonetika
dokáže stanovit, že sekvence dvou plozív rozdílných laryngálních rysů – např. znělá +
neznělá se bude univerzálně realizovat jako neznělá + neznělá57.
Rozdíl mezi oběma pojetími a výhody vědecké fonetiky jsou zřejmé: taxonomická typologie
nanejvýš v případě, jako je od+počívat konstatuje, že očekává asimilaci, protože ve všech
známých případech k ní došlo. Vědecká fonetika stanovuje, že k ní dojít musí – na základě
neměnných a univerzálních rysů lidského artikulačního ústrojí. Lassův princip navíc setrvává
na úrovni systému, přitom pro rekonstrukci jsou naopak nejzajímavější změny kontextové –
interakce mezi segmenty. Je např. možné rekonstruovat pie *dʰugHtēr "dcera", a ano – všechny
hlásky jsou známy a doloženy. Mediální sekvence, v níž bez ohledu na povahu laryngál,
není respektována fonetická zákonitost – asimilace znělosti, je tím pádem zhola nesmyslná a
její existence jako rekonstruktu je dokladem atomismu a formalismu klasické ide. HF.
Rekonstrukce fonetické stránky prajazyka je možná a je žádoucí. Výhrady proti ní pevně
spočívají v atomistickém pojetí hláskosloví, ignorujícím explanační potenciál kontextových
změn, kookurencí a komplementarit, jejichž pomocí lze obecně stanovené třídy a jejich
průsečíky zpřesnit. Opět se zde uplatňuje užitečně diferenciální diagnóza. Na základě
pouhého srovnání segmentů není např. možné zcela přesně stanovit, zda pie laminární
plozívy byly spíše dentální či spíše alveolární, některé jejich kontextové změny umožňují
jednu z možností vyloučit, či označit za celkem málo pravděpodobnou. Repertoár zvuků
vytvořitelných lidskými mluvidly je nesmírně velký, podobně i repertoár zvuků, jež
je lidský sluch schopen bezpečně odlišit, počet hlásek využívaných v jednom jazyce se
pohybuje v řádu desítek a odpovídající hrubost rozčlenění celého zvukového kontinua
umožňuje formalistickou „hlásku“ umístit realisticky na určitou artikulační pozici a
přiřadit jí laryngální rysy a další charakteristiky.
Chceme-li totiž postoupit hlouběji, ke srovnání prajazyků a nalezení ještě hlubších
genetických souvislostí, potom srovnávat chabě rekonstruované hlásky jednoho prajazyka
s podobně chabě rekonstruovanými hláskami jiného prajazyka povede (a dlužno říci –
již vede) jen k nepřesvědčivým spekulacím58. Na úrovni prajazyků je již míra náhodné
podobnosti natolik zásadní faktor, že může vést k naprostému zmatku a srovnáním,
jaká tu a tam nabízejí práce nostratické. Je jistě zajímavé srovnávat pie laryngály
s protougrofinskými postvelárami a napínat pružnost lexikálního významu až k prasknutí,
aby tuto teorii potvrdily, ale dokud nemáme zcela jasno, jak se tyto hlásky v tom či
57 Tato pravidla jsou stejně užitečná jako implikační diachronní univerzálie typu „náhradní dloužení vede
k vzniku dlouhých vokálů jen v jazycích, jež jimi již disponují“, jsou nicméně daleko spolehlivější, právě proto
že nespoléhají na fonologické hodnocení hlásek mluvčími, ale fyzikální vlastnosti mluvidel.
58 Z množství kritické literatury týkající se těchto vzdálených příbuzností a metod jejich prokazování stojí
obzvlášť za pozornost Campbell (2005) a srov. ještě např. Joseph & Janda (2005: 94nn)
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onom jazyce realizovaly na základě vnitřní rekonstrukce, je snaha po jejich ztotožnění
s hláskami jinde klasickým příkladem cyklické argumentace. Jestliže předpokládám, že
si praindoevropština a praugrofinština byly příbuzné, pak přirozeně hledám podobnost
některých lexémů. A pokud se rozhodnu, že pie *H bude odpovídat puf *q, potom je puf
*q výtečným dokladem toho, že pie *H byla uvulára, a všechny doklady tohoto vztahu, jež
tímto klíčem objevím, nikoli vyplývají z hláskového zákona, nýbrž jej zdánlivě potvrzují.
Přitom ale vzdálenost prajazyků na úrovni nejdále dosažitelné SM a MVR může být nadále
taková, že veškeré podobnosti budou od čistě náhodných neodlišitelné, i kdyby nakrásně
zde genetická příbuznost byla. Je docela dobře možné, že nejranější dostupnou fází
společného ide. prajazyka se mluvilo před deseti tisíci lety, zatímco společným prajazykem
ugrofinským před dvaceti, nebo pěti tisíci lety – rychlost jejich vývoje totiž dost dobře
nedokážeme posoudit, mohla být vzhledem k vývoji jejich kultury a velikosti společenství
celkem nízká, nebo naopak poměrně značná. Čili je celkem dobře možné, že hlásky, jež
srovnáváme, se k sobě mají asi jako germánské *x, *γ a *γʷ k pie laryngálám a najít deset
náhodných podobností mezi pie a germánskými jazyky, jež by dokládaly vztah těchto řad,
je úkol pro studenty prvého ročníku.
V prostředí hláskové změny, snad více než kde jinde, se lze setkat s představou, že změna je
cosi co „působí“ na jazyk, jaksi zvnějšku, jako slunce na střechýly. Není to zdaleka neškodná
představa, neboť uplatňuje-li se striktně, vede k závěrům, či k odmítání úvěrů, které jsou
z daného hlediska v pořádku a kladení otázek, jež nemají smysl. V mladogramatických
představách (s výjimkou Hermanna Paula, do jisté míry, srov. Paul 1886) byla hlásková
změna charakterizována jako slepý proces, jenž zasahuje (působí na) všechny potenciální
cíle ve stejný okamžik a je slepá k funkční a významové složce jazyka. Paul Kiparsky (2005)
v diskusi o mladogramatické doktríně (nikoli jako zastánce této úvahy!) uvádí:
„if sound changes originate through gradual articulatory shifts which operate blindly
without regard for the linguistic system, as the Neogrammarians claimed, why don‘t
their combined effects over millennia yield enormous phonological inventories, which
resist any coherent analysis? … If sound change were truly blind, then the operation of
context-free spirantization processes such as Grimm‘s law to languages with minimal
stop inventories should result in phonological systems which lack those stops, but such
systems are unattested.“

Hlásková změna, podobně jako jazyková změna, je proces, nikoli živel. Čili celá diskuse,
zejména probíhající v strukturalismu, o logických implikacích slepě působící změny, se
zcela míjela s realitou. Je slepá podobně jako selekce organismů.
V prostředí hláskového vývoje se objevila řada biologizujících teorií s různou explanační a
predikční silou a tudíž i různou využitelností v rekonstrukci. Relativně omezený a celkem
dobře definovatelný soubor jednotek tvořících fonologický systém umožňuje kromě jiného
uplatňovat jednoduché počítačové modely interagujících “mluvčích” a průběhu negociace
fonetických hodnot fonémů (např. de Boer 2001) u něj také shrnutí mnoha předchozích
výzkumů a experimentů). Tyto modely jsou ale prozatím příliš jednoduché a zjevně
postrádají některé zásadní vlastnosti živých mluvčích, než aby bylo možné považovat shody
mezi jejich chováním a chováním lidských jazyků za něco víc než pozoruhodnou shodu
– není totiž zřejmé, že ke stejným výsledkům dochází na základě stejných principů. Při
pokusu s roboty vybavenými různými pětiprvkovými systémy pozorujeme, že nakonec ve
vzájemné interakci dospějí všechny k systému podobnému češtině – k systému, jenž je pro
pětiprvkový vokalismus nejobvyklejší. Tytéž roboty ale sotva lze sledovat při přechodu na
šesti či čtyřprvkový systém – u daných pěti prvků se zastaví. Pokud by tedy tatáž populace
mluvčích spolu komunikovala řekněme pět tisíc let, je možné, že by se rozdíly mezi jejich
projevy snížily na naprosté minimum. Zda v průběhu komunikace k tomuto stavu alespoň
tíhnout, nelze na základě počítačové simulace říci.
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1.4.3.3 Principy a pravidelnost
Sound changes tend to become exceptionless, given enough time.
Roger Lass

Mladogramatická motivace pro postulování pravidelnosti či zákonitosti, je snadno
ospravedlnitelná. V téže době odhalovala fyzika, chemie a další vědy množství zákonů, jež,
jakkoli nebyly samy vysvětleny, umožňovaly vysvětlení stavu a vlastností reality, dokonce
také způsob, jímž lze odhalit sled dějů, které k tomuto stavu vedly. Hlavním rozdílem mezi
těmito zákony a zákony jazykového vývoje byla možnost potvrdit zákon experimentálně.
Pravidelnost hláskové změny je základním předpokladem uplatnění SM na materiál jako
„simple but rigorous mathematical procedure“ (Ringe 2004). Řekněme ale rovnou, že bez
této pravidelnosti by vůbec SM nebyla vznikla. Nejprve je pravidelnost, teprve pak metoda,
která z ní těží, a to jen v případě, že se tato pravidelnost projevuje v dostatečné míře, a nakonec
přichází mladogramatická a další teorie. Bez pravidelnosti se bortí rekonstrukce kterékoli
konkrétní součásti jazykového systému, od slabik po celá slova, nebo jakékoli vyšší celky,
jejichž rekonstruovatenost jsme ochotni připustit.59 Co je příčinou výrazné pravidelnosti
vývoje hláskových systémů některých jazykových rodin? Je tato pravidelnost univerzální
vlastností vývoje? Do jaké míry, pokud vůbec, se musí projevovat za všech historických
a společenských okolností? Dokud není jasno v těchto otázkách, není rekonstrukce SM o
mnoho přesvědčivější než proutkaření.
Uplatnění pravidelnosti v libovolném bodě v čase vyžaduje zavedení ještě základnějšího
předpokladu: tzv. principu uniformitarity (UP). UP je nezbytným axiomem pro historické
vědy obecně, ostatně původně jej Charles Lyell formuloval pro geologii. UP ve vztahu
k pravidelnosti konstatuje dvojí: evoluce (kopírování) hláskového systému se vždy řídí a
řídila pravidly (tedy nedocházelo k ní nahodile, chaoticky atd.) a tato pravidla byla a jsou
stále stejná. UP je zde výchozí hypotézou také proto, že nemáme k disposici prostředky,
jimiž bychom prokázali, že podmínky a pravidla se v historii lišily60. Bez tohoto principu
je jakákoli realistická rekonstrukce nemyslitelná.
„If the conditions of language use and acquisition cannot be demonstrated to have
undergone any relevant alteration between the prehistoric and historical periods, nor
between recorded history and the present, we must assume that the same types of
language structures and language changes that we can observe today also underlie our
historical records and were present in prehistory as well.“ (Ringe 2004).

Neboli, v Lassově pojetí (Lass 1997: 26) jednoznačnější, jak pro SM...
„General Uniformity Principle
Nothing that is now impossible in principle was ever the case in the past.“
„Principle of Uniform Probabilities
The general distribution of likelihood in a given domain was always the same in the past
as it is now.“

... tak pro MVR (Lass 2008:9 cituje Marchand 1956:246)…

59 Vyšší struktury už jsou právě jen to – struktury, nejsou konkrétní a jedinečné ve stejném smyslu jako
morfémy a slova.
60 Srov. dále Lass (1986); Nichols (1992: 277-8); Schwink (1994: 15-6); Janda (1994).
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„1. All the allomorphs of a morpheme are cognate, or else suppletion has taken place...
2. If one or more phonemes regularly alternate, under any conditions whatsoever, with one
or more other phonemes in the same morpheme, these phonemes must have derived
from the same phoneme or group ... or else suppletion has taken place. This is a simple
corollary of the first premise: if two allomorphs are cognate, they must stem from one
and the same morpheme of a previous stage in the language, existing in one phonemic
shape.“

… třebaže v tomto ohledu je MVR ve výhodě, neboť staví na jediném systému, jehož
koherence je dána už jeho funkčností v komunikaci, což si sice žádá vysvětlení, ale jiné
úrovně („synchronní“) a lze ji brát jako fakt. Tvrdíme-li, že podmínky přenosu jazyka
vždy byly takové, jaké jsou nyní, je třeba definovat jazyk na rozdíl od jiných přirozeně
se vyskytujících komunikačních systémů. Pokud bychom např. usilovali o prokázání
monogeneze či polygeneze jazyků, musel by se UP vztahovat na celou dobu existence
jazyka u rodu Homo. Jistě existoval bod v čase, kdy se jazyk nevyskytoval a jiný bod, kdy
již jev tohoto druhu bezpečně existoval. Vývoj jazyka ex nihilo u lidského druhu, pokud
se neprokáže, že je jazyk fundamentálně odlišný od všech ostatních plodů evoluce, jistě
nebyl plynulý – klíčový kvalitativní přerod od předjazykového komunikačního systému
v jazyk se pravděpodobně odehrál v některých populacích dříve, v jiných později, nelze
vyloučit, že se v mnoha případech po několika generacích opět ztratil, protože jedinci
s předpoklady pro jeho šíření vyhynuli a konečně že nebyl v rámci každé populace tak
stejnoměrně distribuován v celé komplexnosti, jako je tomu dnes. Je vůbec otázka, zda
naše současné znalosti jazyka by umožnily, pokud bychom měli příležitost přímo zkoumat
jeho vývojové stupně, jasně říci: „Toto je (lidský) jazyk“ a „Toto není jazyk, protože postrádá
ten a ten element, který jazyk zásadně definuje.“61 Je logické, že do určitého okamžiku
v historii každá další generace mluvčích dále gramatikalizovala a „kreolizovala“ jazyk
generace předcházející, rozvíjejíc jeho komplexnost (právě tak jako děti mluvčích pidginu
tíhnou k jeho plné gramatikalizaci a zpravidelnění), konečně není důvod předpokládat,
že v tomto ohledu jazyky ještě stále nefluktuují. Ať už se přikloníme ke kterékoli z teorií,
jež hledají souvislost mezi vývojem jazyka a lidského mozku, je nasnadě, že architektura
mozku, jeho reakční potenciál, krátkodobá a dlouhodobá paměť atd. omezují komplexnost
jazyka, a nikoli naopak, a mají tedy chronologicky přednost.
Z metodického hlediska je třeba předpokládat, že okamžik, kdy bylo dosaženo maximální
komplexity jazyka, jakou je lidský kognitivní systém ve svém současném (Homo sapiens
sapiens) stavu schopen pojmout62, již nastal, a HL musí chápat UP tak, že jazyková stadia,
jež rekonstruuje, leží mezi tímto okamžikem a přítomností, v opačném případě je rekonstrukce
61 Jakkoli tuto otázku spíše než HL mohou zodpovědět jiné disciplíny (pozoruhodným pokusem u ucelené
podání vývoje jazyka u lidského druhu je Hurford 2006), není výjimkou, že HL teoretizují o těchto otázkách,
někdy naneštěstí dosti naivně: „The changes connected with the Neolithic Revolution created the sociolinguistic
conditions for a system of communication that led to the type of languages we know.“ (Róna-Tás 1998). Srov.
také diskusi k evoluci/vývoji jazyka McMahon (1999: 314-333). Je přirozeně třeba se ptát, zda např. starší
stadia pie prajazyka nejsou extrémně blízko IMA jazykům, jak je popisuje David Gil (2005, 2009), tedy jazyk
čistě izolační, monokategoriální a sémanticky asociační, zda UP, jenž by předpokládal srovnatelnou míru
komplexity u prajazyka, jaká se předpokládá u moderních jazyků, je vůbec založen na synchronním stavu (v
podstatě všechny příspěvky v Sampson-Gil-Trudgill 2009 naznačují, že tento předpoklad je chybný a vyplývá
z nedostatečně důkladné analýzy jazyků).
62 Např. je pravděpodobné, že v určitém stadiu neexistovaly ještě vnořené vztažné věty, přestože kognitivní
kapacita pro jejich vytváření existuje. Naproti tomu real-time analýza a porozumění vícenásobně vnořeným
vztažným větám typu „The dog the man the cat the mouse ate called bit“ jsou patrně mimo možnosti Homo sapiens,
věty typu the dog the man kicked died pro dospělého mluvčího nejsou obtížné, pro dítě do určitého věku ano.
Věty typu the cheese the rat the cat chased ate was rotten jsou „so difficult for native speakers to analyse that they
are generally judged to be ill-formed“ (obé McMahon 1994:155). Je jistě možné, že se lidstvu do jisté míry daří
„uměle“ vývoj jazyka a mozku urychlovat intuitivně zjištěnými strategiemi učení (vyučování), bezpochyby se ale
zatím nemůžeme v této oblasti chlubit podobnými vědeckými pokroky jako v biologii, fyzice nebo matematice.
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prajazyků v období řekněme 10000 př. n. l. nemožná už z principu (i tak je úspěch omezen
retencí geneticky příbuzných forem ve zkoumaných jazykových větvích a pravděpodobně
vyloučený i z praktických důvodů nedostatku dat).63
S tím souvisí další předpoklad, a sice že nejen lingvistická pravidla, mechanické vlastnosti
orgánů produkce a percepce řeči, ale také konceptuální segmentace reality byla v klíčovém
období totožná s dnešním stavem (např. že existovaly koncepty děje, stavu, přináležitosti,
kauzality, objektu, aktanta, pacienta, sémantická pole atd.). Jelikož tyto koncepty předcházejí
vznik jazyka, logicky leží příliš daleko v minulosti, než aby měly na UP vliv, na druhou
stranu je jazyk do jisté míry strukturuje.
Je štěstím, že co HF zkoumá v prvé řadě, je právě fonologický projev jazyka, respektive jeho
záznam. Pokud by se např. zachovaly záznamy neurálních stavů odpovídajících produkci
nebo percepci textu, byla by vzhledem k současnému stavu poznání jazyka rekonstrukce
nemožná (tedy za předpokladu, že by se sofistikovaná metoda jejich záznamu ztratila).
Pravidelnost hláskového vývoje je empiricky sledovaný a doložitelný fakt, skutečnost
stejně zjevná, jako že 2x2=4, ale naštěstí prokazatelná teoreticky, protože vyplývající ze
samotné povahy jazykového vývoje (je de facto jeho conditio sine qua non). Data empirické
povahy jsou dvojí: zpětné konstatování, že příbuzné jazyky si pravidelně ve svých reflexech
odpovídají, a současný výzkum vývoje a variace (zejm. dlouhodobý výzkum mluvené
americké angličtiny, jehož vůdčí osobností je William Labov, srov. souhrnně Labov 1994 a
2000 a pozdější výzkumy z dalších jazyků).
Příčiny této pravidelnosti jsou známy, tudíž se nejedná jen o pozorovanou pravidelnost,
ale o vysvětlitelnou vlastnost jazykového přenosu. Zvuková stránka řeči představuje
dvojrozměrný kód, do nějž se převádějí vícerozměrné64 koncepty – aby byla zachována
rozpoznatelnost a identita jazykových znaků, je třeba aby řetězce hlásek, které je identifikují,
byly jedinečné a bezpečně rozlišitelné oběma (všemi) účastníky komunikace. To je základní
předpoklad úspěšné výměny informací – jakkoli odlišné jsou I-Languages, prostředek jejich
interakce musí být společný všem účastníkům a co nejpodobnější.
Mezi hláskovými systémy příbuzných jazyků musí existovat kontinuita podobnosti,
konceptualizovatelná jako spojitá trajektorie v psychoakustickém prostoru mluvčích,
jejímž důsledkem je pravidelnost responsí mezi jazyky. Tato podobnost je základním
impulsem srovnávání a tedy SM per se. Trajektorie jednotlivých elementů se mohou křížit
či rozdělovat, v krajním případě i zanikat (implikace pro SM pod 3.4.1)
Jazyk je zároveň identifikátor jedince jako příslušníka daného společenství (v užším
i širším smyslu), což je další princip přirozené regulace jazykové variace, i když nikoli
brzda jazykové evoluce (např. identifikace s elitou probíhá i v jazykové rovině, elita je
nucena inovovat, atd.). Je proto v zájmu mluvčího dodržovat v maximální míře jazykovou
konvenci společenství, na jehož solidaritu spoléhá, stejně jako její zvyklosti kulturní.
Nicméně mechanismy udržování této konvence a vůbec identifikace správného vzoru
ponechávají dost prostoru dialektové divergenci.
• Fonologické kontrasty začíná nový mluvčí vnímat mnohem dříve, než širší lexikon
a tím pádem i dříve než gramatiku příslušného jazyka, dříve než sám začne jazyk
aktivně používat (Werker & Pegg 1992). Ostatně bez schopnosti vnímat fonologické
kontrasty by nedokázal vnímat kontrasty vyšších celků a tedy se vůbec jazyku
naučit. Jazyk je prostředkem rychlého osvojení kultury a znalostí společenství, a jeho
precizní osvojení je životně důležité. Vztahy morfonologické jsou vytvářeny patrně
63 Pravidelnost hláskového vývoje mohla sice platit i v takové časové hloubce, kdy jazyk ještě nedosahoval
ani zlomku dnešní komplexity, bylo by ale unáhlené předpokládat, že na základě dnešního stavu dokážeme
identifikovat jakého druhu tato jednoduchost byla. V jazyce typu IMA bychom tak snad byli schopni
rekonstruovat nějaké lexémy, jejich význam ale jen stěží.
64 Ani dvojrozměrná znázornění jazykových struktur pomocí např. stromových diagramů neodpovídají zřejmě
uspořádání konceptů v mozku.
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později a ne vždy zcela dokonale. Ze všech jazykových plánů je fonologie nejvíce
mechanická, nepodléhající vědomé kontrole a nejsilněji omezená pravidly, jež lze
případně odvozovat z UG, nebo z jiného nativistického konceptu LAD.
Přesto lze pro jazyk jako populaci gramatik hovořit jen o relativní pravidelnosti jako
trendu (absolutně by zřejmě platila pro Chomského ideální mluvčí) – pravidelnost, jež
by se blížila 100% je patrně možná jen při exkluzivním vztahu dvou idiolektů. Za jiných
podmínek je omezena na jednoho mluvčího65. Pokud jde o mladogramatickou hypotézu,
Henry Hoenigswald (1978) ukázal, že (bez ohledu na výše uvedené argumenty) pokud ji
čteme v kontextu tehdejší lingvistické teorie a se všemi podmínkami, které si stanovuje, je
naprosto pravdivá, nicméně právě proto v zásadě bezobsažná („pravidlo funguje, vyjma
případů kdy nefunguje…“). Na úrovni populací gramatik je nejrozumnější považovat ji
za „heuristically useful device which serves to simplify man‘s picture of nature and so
accelerate the rate of scientific progress even while misrepresenting the reality it attempts
to order and explain.“ (Blust 1996: 136). Liebermann (2001: 315) naznačuje, že tento
postoj by mohl být věcí širšího konsensu nejen mezi indoevropeisty: „It seems that the
assumption that there are uniformly operating sound laws is useful, if not heuristically
indispensable.“
V ostatních jazykových rovinách již principy, jež by si vynucovaly pravidelnost, nebo
podobnost, nejsou dostatečně silné (např. nelze zajistit aby mluvčí měli lexémy hierarchicky
organizovány stejným způsobem, aby uplatňovali táž gramatická pravidla, dokonce i
frekvence užití jednotek v promluvě, jakkoli podléhající trendům v jazykové komunitě a
určitým principům hry, není předvídatelná a pravidelná atd.).
„...one thing is clear: there is no regularity principle or Neogrammarian hypothesis
for either morphology or syntax; the method keeps coming back to phonology“ (Baldi
1991:5).

Podobně pro vývoj sémantiky nelze stanovit jasná pravidla, třebaže lze vyhodnotit
statisticky časté typy změn66. V oblasti analogické změny v morfologii platí podobné
výhrady (srov. zejména Kuryłowicz 1947; Manźiak 1958 a 1960; Garrett 2006; Wanner 2009,
mezi jinými) Predikční potence těchto typů je nízká sama o sobě, navíc ani zde nefunguje
pravidelnost srovnatelná s hláskovým systémem. Lze např. říci, že posun od konkrétního
k abstraktnímu významu je častý a sleduje obvykle tyto a tyto trajektorie, nelze ale říci, že
k této změně musí dojít, nelze ani říci, že pokud dojde ke změně u jednoho tokenu, dojde ke
změně u všech (žádná paralela s posunem jako je t > þ). Nelze tedy předpokládat, že pokud
získal jeden termín pro rodinného příslušníka význam přenesený, že jej nutně získaly i
termíny ostatní, a tudíž že byly všechny nahrazeny synonymy (mluvčí si neosvojuje jazyk
okamžitě a najednou!).
Jsme tedy schopni s poměrně velkou jistotou rekonstruovat kódový „jazyk“, a na jeho
základě další roviny jazyka, k nimž ovšem nemáme přímý přístup a jejichž gramatický
a sémantický obsah vyvozujeme interpolací nejstarších jazyků a předpokládaného stavu
kultury mluvčích prajazyka. Je tedy zcela zásadní, abychom tento jazyk rekonstruovali co
nejpřesněji – proto se tato práce týká takřka výlučně fonetické, fonologické a v oblastech
vnitřní rekonstrukce morfonologické roviny.
V zásadě správná je mladogramatická doktrína pravidelnosti změny (tedy stejných
posunů v analýze vstupní gramatiky z generace na generaci, kam lze v principu řadit
i změny analogické) jen s ohledem na abstrahovaný systém. Druhý požadavek, totiž
pravidelnost šíření změny v populaci, zjevně obhájit nelze a nemá ani smysl jí věnovat více
65 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Blevins��������������������������������������������������������������������������������������������������������
(2004: 259): „general learning algorithm results in typical regularity at the level of the individual.“
66 Srov. Traugott – Dasher (2002), k typologii sémantických posunů v lexiku např. Wilkins (1996).
42

než několik řádek. Jediným mechanismem, jenž za určitých podmínek omezuje rozptyl
variace v populaci, je užití jazyka jako příznaku příslušnosti k populaci, kultuře, generaci.
Tlak konformity může částečně zajistit jistou homogenitu uživatelů jazyka, ovšem která
z konkurenčních variant v každém konkrétním případě v populaci převáží, je z hlediska
samotného „systému“ zcela nahodilé. V relativně malém společenství může být taková
konformita velmi výrazná (jednoduchým příkladem je asimilace performance v párech,
mezi sourozenci, „čtení myšlenek“ atd.), ve větší komunitě je sotva myslitelná jako pouhý
epifenomén jazykové hry – bylo by zapotřebí centrálního a cíleného řízení. Lze nicméně
připustit, že tlak konformity může být jedním z faktorů, jež udržují vývoj jazyka relativně
stejnoměrný, „pravidelný“. Celou tuto nadějně znějící kapitolu je ale nutné doplnit jedním
základním omezením: je třeba, aby dané jazykové společenství bylo relativně homogenní
a pokud možno monolingvní.67
Atomismus
Jednou ze slabin tohoto mechanistického přístupu je, že s fonologickým
materiálem je nakládáno atomisticky, nezřídka jako by veškerý vývoj probíhal na hlubší
úrovni, a fonetická realita byla jen transformací hlubších procesů na povrch. Hláskový vývoj
(hodlám tento termín používat nikoli jako hláskový vývoj na rozdíl od vývoj fonologický či
fonetický, ale naopak jako zastřešující termín, tedy vývoj fonologický, fonetický i procesy
vedoucí ke vzniku rozdílů na rozhraní těchto systémů) bezpochyby probíhá také na této
hloubkové úrovni, ovšem výrazná část vývoje je motivována z povrchu do hloubky,
reinterpretací povrchové úrovně. Jestliže bychom SM sytili pouze fonologickými rysy
a jejich průsečíky, kódovanými zatím neznámým způsobem68 v neuronové struktuře
mozku, potom nám uniká celá oblast kontextových změn (3.3.2) – /nk/ se realizuje jako
[ŋk] nikoli proto, že neurální representace n a k jsou neslučitelné, ale proto, že taková je
(v podstatě) jejich mechanická realizace. Zatímco mezi jednotlivými artikulačními gesty
či percepčními segmenty zvukové stránky jazyka dochází k interakci (např. asimilaci) z
fyzikálních či anatomických důvodů, mezi jejich abstrakcemi k nim docházet může jen
stěží. Jestliže přesah artikulačního gesta [zaokrouhlenost] u [w] vede k zaokrouhlenosti
následujícího vokálu [e], jedná se o důsledek nepřesnosti motoriky a načasování gest a
případné redundance tohoto rysu u /e/. Naproti tomu mezi abstrakcí /w/ jako svazku
distinktivních rysů a /e/ jako svazku distinktivních rysů žádná interakce neexistuje.69
Nestačí tedy se jen z povrchové úrovně jazyka A ponořit do jeho hloubkové úrovně,
převést ji, foném po fonému, v hloubkovou úroveň jazyka B a mechanicky vygenerovat
povrchovou strukturu jazyka B. Jinak řečeno, nelze daný lexém rozložit na jednotlivé
segmenty, ty podrobit SM a na konci procedury je opět sestavit v odpovídajícím pořadí
– SM není teleport. Je nezbytné, pokud je to jen možné, sledovat stále také interakce
povrchových struktur a sledovat vývoj hláskoslovný, tedy vývoj všech struktur (slabiky,
slova, mory, přízvukového taktu atd.), které přecházejí z generace na generaci, nikoli jen
jejich nejmenších stavebních prvků.
V matematice platí, že každé číslo, jehož ciferný součet v desítkové soustavě je dělitelný
3 je jako celek dělitelné 3 a tato vlastnost platí, ať už číslo zapíšeme jako 36 či XXXVI
nebo . Grafická forma nemůže mít vliv na jejich pozici v abstraktní struktuře, třebaže
67 Hale (2007a: 226) zpochybňuje, že někdy populace tohoto druhu existovaly, je ale možno se snad spokojit
s převážně monolingvní populací (jeho „monodialectal“ je v zásadě podmínka zbytečná, potíže s definicí obojího
jsme si neustále vědomi, uvažujeme argumenti causa o takovém společenství). Pro potřeby (nebo proveditelnost)
rekonstrukce zřejmě postačuje vysoká homogenita společenství, a ta není zcela výjimečná. Na základě takové
výhrady v zásadě odmítl užitečnost SM už Bloomfield (1933).
68 ��������������������
Jackendoff����������
(2009: 58nn) shrnuje situaci na rozhraní neurověd a lingvistiky a varuje před přílišným
optimismem neurolingvistů (a obecně lingvistů). Úroveň poznání mozku je prozatím o několik řádů hrubší,
než jaká by byla zapotřebí ke sledování lingvistického chování a než jaká by umožnila spolehlivý mapping
gramatiky na jednotlivá centra.
69 Percepčně-artikulační změny, tedy takové, v nichž k odlišným charakteristikám realizací vede odlišné
vyhodnocení akustického signálu, opět nelze považovat za příklad vzájemného působení abstraktních hlásek,
na způsob gravitace, neboť se nejedná o bezprostřední efekt, ale efekt zprostředkovaný mluvčím.
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zvolená forma může usnadnit nebo naopak ztížit mechanické početní operace i algebraické
schopnosti matematika. Na existenci čísla /3/ v této struktuře nebude mít vliv podobnost <3>
s <8>, ani jeho výskyt v sousedství /2/ nepovede k tomu, že se stane sudým, ani skutečnost,
že se sekvence 32 objevuje v čísle 1243268 či 232, nemá na jejich roli vliv. V historickém
vývoji hláskosloví je to právě naopak. Tyto hlásky neexistují jako autonomní prvky, ale
jsou součástí jedinečné struktury (v databázi UPSID70 nejsou dva jazyky se zcela totožným
fonologickým systémem). Z toho plyne, že je třeba dbát na to, abychom SM uplatňovali
také na celky, nikoli atomisticky na jednotlivé hlásky.
Ideálním prostředím bujení atomismu je etymologie v klasickém smyslu. Etymologie
vesměs pracuje s jednotlivými lexémy či nanejvýš s jejich derivační rodinou, tíhne tedy
k atomismu, k ad hoc řešením a esteticky/intuitivně působivým spekulacím. Ne nadarmo
je etymologie mnohdy označována více za umění než za vědeckou disciplínu.
Tento zakořeněný atomismus ovšem mnohdy redukuje etymologickou rekonstrukci
na proceduru, která na laika působí dojmem kabalistické numerologie, a skutečně k ní
nemá daleko (jak pravil Voltaire: „etymologie je věda, kde na souhláskách záleží málo
a na samohláskách vůbec“). Etymologizace, jež po formální stránce vyžaduje prokázat
identitu či nepochybnou blízkost s jiným etymonem, často operuje s hláskovými zákony
příslušného jazyka a období a sadou typických hláskových změn (typických?! – 1.4.4),
jež se vyskytují dosti často na to, aby vyvolaly dojem, že se mohou vyskytnout kdykoli,
podobným způsobem, jakým hráči karetní hry typu kanasta proměňují žolíky, z různých
paklíků přesunují soupeřovy karty, aby nakonec z ničeho vítězoslavně sestavili postupku,
a palatalizaci si ponechali do další hry. Máme-li takto k disposici např. hláskovou změnu ks
> x a jednu z těch častějších změn (metatezi), není nic snazšího, než vysvětlit korespondenci
sk - x, jako výsledek této změny, a sice jako nejprve metatezi > ks a následně > x. Výskyt
pravidelné metateze toho či onoho druhu předpokládá jistě i další jevy (proč sk > ks ale
již ne sp > ps a st > ts? Proč metateze iniciálně (k této problematice srov. Rejzek 2008: 25) a
nikoli mediálně?, atd. Machek (1997: 11-15) uvádí celý seznam takových (pra)slovanských
žolíků, jež lze libovolně nasadit v určité fázi argumentace, mezi nimiž jsou málem ještě
trumfy (karbaníci prominou), jako je afektivní změna k, g, s na x.71
Sekvencialismus
Jinou podobou atomismu je sekvenční nahlížení skupin chronologicky
souvisejících hláskových změn, jehož synchronním obrazem je sekvencialita uplatnění
fonologických pravidel v rané generativní gramatice (Chomsky & Halle 1968). Je zjevné, že
simultánní průběh procesů je kognitivně obtížně postižitelný, a tudíž je výhodné o procesech
uvažovat v sekvenci. Konečně lingvistické uvažování využívá jazyk jako sekvenci znaků
pro simultánně vnímanou informaci. Jelikož ale mozek dokáže pracovat simultánně ve
více modulech, není důvod, proč by obtížnost popisu simultánního procesu znamenala,
že i samotný proces je spíše sekvenční. Podobně práce artikulátorů alespoň v některých
kombinacích gest umožňuje simultánnost – tudíž zápis změn sekvencí znaků nepostihuje
eventuální případy, kdy fonémy/gesta representovaná znaky probíhají simultánně.
Diskrétní znaky mohou jen obtížně vyjádřit současnou činnost více artikulátorů a prolínání

70 http://www.phonetics.ucla.edu/
71 Namátkou otevřev De Vaan (2010: 241) k etymologii lat. fraus „klam“: „an abstract *dʰreugʰ-os, which
would have yielded a paradigm frōs frōris [vývoj -VgʰV- > -h- > -Ø- je pravidelný JB], whence with diss[imilation
JB] *frōdis, and with hypercorrect au for urban ō finally fraus.“ V repertoáru této karetní hry by patrně byly
žolíky „disimilace“ a „hyperkorekce“. Pomineme-li skutečnost, že sekvence likvid v latině obvykle disimilují na
l-r, celý postup funguje na první pohled jako „pomocí kartičky disimilace měním jabka v hrušky“ – podstatné
je jaksi nepoužívat žolíky příliš často, což již působí jako podvod.
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jednotlivých gest v anticipaci či setrvačných jevech (articulatory lag, overlapping gestures72).
Operujeme-li i mentálně s takovými diskrétními znaky, není divu, že jejich interakci
popisujeme termíny jako „působení“ a „vliv“ – je přitom nesmyslné tvrdit, že kterýkoli
z těchto prvků ovlivňuje v reálném čase kterýkoli jiný, protože (jakkoli je celkem banální to
konstatovat) v okamžiku, kdy existuje jeden, neexistuje druhý.73
Jediné uspokojivé řešení nicméně skutečně je, že tyto reálné prvky (nikoli jen jejich mentální
representace v mozku gramotného badatele nebo jejich záznam grafický) zároveň. (Přirozeně
takto existují na úrovni fonologické representace v mozku mluvčího – kdy ovšem postrádají
prostor interakce, stejně jako mentální representace v mozku gramotného badatele nebo
jako jejich záznam grafický). Ale právě grafický záznam či jeho mentální representace nás
odvádějí od skutečnosti, že zároveň znamená - v oblasti artikulačních gest, odpovídajících
nepřímo distinktivním rysům, že se částečně (či v případě úplné asimilace úplně) překrývají,
nebo naopak mohou vznikat intervaly, které nejsou jasně identifikovatelné s žádným ze
sousedních segmentů. Tyto tři typy zde dokumentuji příkladem anticipační asimilace, tzv.
přehlásky, úplné překrytí rysů pak tzv. "náhradním dloužením" a konečně vznik "mezery"
na příkladu epenteze.
Částečné překrytí rysů - umlaut. 	Na artikulační úrovni je situace obdobná:
západogerm. změnu *maniz „lidé“ > *mæniz ( > Männer, men), nelze popsat tak, že i, které
existuje v bodě T2, ovlivnilo a v bodě T1, že jej k sobě jaksi atrahovalo, jako by se vyskytovaly
současně (tak jako na této stránce). Hláska i, v podobě k němu mířícímu artikulačního
gesta se časem redundantně objevuje ještě před zahájením artikulace n, čili se dá říci, že se
šíří do artikulačního prostoru a. Interakcí hlásek, o nichž bude řeč v dalších kapitolách, zde
tedy rozumím jevy, jež vyplývají ze současného výskytu, ze simultánnosti.
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Obrázek 2. Nepřesné načasování artikulačních gest (dorsopalatální pozice jazyka), v tomto případě
anticipace, vede k překrývání artikulačních gest hlásek, což má za následek zprvu alofonický, později případně
i fonologický posun. Zde jednotlivá pole tabulky representují celý svazek rysů hlásky, ve skutečnosti dochází
k překryvu jen některých artikulačních gest, srov. obrázek 5.

Úplné překrývání gest: "náhradní dloužení"
Také vzájemné vztahy vývojových
procesů, pro něž Kiparsky (1968) navrhl termíny bleeding a feeding (2.5.1) tuto sekvencialitu

72 V synchronní fonologii přišli s pojetím, jež by nejlépe vyhovovalo HF, Browman & Goldstein (1992, 1992). Tzv.
artikulační fonologie navazuje na kritiku lineárního pojetí fonologie, rozvíjející se přinejmenším od sedmdesátých let
(Anderson 1974). V artikulační fonologii je základním prvkem právě gesto, foném se konstruuje na základě svazku
gest, promluva je pak modelována na základě "gestural score", tedy instrukcí o načasování gest. Gesta jsou nikoli
pozice, nýbrž pohyby k pozicím, k artikulačním cílům. Obrázky 2, 4 a 5 z různých úhlů popisují "gestural scores" s
původně redundantními překryvy. Artikulační fonologie umožňuje popisovat složitější hlásky, např. prenazalizované
plozívy apod., ale také jevy, jež historicky odpovídají, či jsou zdrojem, hláskového vývoje (srov. např. Hall 2003 pro
vokalickou epentezi).
73 Samotné „před“ a „po“, jako v „před předními vokály“ a „po přízvuku“ jsou, tak jako všechny časové pojmy,
a snad i samotné vnímání času, prostorové metafory. Časové a prostorové „před“ a „po“ se fundamentálně liší,
v prvém případě se současný výskyt vylučuje, v druhém je nutný.
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neopouštějí. Příkladem tohoto sekvenciálního atomismu jsou hesla k náhradnímu dloužení74
z Campbell (2007) (HL) a Crystal (2008) (obecná lingvistika). Ostatně, že autoři pocházejí
z téže školy prozrazuje i volba příkladů.
compensatory lengthening Change in which some sound is lost and simultaneously
another segment, usually a vowel, is lengthened, as the name implies, to compensate for
the loss – for example, proto-Germanic *tonþ > Old English tōþ ‘tooth’; proto-Germanic
*fimf > Old English fīf ‘five’; proto-Germanic *gans > Old English gōs ‘goose’. (Campbell
2007: 35)
compensatory lengthening In phonology, an effect in which the deletion of one segment
is accompanied by an increase in the length of another, usually adjacent to it, thus
preserving syllable weight. Typically, a vowel is compensatory lengthening lengthened
when a syllable-final segment is lost, as in Old English gōs ‘goose’, which comes from
Germanic gans through the loss of the nasal and the lengthening of the preceding vowel.
The phenomenon is of importance in phonological theories which recognize the role of
syllabic weight (such as autosegmental phonology). (Crystal 2008: 91)

Obě definice jsou chronologicky „ploché“, synchronní a nedostatečné, berou v úvahu
pouze zjevné interaktanty – hláskové segmenty, nikoli suprasegmentální rovinu a navíc
ještě jen koncové body vývoje nikoli nutné vlastnosti procesu. Crystal přinejmenším
zmiňuje slabiku jako další prvek procesu – v Campbellově historické encyklopedii vůbec
pojem slabiky chybí. Náhradní dloužení je obecně užíváno i v synchronní fonologické
teorii – obecně chybně a jak ukáži, chybně v důsledku přejímání „příkladů“ náhradního
dloužení z oblasti HL. Např. Broselow (1995: 194-5), uvádí náhradní dloužení v kontextu
slabičné struktury (shrnuje zde i názory dalších, vesměs co do charakteru procesu shodné):
„deleted material leaves a skeletal slot which is then filled by spread of remaining gestural
material.“ Chronologicky tedy v tomto pojetí dochází k „deletion“ – vypuštění hlásky
v produkci, ovšem ve slabičné struktuře hláska jako časový interval nadále trvá, takže
je jí následně přiřazena fonetická hodnota hlásky sousední. Příklad75 (:183) v téže práci
odhaluje zdrojovou intuici: „Ancient Greek /es-mi/ „I am“, which is realised, after deletion
of the s, as eemi in one dialect and emmi.“ Podobně Pelmutter (1995: 312) uvádí příklad
z latiny, citovaný, tak jako u Broselaw a dalších, z klasické HL literatury.
„[in casnus] deletion of the coda results in association of a with the stranded mora, yielding
ca:nus.“

Jedná se nepochybně o diachronní proces, o vývoj, a tedy je nutné jasně říci, jak si autor
představuje přenos tohoto procesu z generace na generaci. V prvé ze dvou možností probíhá
proces na úrovni dospělého mluvčího. Ten se sice naučil formu casnus, ale realizuje ji někdy
(zřejmě dříve v průběhu života?) jako canus a následně, aby zachoval morovou strukturu
sekvence, realizuje celé jako ca:nus. Předpokládejme – proto deletion – že je tento segment
zcela „vymazán“. Nicméně není-li vymazán z hloubkové struktury (mluvčí nadále má
lexém uložena s –sn-), potom ke změně v relevantním smyslu nedošlo. V hloubové úrovni
canus nenastalo. V povrchové úrovni je možné, že mluvčí někdy, jistě ne vždy, vyslovuje
casnus jako [kaznus] či [kahnus], ba dokonce v krajním, a frekvenčně jistě zanedbatelném
množství případů, jako [kanus], stěží ale uvěřit tomu, že k této formě dospěl nějakou
fonologickou komputací, jež obsahovala pokyny “vymaž” a v další fázi “doplň”. Tato
74 Podobně také Večerka (2007: 100): „při zjednodušování souhláskové skupiny je ztráta souhlásky někdy
kompenzována dloužením předcházející samohlásky.“, nebo Hock (1991); Sihler (2001). Tak jako v jiných pracích,
i zde chybí zařazení tohoto jevu pod heslo asimilace.
75 Tímto způsobem se popisuje "náhradní dloužení" také např. v hebrejštině/hebraistice (Zemánek ústně).
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výslovnost, podobně jako prvé dvě asimilované formy, jsou čistě důsledkem neprovedení
artikulačního záměru v důsledku únavy, rychlosti řeči, náznakovosti atd. Nuže v průběhu
jediné gramatiky (jako časoprostorového kontinua v rámci jediného mluvčího), ke změně
nemohlo dojít. Canus nebyla nejčastější realizace lexému. To, co by se zde žádalo, je aby si
mluvčí osvojil casnus a v určité fázi života je realizoval výhradně jako canus, přičemž tato
forma by vytlačila neurální representaci původního lexému, nicméně v ještě pokročilejší
fázi vývoje by z původního lexému doplnil „stranded mora“ a vytvořil ca:nus.
Nejčastější realizace lexému je vstupní informací v druhém případě – totiž, že ke změně
došlo v přechodu mezi gramatikami (zde je obecně locus jazykového vývoje). Víme, že je
nepravděpodobné, že by si nový mluvčí osvojil formu canus, ale argumenti causa řekněme,
že by si ji osvojil, ale v důsledku změny v gramatice zdroje, z níž zná jen výsledek, provedl
„opravu“ – tedy slabičný slot „uvázlý“ v prázdnu, o němž nemá žádné informace, opatřil
masem vokálu. Cánus (zde přízvuk) je z hlediska slabičné struktury zcela správně utvořený
latinský lexém – není důvod jej opravit. Nejedná se o výpůjčku, nejde ani o tlak nějaké
strukturní analogie, jež by např. vedla ke dloužení v otevřených slabikách.
Na druhou stranu to, co mluvčí mohl slyšet, a patrně slyšel, byl různý rozptyl variant
casnus caznus canus, všechny s těžkou penultimou, podobně řecké *ezmi *ehmi výše, a
jeho řešení bylo jen o krok dál > caanus za hloubkové caznus příp. cahnus. Teprve v další
generaci toto ca:nus je jako základní. Přirozeně tyto tři (nejméně tři a pravděpodobně více)
generace mohly koexistovat. Na věci to nic nemění. V lineárním pojetí lze sekvencialitu a/
nebo simultánnost „změn“ znázornit jen obtížně a podobně obtížné je ji konceptualizovat.
Na druhou stranu nám nic nebrání znázorňovat ji prostorově tak, aby byla alespoň do
určité míry zřejmá. Řekněme, že sekvence casnus caznus cahnus76 by po časové ose byla
rozprostřena takto:
*casnus
*cahnus

*caznus
*caanus

Obrázek 3. Překrývání generací uživatelů jednotlivých kroků vývoje, přičemž je přirozeně možné, že se
vedle sebe v populaci vyskytuje i více než jen dvě preferované varianty. Tento vývoj je třeba chápat ve smyslu
obrázku 1.

Tento diagram zobrazuje stádia vývoje jako simultánní a chronologicky se překrývající
stavy. V příslušných bodech současně žijící generace měly dané formy buď jako základní
fonologickou representaci lexému, nebo jako jeho nejčastější fonetickou realizaci. Náhradní
dloužení nespočívá v deletion segmentu, v jeho vymazání nebo ztrátě a současném
prodloužení sousedního vokálu. Jistěže nelze říci, že tak jak se jeden element ztrácí, druhý
se prodlužuje, to je sice intuitivně přesvědčivé, ale zanáší to do procesu parametr profylaxe,
tedy funkční změnu. V obou definicích chybí zastřešující pojem – asimilace. Jedná se o úplnou
asimilaci dvou segmentů, odehrávající se v rámci jedné slabiky. Dloužení jako „náhrada“
by předpokládalo, že mluvčí uchovává informaci o délce slabiky i v okamžiku, kdy již
došlo k zániku segmentu, což zjevně odporuje Gardovu principu (3.4) v širším smyslu, a že
cosi nahrazuje, kompenzuje. Ačkoli se běžně mezi distinktivní rysy neobjevuje, je [trvání]
pro fonologickou teorii nutné z podobných důvodů jako operuje morfologie s nulovým
morfem, a matematika s nulou: úplná asimilace je de facto asimilací všech distinktivních
rysů segmentů vyjma tohoto. I pokud by na místě zaniklého segmentu byl krátký okamžik
76 Ostatně na sekvenci *asn *azin *ahn netrvám. Je docela dobře možné, že přechodovým elementem zde byla
nějaká znělá apikální aproximanta, podobně asi jako v nidus < *nizdos, změna patrně související s latinským
rotacismem, jako paralelu lze uvést i skr. nīḍha.
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ticha (typicky tomu tak je v případě asimilace neznělých plozív, kde dochází nikoli k dvojí
homorganické plozi, ale k prodloužení fáze závěru, tedy fáze „akustické nuly“), příslušný
lexém je stále mluvčími identifikovatelný na základě odlišného trvání. Takto např. mluvčí
identifikuje [po_dat] jako poddat a nikoli jako podat na základě intervalu mezi plozí [p]
a plozí [d]. "Náhradní dloužení" v středoanglickém niht "noc" [nixt] > [ni:t] zachycuje
následující fonoklin.
/ix/ = [ix]

[i]

[x]

znělost
palatálnost
velárnost
závěr
otevřenost
͡
> /ix/ > [ijç]
znělost
palatálnost
velárnost
závěr
otevřenost
> /ij/ > [i ͡ j]
znělost
palatálnost
velárnost
závěr
otevřenost
> /i:/
znělost
palatálnost
velárnost
závěr
otevřenost

[i]

[j]

[i]

[ç]

[j]

[i:]

Obrázek 4. Náhradní dloužení

Vznik "mezery", nedoléhání gest. Dalším procesem, jenž dobře demonstruje potřebu
vnímat hláskový vývoj z pohledu simultánního výskytu artikulačních gest je tzv. epenteze77,
vkládání hlásek" (Vavroušek 2007: 54), „the insertion of a sound into a word“ (Campbell
2007: 54), naopak Sihler (1991: 239) celkem správně. Epenteze je proces zrcadlově obrácený
vůči umlautu. K žádnému „vkládání“ přirozeně nedochází. Zatímco jedna generace
mluvčích realizuje určitý segment ve více fázích, další generace již vnímá segmenty dva. K
epentezi (anaptyxi atd.) dochází tehdy, kdy naopak v určitém okamžiku již nejsou přítomna
artikulační kontrastující gesta předcházejícího segmentu, ale nejsou naopak ještě přítomna
gesta segmentu následujícího, takže vzniká interval, jenž není jednoznačně přiřaditelný
(z pohledu posluchače), ke kterémukoli z obou segmentů. Tedy např. ř. andrós „muže“,
epentetickým -d- (čítankový příklad), pochází z *anrós, s „vkladným“ -d-, interpretovaným
různě, nejčastěji jako eufonické. V jistém smyslu lze [d] považovat za průnik sousedních
hlásek.

77

Za diskusi k tomuto bodu děkuji Romanu Sukačovi a Ondřeji Ševčíkovi.
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(1) ideální stav
znělost
nosovost
závěr
uvolnění závěru
retrakce
alveolárnost

[n]

[r]

(2) reálný stav
znělost
nosovost
závěr
uvolnění závěru
retrakce
alveolárnost

[n]

[r]

(3) reinterpretace
znělost
nosovost
závěr
uvolnění závěru
retrakce
alveolárnost

[n]

[d]

[r]

Obrázek 5. Zjednodušené schéma průběhu epenteze. (1) representuje ideální stav, tedy zcela přesnou realizaci
všech gest (kde zaujmutí artikulační pozice je okamžité a bez přechodu a všechna relevantní artikulační gesta
probíhají zároveň), (2) representuje jeden z možných reálných průběhů gest, jenž je ve (3) reinterpretován
další generací jako representující 3 hlásky namístou dvou.

1.4.3.4 Výjimky z pravidel a jejich vysvětlení
Jakkoli je nerealistické očekávat pro kterýkoli historický proces bezvýjimečnost, a to platí
i v HF, výskyt výjimek v rekonstrukci – výjimek z hláskových zákonů a očekávatelných
responsí i ze „synchronních“ (mor)fonologických pravidel – je pro většinu badatelů
(spíš tedy komunity než nutně jednotlivců) mnohem nepříjemnější okolnost, než by se
dalo předpokládat (nové teorie je poměrně snadné zpochybnit jednou nebo dvěma
výjimkami). Už jen z předchozího popisu hláskové změny je zřejmé, že ideálních podmínek
bezvýjimečného přenosu v praxi dosáhnout nelze, naopak je spíše s podivem, že se i přes
značnou míru „šumů“ v přenosu jazyka daří v některých případech pravidelnou retenci
odhalit. Určitá residua či příměsi sousedních dialektů, kde změna probíhala odlišně – ať už
v čase nebo v projevech, zde budou vždy. Předpoklad úplné pravidelnosti se - s ohledem
na vlastnosti jazykového vývoje, jak byly popsány výše - jeví jako naivní a nerealistický.
Na základě synchronního studia jazyka je možné si představit řadu vysvětlení pro konkrétní
výjimky, dokonce u některých druhů výjimek lze i celkem s jistotou říci, co výjimku
způsobilo (pozdější kulturní výpůjčky, typu řeckých lexémů s mediálním *s, germánských
slov s náslovným p apod.), tabuová náhrada atd. Tato ad hoc vysvětlení mají nutně menší
přesvědčivost, než vysvětlení založená na určité míře pravidelnosti. Jsou to ovšem – stejně
jako vysvětlení nomologického typu – nejlepší možná vysvětlení za daných podmínek,
a spíše než je pomíjet a šmahem odmítat je nutné usilovat o co nejlepší jejich pochopení.
Více autorů směřuje svoji kritiku SM k otázce výkladu výjimek a právě vysvětlení, jež
jsou jaksi nahodilá. Čeština zřejmě nemá ekvivalent termínu „explain away“ (Marcantonio
2009a), ten se ale objevuje stále znovu, jako by snaha vysvětlit výjimky se rovnala pokusu
je „odbýt“. Vzhledem k množství šumu je vlastně překvapivé, že se vyskytují případy, kdy
i mezi relativně vzdálenými jazyky ještě určitá pravidelná podobnost existuje (i kdyby tato
pravidelná podobnost neznamenala zákonitou korespondenci ale jen fakt, že odpovídající
49

lexémy a struktury jsou si zpravidla - totiž obvykle - nějak podobné). Pokud už jakousi
pravidelnou podobnost odhalíme, je zcela legitimní pokoušet se její pomocí vysvětlit
maximum. Pokud se pro výjimku nepodařilo prozatím nalézt pravidelné vysvětlení, je
rozumné pokusit se identifikovat zdroj nepravidelnosti v některém z typů šumů v přenosu
gramatik. Pravidlo platí (či popisuje) vždy pro určitou množinu jednotek - přičemž pokud
do této množiny lze pomocí jiného pravidla včlenit množinu jednotek dalších, tato množina
bude nutně menší. Otázkou pak je, co ještě považovat z množinu a pravidlo - pokud má
množina dvě položky, nejspíš bychom se zdráhali ji vůbec za množinu považovat. Za
výjimky, u nichž naděje na odhalení pravidla není valná, zpravidla považujeme spíše
jednotlivé případy, nespadající do žádné skupiny.
Vedle výpůjček, tabu atd., se v HL objevuje jako explanans analogie, a to už od samých
počátků – nejen jako explanans výjimek z hláskového vývoje, ale především vývoje
gramatického, a jejich vzájemného vztahu. Jednotlivý případ uplatnění analogie je de facto
ukázkou takové minimální množiny.
Lingvista je zároveň mluvčí, jenž si v dospělosti také osvojoval jazyk, je si tedy přirozeně
vědom toho, že analogie je aktivní mechanismus živého jazyka, tudíž je triviálně zřejmé,
že tomu tak bylo u jazyků vymřelých a rekonstruovaných. Problém nastává v té chvíli,
kdy se analogie objevuje jako argument v prostředí rekonstrukce založené na premisách
pravidelnosti a univerzálnosti.
Příklad chybně uplatněné intuice o analogii nepřímo demonstruje Andrew Garrett (2008).
Tradičně zavedená intuice týkající se tzv. paradigmatického vyrovnání, což je v prostředí
silně flektujících jazyků velmi častý jev, hodnotí tento jev jako analogický s čímsi dalším,
co už je známo, čili uplatňuje analogii k řešení problému, načež ji interpretuje jako jeho
explanans. Jinými slovy spatřuje v paradigmatickém vyrovnávání analogii s jiným, již
známým procesem či situací. Pokud ve dvou po sobě následujících stadiích se od sebe
nejprve kmen nominativu a akusativu liší a v dalším jsou shodné, a sice odpovídající
akusativu, lze tuto situaci popsat různými způsoby, z nichž jeden je „nominativ se změnil,
aby byl podobnější akusativu“, tak jako se jeden člen společenství přizpůsobí ostatním, aby
zachoval konformitu. Takto pojatá změna ale není analogická, takové je jen její vysvětlení.
Základem analogie je vztah vztahů – mezi (např.) konformitou členů společenství a
konformitou tvarů paradigmatu není žádný přímý vztah – náleží dvěma zcela nezávislým
doménám. Garrett upozorňuje, že pokud je paradigmatické vyrovnávání změnou
analogickou (a vskutku si lze těžko představit pravděpodobnější příčinu takového vývoje),
jedná se nutně o připodobnění vztahu, tedy nikoli nominativ přizpůsobující se akusativu,
ale vztah rozdílných tvarů přizpůsobující se obdobnému vztahu (nominativu a akusativu),
jež se co do stupně kmene neliší.
Identifikace analogických procesů v živém jazyce nepředstavuje zásadní problém (diskuse
přirozeně existuje, ale základní rysy analogie jsou známy), ovšem tak jako většina ostatních
jazykových faktů není jednoznačně zjistitelná tam, kde živý mluvčí chybí. Analogii coby
explanans v obecné HL se věnuje celá řada odborných publikací (namátkou Anttila 1989:
88-109; Trask 1994: 105-118; Garrett 2008; Hock 2000: 167-238; McMahon 1999: 70-96; Sihler
2000: 73-92; Beekes 1995: 72-9; obecně Itkonen 2005; Wanner 2009 a průběžně řada autorů
z oblasti teorie gramatikalizace, kde je analogie klíčovým mechanismem gramatikalizačních
procesů, z nedávné doby např. Blevins & Blevins 2009), naopak některé práce ji zcela
pomíjejí (Lass 1997; Večerka 2006). Typicky je analogie definována funkčně:
„Its most common function is to make morphologically, syntactically or semantically
related forms more similar to each other in their phonetic and morphological structure“
(Hock 1991:167)
„The task of analogy is then to maintain this link [between sound and meaning] by keeping
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sound structure, grammatical structure and semantic structure in line, especially when
sound change might have made their relation opaque.“ (McMahon 1999:70)

Funkční pojetí analogie je třeba ještě precizovat. Nelze je chápat ve smyslu teleologie,
tedy v tom smyslu, že cílem je nová forma, vytvořená, aby zastoupila starou, aby doplnila
v některém místě systém nebo aby jazyk optimalizovala či učinila přirozenějším a že
analogie je nástrojem, prostředkem vytvoření nové formy – a v tom tedy tkví její funkce.
Analogické změny jsou utilitární. Mluvčí nevnáší do systému nový prvek, aby se zbavil
nesnází spojených s produkcí prvku původního. Synchronně analogická inovace zůstává
alternativou, není nahrazením – tak se jeví až v diachronní perspektivě, v níž se obecně
mnohé, co je pouhým sledem událostí bez kauzální spojitosti, jeví jako trajektorie směřující
ke konečnému bodu jako k svému cíli. Může se v krajním případě projevit (v tomto smyslu
jako chyba) pouze jednou, nebo může v daném případě převažovat. Pokud mluvčí vytvoří
synchronně tvar, jenž není v souladu s etymologicky správným tvarem původním, tvoří jej
pro danou chvíli, v daném kontextu a pro daný komunikační záměr, protože mechanismus
vytvoření „správného“ tvaru není v daný okamžik dostupný. Základní otázkou zde totiž
je, zda skutečně vzniká nová lexikální položka, kdykoli produkujeme analogicky nový
(neetymologický) tvar – a mám za to, že mozek takovou jednotku pod určitým prahem
frekvence neregistruje. Podstatným momentem je pak frekvence těchto chyb v „sentence
pool“, v němž různé jevy „soutěží“ o začlenění do gramatiky další generace. Tato generace
neví v historickém smyslu, které tvary jsou součástí konsensuálně sdílené gramatiky a lexika,
a které jsou jen často opakovanou chybou v oblasti, s níž mluvčí nemá dostatečné praktické
zkušenosti. Ale přestože nová gramatika se tvoří zejména na základě analogie, nelze říci
že vzniklý rozdíl mezi gramatikami, coby projev analogického dotvoření a doplnění, je
v jakémkoli smyslu cílem nového mluvčího, že mluvčí má za cíl vytvořit odlišnou formu
od formy jemu známé a analogie je mechanismus, jenž mu toto odvození umožňuje. Tato
otázka ale souvisí s obecnou „poddefinovaností“ analogie v HL. Sihler (op. cit. s. 73) jako
jeden z mála upozorňuje na skutečnost, která je dle mého soudu v této oblasti zásadní:
„Analogical change is a conceptual terrain with overlapping provinces and few
landmarks. There is no standard terminology or analysis beyond a few general notions,
and the taxonomy in this discussion has the chief aim of organising inherently indistinct
categories.“

Tak jako v případě jazykové změny, i zde nemůže být koncept explanans, pokud už dříve
nebyl explanandum. Sihler se vyjadřuje k praktické HL a zejména k indoevropeistice,
nikoli (alespoň pokud jej správně chápu) k teoretické HL, ale nepřímo tím naznačuje, že
provázanost teoretických a praktických disciplín není dostatečná.
Jako k explanans se k analogii je v prostředí praktické HL často přistupováno s podezřením78,
nejeden lingvista raději stanoví ad hoc hláskové pravidlo, jež přece jen budí dojem
exaktnosti, či ponechá problém bez řešení, než aby se dovolával analogie. Sihler velice
správně upozorňuje, že tento termín není jasně definován, s čímž je v souladu i skutečnost,
že nejen v praktických, ale i v teoretických pracích HL bychom vesměs marně hledali
odkazy na lingvistické, či případně filosofické nebo biologické práce k analogii. Ne vždy
je vůbec jasné, zda se míní analogie jako vztah mezi vztahy či analogie jako mechanismus
vytvoření nového vztahu na základě starého – v HL se jaksi implicitně má na mysli druhý
78 Roman Sukač vystihl tento sentiment jako „analogie jako jakýsi deus ex machina“. Srov. Morpurgo Davies
(1998: 254): „We can say that the sound laws have no exceptions only because when we find an exception we
eliminate it saying that there has been analogical interference.“ Obávám se, že tento dojem není nijak ojedinělý
a stojí v cestě střízlivé debatě o funkci analogie ve vývoji jazyka – pokud se ovšem tato má odehrávat v prostředí
klasické HL. Dokonce Lass (1993) označuje analogii, vedle dalších jevů (výpůjčky, tabu atd.), jako „escape hatch“
rekonstrukce, přestože sám je zastáncem lexikální fonologie.
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případ, zároveň jedině jako mechanismus ji lze pojímat funkčně. (Ponechejme stranou jiná
pojetí analogie, v logice, matematice atd., i různé typy podobnosti, z nichž jen některé lze
považovat za analogické atd.). Analogie, na rozdíl od výpůjček nebo tabuových změn se
řídí pravidlem – řečeno přesněji, je pravidlem, slouží-li jako „návod“ odvození. Výpůjčky
(i mezidialektové) a tabuové změny (a přehršel dalších nepravidelných inovativních jevů)
ve skutečnosti představují jen minimum nepravidelností, s nimiž se musí metody HL
v nejstarších ide. jazycích vypořádat. V obastech s větší mírou mezidialektové konvergence
to přirozeně neplatí.
Pokud pojmeme analogie jako pravidlo, pak mladogramatická doktrína v podstatě platí
takřka univerzálně: každá odchylka od synchronního pravidla je v principu vysvětlitelná
na základě nějakého diachronního pravidla, ale je třeba upřesnění: (mor)fonologické jevy,
jež vůbec umožňují metody HL uplatnit (kde není rozdílů, není historické analýzy), jsou
důsledkem uplatnění pravidla, jež má pravděpodobný zdroj v hláskoslovném vývoji,
ale také do historicky novějších prostředí (ostatně lexikon je pro každého mluvčího
ontologicky nový) se šíří na základě analogie coby pravidla (pravidelnost má naneštěstí
dva odlišné významy a jejich nerozlišení právě v kontextu jazykového vývoje je zdrojem
nedorozumění).
Sturtevantův paradox „analogie je nepravidelná, ale vytváří pravidelnost“ je působivý,
ale při nejasné definici „pravidelnosti“ zavádějící. Analogie je, musí být pravidelná všude
tam, kde mluvčí nemá důvod předpokládat, že se ten či onen tvar vymyká výchozímu/
nejčastějšímu/nepříznakovému paradigmatu. Mluvčí, na rozdíl od badatele, jenž jazyk
popisuje jako celek, se řídí pravidly. Nepravidelné, protože dané pragmaticky, je rozložení
analogie v množině potenciálních cílů. Je přirozené, a v prostředí HL snad až banální
říci, že slova s vyšší frekvencí v korpusu jsou, čistě v metaforickém smyslu, relativně
inertní vůči analogii. Nevidím důvod, proč by takové vysvětlení mělo působit rozpaky.
Vysvětlení výjimky z pravidla pomocí analogie je naprosto korektní – pokud ten či onen
tvar neodpovídá historickým východiskům, je zjevné, že si nová generace mluvčích
tento tvar osvojila jako správný, a to nikoli bezdůvodně, ale na základě racionálního
vyhodnocení. Ostatně morfologické archaismy jsou výjimkami právě pro neprovedení
změny, jednoduše se v lexiku usadí dříve, než mohou co do frekvence výskytu být ohroženy
tvarem konkurenčním, nebo „opraveny“ gramatickou/morfologickou analogií. Pro HL
je nadějí zejména práce Dietera Wannera (2000), jež včleňuje analogii do rámce vývoje
jazyka na místo, které jí přísluší – jako základní mechanismus vývoje, nikoli jako vedlejší,
nepravidelný a nahodilý jev, který vlastně jen ztěžuje situaci rekonstruktéra.
Faktem je, že analogie slouží k osvojování morfonologických i gramatických pravidel
– analogie je „learning algorithm“ nového mluvčího.79 Z toho plyne, že i vznik těchto
pravidel je namnoze věcí analogie, třebaže zpravidla abduktivní, a zejména šíření pravidel
v systému, jakkoli vznikly, je věcí analogie. Pokud např. vyjdeme z představy pie jazyka
jako jazyka původně izolativního a analytického, bez vnitřní flexe a morfonologických
mechanismů typu ablautu, potom pro samotný fakt ablautu existují jen dvě vysvětlení –
vznikl již jako inherentní vlastnost morfému, a tudíž platil všude a univerzálně, třebaže se
tato potencialita nemusela nutně všude projevit, a nebo vznikl v určité omezené, ale velmi
frekventované třídě morfémů, odkud se šířil analogicky, tedy každá další generace tento
jev (původně jistě fonetický) gramatikalizovala ve větší šíři, přičemž teprve od určité míry
začlenění v systému lze uvažovat o tom, že takové střídání považoval mluvčí za inherentní
vlastnost každého morfému.
Nadto dodejme, že hovořit o analogii jako o nepravidelné změně (např. Hock 1991, mezi
mnoha jinými) na rozdíl od hláskové změny je nesmysl ještě z celkem banálnějších důvodů,
totiž tato pravidelnost je vázána na doménu. Analogie je věcí vývoje morfému (převážně),
79 Např. už Trubeckoy (1958 [1939]: 60–66) identifikoval v analogii, v "proporční opozici", základní stavební
prvek fonologického systému.
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jenž je vázán sémantickým kontrastem vůči všem ostatním morfémům, tak jako jsou vázány
jednotlivé fonémy. Z hlediska vývoje fonému se tedy „analogická změna“ může jevit jako
nepravidelná, v doméně daného morfému je ale vždy pravidelná (zasahuje jej v dané
derivaci a okolí zcela pravidelně – toto pravidlo se uplatňuje na všechny výskyty docela
stejně, jako se systémové pravidlo hláskové domény uplatňuje na foném). Analogická
změna formy není nepravidelná hlásková změna, není to totiž vůbec hlásková změna. Není
v tomto smyslu ani výjimkou ze změny!
Jako nositel hláskové změny, a tedy přímo součást HF, je analogie pojímána v teorii
lexikální difúze (Wang 1969; Chen & Wang 1975; Labov 1981 a 1994; Kiparsky 1982a,
1982b; s množstvím předchůdců už od doby Gilliéronových výzkumů dialektologických,
srov. také Hock 1991: 206-9). Zjednodušeně řečeno počítá lexikální fonologie s šířením
hláskové změny z lexému na lexém, tedy nikoli univerzálně (každé x > y), ale jaksi kus
od kusu. Spolu s mnoha kritiky80 této teorie pochybuji, že lze lexikální difúzi vinit z šíření
hláskové změny obecně, ale rozhodně data nashromážděná těmito a dalšími autory svědčí
o tom, že lexikální difúze je jedním z mechanismů šíření, nikoli ovšem vzniku, hláskové
změny, a to mechanismus v principu analogický (Kiparsky 1995). Podle něj je analogie,
obecně považovaná za mechanismus protichůdný slepé a pravidelné hláskové změně, je
v některých případech jejím nositelem – doposud totiž byla řeč převážně o analogii na
úrovni morfologické a sémantické, není nicméně žádný důvod, proč by se neměla stejně
dobře uplatňovat i v hláskosloví, respektive ve fonotaktice. Stále se ale nejedná o hláskovou
změnu, jak vysvítá z Kiparského příkladů.
Kiparsky uvádí příklad chování u vs. u: v angl. jednoslabičných slovech typu book foot
moon (obě(!) z původního stangl. o:). V některých skupinách slov, jež spojuje jen formální
podobnost, je univerzální tendence ke krátké výslovnosti (např. následující koronální
hlásky), v jiných naopak univerzálně vokál dlouhý (moon, doom, room, spoon). Rozhodující
je v obou případech konsonantické okolí z obou stran. V řadě případů ovšem výslovnost
i v rámci jednoho dialektu kolísá. Kiparsky dokládá, že tyto změny, totiž vzrůstající počet
prostředí, kde se hláska realizuje krátce, lze nejlépe vysvětlit jako změny analogické. Tudíž
je sice možné, že nakonec celou změnu bude možné popsat jako systémovou u: > u, její
šíření však evidentně systémové není (tedy nelze ve všech výskytech hlásky konstatovat
z generace na generaci stále kratší průběh). Nadto změna už nesouvisí primárně ani
s fonetickým okolím (to např. v angličtině upřednostňuje delší realizaci vokálů před
znělými plozívami). Původně docházelo ke změně v prostředí neznělých neanteriorních (a
v pravém kontextu nelaminárních) hlásek (skupina look, hook, cook, shook), technické aspekty
věci ponechejme stranou. Synchronně ovšem motivace této kookurence (to samé prostředí
nepůsobí zkracování jiných vokálů, např. teek reek seek bleak cheek, aby bylo možno tuto
změnu generalizovat) je nejasná. Působí změnu kontext zleva či zprava? Výsledkem je, že
postačující podmínkou zkrácení je přítomnost kontextu z jedné strany (čili další zasažené
skupiny jsou took book nook look a good could should hood). Řada lexémů kolísá: roof hoof
root room. Je možné, že podmínka byla, nebo bude, dále rozšířena na všechna slova (čímž
se nahradí složitá soustava pravidel a podmínek podmínkou jedinou). Podstatné je, že
artikulačně a percepčně tyto poslední dvě skupiny s původním fonetickou motivací nic
nesdílejí – ke změně zde dochází na základě lexikální analogie! Ze zpětného pohledu, jak
jsem už psal, se bude zřejmě změna jevit takto:
Cu:C > CuC

80 �������������������������������������������������������������������������������������������������������
Blevins������������������������������������������������������������������������������������������������
(2004: 260): „Labov’s approach predicts that regular sound change and lexical diffusion should
display complementary distribution, yet they do not. The only empirically supported conclusion consistent
with the c[hance]c[hoice]c[hange]-model is that lexical diffusion (without clear phonetic conditioning) is the
diffusion of a completed sound change [zdůr. orig].“
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neboli: dlouhé u: se zkracuje na u. Že k takovému průběhu změny bude např. MVR slepá, je
jasné. Jinou otázkou je, zda lze pro účely rekonstrukce s tímto typem změny zacházet stejně
jako se změnou hláskovou, a zde odpověď zní ano – pokud je tato změna úplně dovršena,
je lhostejné, jaký byl mechanismus, jenž ji prosadil. Nanejvýš se ukáže, že nejsme změnu
schopni vysvětlit foneticky. Pokud – jako právě nyní v současném jazyce – dovršena není,
a nebude (taková nutnost z ničeho neplyne), bude třeba se k dokladům chovat tak, jakoby
pocházely z různých dialektů. V praxi totiž nebudou od takové situace odlišitelné.
Na druhou stranu lze rozumně předpokládat, že alespoň některé typy lexikálních difúzí,
s poměrně komplexními a foneticky obtížně vysvětlitelnými motivy, bude možné v budoucnu
identifikovat v některých již známých problematických změnách a důvěra v pravidelnost
hláskové změny se naopak zvýší. Kiparsky v zásadě identifikoval další zdroj zdánlivé (ex post)
nepravidelnosti, jenž dříve nebyl znám. Pokud se podobně úzce kontextové změny analogicky
šíří, pak v určitém okamžiku jejich projevy připomínají změny šíře kontextové, ba systémové, a
s kontexty, jež byly zasaženy jen částečně, se poté nakládá jako s výjimkami, přestože výjimečné
jsou de facto v takovém případě kontexty zasažené.
1.4.4 Co je prajazyk v (ide.) HL?
As Meillet said, reconstruction does not give us back a language „tel qu’il a été parlé“; but it is not
an uninterpreted algebra without substantive content either. If it’s something in between, what
is it likely to be? Presumably an „idealisation“ of some kind; but one that aproaches as closely as
possible to an object that could purport to be a representation of a natural language; at some degree
of abstraction or idealization permissible in a synchronic description.
Roger Lass

Předchozí diskuse se dotýkala převážně jazyků, které pokládáme za skutečné, reálně
existující – dokážeme je přiřadit určitému etniku, historické době, případně známe dokonce
i detaily kulturního a antropologického rázu atd. Mohlo by se tedy zdát, že diskuse o staré
češtině jako reálném jazyku s doklady a historií a pračeštině, jako holém rekonstruktu,
nemluví o stejném typu jazyka. Platí nicméně, že
jakýkoli jazyk (popis jazyka...) bez živých (rodilých) mluvčích je rekonstrukt

Debata se zde nevede o realitě vs. rekonstrukci, ale o povaze rekonstruktu. Je třeba
posuzovat nejen na jaký materiál a jak je metoda aplikována, ale co vůbec chceme, aby
rekonstruovala. Zatímco informace o jazykovém chování živých mluvčích lze zkoumat
pomocí testů, dotazníků, přímou interakcí, každý jiný jazyk je třeba ve větší či menší
míře rekonstruovat. Rozdíl mezi starou češtinou a pračeštinou není rozdíl kvalitativní,
ale kvantitativní, a to co do míry rekonstrukce, čili množství informací, které v materiálu
chybí, i co do jistoty rekonstrukce, čili pravděpodobnosti přiblížení skutečnému stavu –
tyto dvě veličiny jsou si nepřímo úměrné Prajazyk je pouze jazyk se stoprocentní mírou
rekonstrukce a relativně nízkou mírou jistoty.
Rekonstruovaný81 prajazyk je různými badateli definován různě, obecně ale lze jejich názory
dělit do dvou hlavních proudů (např. Hale 2007a: 244; Schwink 1994: 12nn). Formalisté82
(např. E. Pulgram, H. Eichner, B. Schlerath, L. Zawadowski, A. Fox, G. Holzer, S. Zimmer,
81 Ještě také uvažme, zda rekonstruovaný brát v tom smyslu, že doposud rekonstruované jazyky jsou
takové, a že jazyky rekonstruované jiným způsobem budou jiné, nebo zda se má na mysli, že jakýkoli, jakkoli
rekonstruovaný jazyk má pouze jediný myslitelný vztah k realitě.
82 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
List ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
(2007) užívá termínu „abstractionist“, jenž je možná přesnější, ale nikoli zavedený v literatuře. Podobně
Schwink (1994) užívá „formulaist“. Lass (1993) pracuje s označením „conventionalist“. Na termínu realismus je,
zdá se, obecná shoda.
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E. Bynon, K. Koerner, R. Gusmani, významným zastáncem tohoto směru byl A. Meillet,
jenž údajně odmítal kteroukoli ze svých rekonstrukcí vůbec vyslovit s poukazem na to,
že se nejedná o jazyk. Ne vždy ovšem je toto stanovisko explicitně vyjádřeno.) považují
dosud rekonstruovaný prajazyk nikoli za jazyk per se (kdysi jistě existující jazyk, z nějž
se doložené dceřiné jazyky vyvinuly tak jako např. jazyky románské z vulgární latiny),
nýbrž za pouhý formalismus, umožňující hladký přechod mezi různými jazykovými stavy
(dceřinými jazyky). Čímž přirozeně neříkají, že takový skutečný prajazyk neexistoval,
pouze že to není ten jazyk, k němuž v rekonstrukci směřujeme.
V kontextu formalismu je tím pádem prajazyk nepřiléhavý termín – přesnější by bylo
jej označit za překladač (počítačový překladač bychom nejspíš také neoznačili za jazyk –
neobsahuje slova, ale vztahy mezi slovy, neobsahuje gramatické struktury, ale vztahy mezi
nimi). Pakliže budí dojem jazyka, je to proto, že přirozeně veškerá data, která umožňují
převod (nacházejí se ve více jak jednom jazyce, ideálně pak ve všech), organizujeme (v mozku,
ne v počítači/v knize) stejným způsobem jako gramatiku živých jazyků (neurálně a teprve
poté na papíře). Nic by nám ovšem nebránilo jej pojmout jen jako dlouhý výčet převodních
pravidel, bez jakékoli organizace a struktury. Nejedná se doopravdy o rekonstrukci jazyka,
ale rekonstrukci vztahů mezi jazyky. A zde je třeba říci, že termín rekonstrukce snad ani
není na místě – ryze mechanická SM není ani s to cokoli rekonstruovat, umožňuje jen
usouvztažňovat data. Jedná se o odhalování souvislostí. Zjištění, že Y byl dědečkem X,
žádný historický proces, snad kromě dvou aktů plození, nerekonstruuje. Myslím, že z toho
jasně plyne, že
formalistická rekonstrukce není ani historickým vysvětlením, nýbrž jen popisem

Formalistický prajazyk je mimo čas a prostor, podobný druh abstrakce jako jazyky zkoumané
synchronní lingvistikou. Pulgram (1959:421-6), zastánce formalistického přístupu k
rekonstrukci, tvrdil, že “anything in linguistics that is timeless, non-dialectal, and nonphonetic, by definition does not represent a real language“83 – čímž by pravděpodobně
vůbec vylučoval synchronní lingvistiku jako vědu o jazyce, protože teoretická synchronní
lingvistika je „timeless“.
Nápadně se zde přístup formalistů podobá přístupu – a zájmům – filologů, snad také
proto, že formalismus jako by representoval starší fázi HL. Zájem filologa vůbec není
rekonstruovat, co mohlo či muselo být – řekněme nedoložený tvar 2. os. du. ind. med.
od slovesa „krčit“ v tocharském korpusu. Jde mu o porozumění a výklad textu. Detailní
realistická rekonstrukce prajazyka, ba dokonce ani kompletní rekonstrukce jazyka daného
korpusu, není pro jeho účely nezbytná. Podniká ji jen tam, kde se nelze dobrat výsledků
jinou cestou. Filolog neříká, zda prajazyk byl či nebyl, zda měl ty či ony rysy – jeho vztah k
prajazyku je lhostejný. Občasné exkursy do rekonstrukce jsou motivovány etymologickou
vášní a jejich ad hoc charakter k systematičnosti nepřispívá. Jeho zájem se zastavuje u
příbuznosti, která garantuje podobnost, jakmile nejprve byla na základě podobnosti
stanovena.
Druhý tábor je toho názoru, že je úkolem každé praktické HL objasnit reálný vývoj dané
jazykové větve až k jazyku, z nějž všechny vzešly, a i tento jazyk ještě dále zkoumat
(srov. např. Hale 2007a: 244-252), o což se skutečně snaží mnoho badatelů, a to paradoxně
i těch, kteří se hlásí k formalismu. Formalismus v rekonstrukci je v zásadě jen halasně
deklarované stanovisko badatelů, kteří sami v dílčích otázkách s rekonstruktem zacházejí

83 Debatu v tomto období dobře charakterizuje sekvence článků Pulgram (1953); Marchand; (1955), Pulgram
(1959); Hall (1960).
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jako s reálným jazykem84. Formalisté soudí, že vše, co lze zjistit o hláskosloví prajazyka,
je počet hlásek a struktura jejich vzájemných kontrastů – nikoli ovšem reálné rozdíly
v akustických a artikulačních vlastnostech. Jsou to ale především fonetické hodnoty
(jakkoli případně zachycené graficky) hlásek, jež tvoří základ rekonstrukce, kontrasty
mezi fonémy se manifestují akusticky, jejich hloubkové representace nemáme a nebudeme
mít k disposici. Z formalistického pohledu nicméně už při prvním kroku rekonstrukce
ztrácejí tyto akustické vlastnosti hodnotu – poslední negramotná generace jazyka patrně
komunikovala telepaticky, sdělujíc si navzájem řetězce abstraktních kontrastů, jejichž
vzájemnou provázanost a ekvivalenci uhadovala jakýmsi těžko představitelným magickým
obřadem, požíváním psychotropních látek, sómy apod. Jazyk se předával především
pomocí oněch akustických signálů od prajazyka po albánštinu a islandštinu – a mezi
těmito akustickými signály musí existovat kontinuita percepční podobnosti, a ta umožňuje
– v principu – realistickou rekonstrukci fonologie a fonetiky, jakkoli tato rekonstrukce je
jen přiblížení, s větší či menší mírou jistoty.85 Bez této podobnosti by noví mluvčí tak jako
tak nebyli schopni se jazyku naučit.
Jens Rasmussen (1999: 68) tuto logickou nedůslednost vyjádřil velmi jednoznačně:
„The obvious question is: How were they [the protophonemes JB] pronounced? Some
may argue that this question is of little or no importance, since linguistic elements are
defined as being different anyway. I disagree: if we posit an IE *p86 for an element which
is /p/ in all languages… and an IE *m for what is /m/ practically all over the map, we not
only keep the elements apart by giving them different names, we also acquire a basis for
understanding that the reflexes of our *p may, in individual languages, coalesce with
those of the labiovelar *kʷ…”

Ano - *p je “jméno”, „značka“ daného fonému87, ale přeci jen volbou tohoto jména
vyjadřujeme cosi o fonetické intuici, volba symbolu, jenž odpovídá určité hlásce v mnoha
jazycích, už prozrazuje, že pro nás fonetická hodnota této hlásky není lhostejná, že se pro
nás nejedná jen o převodník, jejž by bylo možno registrovat jen pod číselným kódem.
Pokud už stavíme na předpokladu fonetické blízkosti názvu a rekonstruktu, pak by bylo
vhodné tento název měnit, kdykoli se podaří rekonstrukci zpřesnit. Není žádoucí, aby
zápis rekonstruktu zaostával za jeho “vývojem,” tak jako zápis živého jazyka, např. češtiny

84 Často ale není zcela jasné, jaké stanovisko autor zastává. Např. Večerka (2006: 56) zběžně zmiňuje
typologické argumenty proti pie systému laryngálních opozic plozív, ale konstatuje, že „tato námitka [že se
takový systém nikde nevyskytuje JB] ztrácí svou platnost, budeme-li v bh, dh, gh (atd.) spatřovat pouhé dnešní
grafické symboly, označující takové staré indoevropské fonémy, jejichž fonetické realizace nedovedeme popsat:
existoval trojčlenný protiklad (t : d : dh atd.), nevíme však přesně, v čem spočíval.“ Je Večerka tedy realista, nebo
formalista, pokud zde odbývá námitku z pozice formalismu a o několik odstavců dříve se vyjadřuje k tomu, jaké
sekvence změn jsou pravděpodobné z fonetického hlediska?
85 Janda (1994 a 2001), jak sám píše „in all seriousness“ (Joseph & Janda 2005:93) navrhuje doplňovat
rekonstrukce percentuálním hodnocením míry jistoty a iniciálami autora, namísto hvězdičky, tedy místo *potis
„pán“ (90%) RBJ potis. Tato praxe by byla zřejmě dost nepřehledná, je ovšem pravda, že různé oblasti prajazyka
jsou známy/rekonstruovány s různou mírou jistoty. Např. pie *s, *m, *n či *l by získalo u většiny badatelů vysoké
hodnocení, řekněme jistotu mimo rozumnou pochybnost, pie *a nejspíš v průměru sotva 50%, pie *þ či *zʰ by se
blížily 0%.
86 Už E. Hermann (1907) navrhoval, aby se pro formulaickou rekonstrukci hlásky užívalo jiné značení než pro
rekonstrukci realistickou, jeho návrh ale pokud vím nenašel širší uplatnění.
87 Mark Hale (2007a) dovedl tuto úvahu do důsledku a ukazuje, že je možné, i když ne právě pohodlné,
operovat se symboly jako **** namísto *k *e atd. K této otázce ještě viz 2.4.2.
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s jejím <y, i> pro /i/, ustrnul v starším období.88 Zvolená notace rekonstruktu totiž ovlivňuje
intuici, takže i přes to, že v teoretické rovině si jsme vědomi, že se jedná jen o pouhé značky,
přece jejich interakci vnímáme na fonetické bázi. Antoine Meillet snad odmítal i jen vyslovit
rekonstruované tvary, nesmírně by mne ale zajímalo, jak o nich uvažoval, aniž by podlehl
přirozené tendenci k oné akustické „halucinaci“ doprovázející čtení či jazykové uvažování
– bylo pro něj rekonstruované *snusós pouze sekvencí průsečíků? Hale poznamenává
(2007a: 68), že:
„I have found that it tis incredibly difficult to bear in mind myself, and to get others to bear
in mind, that when writing Marshallese89 forms the symbol /i/, for example, represents a
high vowel with no specification for back/round, while in the same discussion, writing
Proto-Micronesian *i is intended to represent a vowel which is high, like the Marshallese
one, but also contrastively non-back and non-round.“

Existence skutečného prajazyka je mimo diskusi. Musel existovat. Otázkou je, nakolik jej
metody HL umožňují rekonstruovat – a nakolik si to klademe za cíl. Formalistický přístup
v podstatě konstatuje, že taková rekonstrukce z principu možná není90. Lze souhlasit s
tím, že SM sama o sobě tento problém neřeší. Pokud ji ovšem nepovažujeme za metodu
rekonstrukce realistického prajazyka, nýbrž za metodu získání materiálu pro takovou
rekonstrukci, pak naopak nelze než uznat, že je to metoda poměrně účinná a užitečná. Slepý
mechanismus sám o sobě nemůže nic vysvětlit. Jeho pomocí lze ovšem získat nesmírně
bohatý a jazykově strukturovaný soubor dat, jenž navíc sám od sebe generuje relace, na
jejichž základě jej lze vnitřně chronologicky usouvztažňovat i navázat na již doložené jazyky.
Tyto relace vyplývají z logických vztahů převodních pravidel formalistického prajazyka.
Známe-li výchozí jazyky a omezený počet logicky přípustných způsobů, jak interpretovat
jejich vztahy jako důsledek jazykového vývoje, potom jediným omezením této interpretace
(čili rekonstrukce) jsou naše znalosti obecně lingvistických zákonitostí, a to jak vlastností
gramatických systémů, tak zejména způsobů, jimiž se tyto systémy vyvíjejí.
Onen materiál je už v počátku omezen slepými skvrnami metod, nebude nikdy možno
zcela rekonstruovat reálný prajazyk ani jako synchronní abstrakci o gramatikách určité
populace v určitém čase, ba ani jako gramatiku kteréhokoli jedince. Ale ani systémy
synchronního popisu jazyka nejsou dokonalé, a rekonstrukt jazykového stavu (na rozdíl
88 Tento problém lze ostatně stejně dobře ukázat na materiálu praslovanském (mezi jinými). Tradičně je
pro tento jazyk s čtyřvokalickým systémem pro přední vokál na výběr mezi grafémy <a> a <e>. Přitom ve
čtyřvokalickém systému praslovanském tento vokál nemohl odpovídat ani jednomu, ani druhému vokálu
v jazycích jako je čeština, němčina či latina nebo řečtina. Kolísal zřejmě v realizaci v okolí [æ]. Nebyl tedy ani [e]
ani [a]. Slavistická škola, vybavena grafickým systémem zcela nevyhovujícím jazyku, jejž rekonstruuje, a navíc
zcela pomíjejíc fonetickou stránku věci, postuluje zcela pozoruhodný sled změn pro období první slovanské
palatalizace. Protože pro tyto badatele je patrně jedině myslitelné, že k palatalizaci dochází před vokály, jež jsou
známy pod znaky <e> a <i> pro palatalizaci typu *gǣ > *džǣ nejprve „rekonstruovat“ do podoby slučitelné se
zkušenosti oboru, tedy *gē a následně se posunout do stavu bližšího jazykům pozdějšího období, tedy k džā,
přičemž se postuluje naprosto zbytečně posun ē > ā, kde zcela postačuje běžné kolísání předního vokálu, mezi
přednějšími a zadnějšími realizacemi (např. stará angličtina, stará fríština), jež vedlo k palatalizaci v obou těchto
jazycích.
89 Maršálština podle stávajících analýz rozeznává kontrast vokalického systému pouze ve vertikální rovině –
tyto vokály se tradičně přepisují /i,é,e,a/, ale na ose horizontální podléhají asimilacím se sousedními konsonanty,
jež naopak jsou kontrastivní co do zaokrouhlenosti a palatálnosti. Podle Choi (1992) jsou maršálské vokály na
vertikální ose zcela predikovatelné z konsonantického okolí. Maršálština se tak v tomto ohledu blíže jinde
zmiňované kabardštině, jejíž vokály jsou podle různých analýz také jen predikovatelné a nesamostatné.
90 Srov. např. Buck (1926): „reconstructions are weighted formulae, they are formulae of correspondence plus
as much interpretation as the evidence permits. Their purpose is not to furnish a picture of the parent speech
for its own sake, but a background of the historical relations. ... We are not concerned with small niceties of
pronunciation [JB] in the parent speech, nor whether the forms set up are precisely coordinate [JB] in the period
represented. We should aim at formulae which best indicate the sound patterns (to use Sapir’s term) and their
relations.“ .
57

od vývoje) zjevně nemůže být víc, než jen popisem a abstrakcí. Formalistický přístup k
rekonstruktu je z tohoto pohledu pouhá intelektuální rezignace.
Možná že klíčem k celé debatě formalisticko-realistické, je položit si otázku o uplatnění
metody vnitřní rekonstrukce na jeden či druhý prajazyk. HL se dávno nezastavuje jen u
rekonstrukce prajazyků na základě jazyků doložených, nýbrž v různých formách usiluje o
nalezení hlubších vztahů prajazyků různých rodin a nalezení nebo vyloučení příbuznosti
a tedy starších stadií příslušných prajazyků. MVR má za úkol rekonstrukci právě těchto
stadií, tedy hledat, z jakého systému S1 se vyvinul systém stávající S0. Formalistický prajazyk
je ovšem směsí S1, S0,5 a S0 , nejkratší cesta mezi jazyky dochovavšími určitý společný rys
nevede nutně přes reálný prajazyk.
Formalistický prajazyk založený na SM umožňuje překlad jazyka a do jazyka b. Lze ovšem
rekonstruovat na jeho základě ještě formalistický (pra)prajazyk a čemu by případně
odpovídal? Pokud by to byl opět překladač, co by překládal? Pokud by překládal jen
vzájemně morfonémy stejných tříd v závislosti na prostředí, čím by se lišil od synchronní
morfonologie – co by na něm bylo historického?
Ještě v jednom bodě se diskuse o povaze rekonstrukce dotýká formalismu a realismu, a to je
otázka invariance prajazyka (či rekonstrukce homogenního prajazyka) – srov. Marchand 1995:
428; Pulgram 1961, 1964; Hock 1991: 568, mezi jinými. Formalistický jazyk se už na základě
použité metody musí v takovém bodě zastavit. Pokud se pro ten či onen jev nabízejí dvě
možnosti realizace, dva alomorfy, alofony atd., nezbývá než slepě ukázat na jeden z nich.
Formalistický přístup zároveň vede ke krajnímu redukcionismu. Dokonalý, čili úplný formální
prajazyk, je nutně invariantní (srov. Fox 1995: 135 a Schwink 1994: 1391). Pro realistický prajazyk
platí, že nejvzdálenější rekonstruovatelná variace, taková, již nelze eliminovat na základě
srovnání a vnitřního vývoje větví, je jeho součástí – jistěže mnoho z variace vzniklo vývojem
jednotlivých větví, samotný prajazyk ale nemohl být invariantní, postrádal by tím pádem
vůbec potenci k tomu se vyvíjet v jednotlivé dceřiné jazyky. Mechanická redukce variant
nakonec sama o sobě zaručuje, že prajazyk nebude nikdy synchronní. Jestliže do téhož stadia
prajazyka zanášíme jak jednotky, jež variantnost na základě materiálu nepřipouštějí (kořen
„nést“ *bʰer patrně neukazuje k žádným vedlejším variantám), tak takové, u nichž se nakonec
rozhodneme pro jednu interpretaci, kde v posledním „společném“ stadiu jazyka byly přípustné
obě a jejichž invariantnost náležela některému předcházejícímu stadiu, v němž naopak mnohé
z jednotek působících dojem invariantu byly variantní. Totéž lze říci o formální i o významové
stránce: množství homonym či polysémantických kořenů (blízkost významů je také věcí
představivosti), které v pie slovníku nalézáme (2.4.4.1), by teoreticky mělo vést ke stejnému
redukcionismu, k němuž se naštěstí sahá zřídka – v ideálním případě by variantnost významu
téhož kořene (jinak na tuto situaci nelze nahlížet, chceme-li zachovat slepou objektivitu SM)
měla být eliminována. V sémantické rovině by extrémní šíře významu kořenů pravděpodobně
vedla ke ztrátě důvěry ve smysluplnost rekonstrukce jako takové (kořen, jenž označoval
„hnědý“ i „nést“? případně „*nést hnědě?“). Konkrétně v rekonstrukci pie prajazyka se lze
setkat přinejmenším se dvěma teoriemi, jež pravděpodobně neplynou z ničeho jiného, než
z nekritického uplatnění redukcionistické SM: teorie monovokalismu92, zakládající se na ještě
dříve vzniklé teorii vysokých vokálů *i a *u coby pouhých alofonů polovokálů *j a *w.
Obě pozice lze ještě smířit s ohledem na samotnou proceduru rekonstrukce prajazyka.
Je totiž zřejmé, že do určitého stadia rekonstrukce – do stadia odhalujícího souvislosti a
vztahy, bez nějž nelze ovšem postoupit dále, se skutečně jedná jen o formule, o převodníky.
Rekonstrukce realistického prajazyka je nikoli alternativou formalismu, nýbrž dalším
91 „If, for example, a formula is made which sets up common single denominators for various daughter
reflexes, the formula will achieve a uniformity which is a reset of the method, not of the reality of the object.“
92 Fonologická analýza, nezávislá na fonetické povaze řeči, umožňuje analyzovat jazyk takovým způsobem, že
vůbec postrádá vokály, srov. Pulleyblanc (1984: 57) k mandarínské čínštině (což na druhou stranu diskvalifikuje
vůbec pojem vokál a opozici vokál : konsonant. Nemá-li tento jazyk vokály, pak nemá ani konsonanty v klasickém
smyslu!).
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krokem. Mezi oběma nástroje této rekonstrukce a oběma pozicemi – formalismem a
realismem – je zjevný historický a logický vztah. SM, historicky první zmiňovaná a
užívaná metoda, generuje v prvé řadě vztahy, množiny, a tudíž je postačujícím nástrojem
formalistické rekonstrukce. Naopak MVR vyžaduje alespoň základní úroveň realismu,
bez nějž kontextové změny a hlubší historická analýza postrádají smysl. Fox (1995: 141)
konstatuje, že „Comparative Method as such is not, in fact, historical; it provides evidence
of linguistic relationships to which we may give a historical interpretation.“ MVR, pokud
se má jakkoli lišit od běžné synchronní morfonologické analýzy, musí být historická.
Realistická pozice je zřejmě jediný opravdu explikativní přístup k vývoji a příbuznosti
jazyků. Formalistická rekonstrukce – rekonstrukce vztahová – je jejím prvním krokem.
Realismus musí brát v potaz veškeré relevantní vlastnosti jazykového vývoje a musí tedy
nahlížet na vývoj jazyka jako na svého druhu evoluční proces.
1.5 Typologie coby důkaz a vysvětlení
Typologie nemá přímou vazbu k pravdivosti rekonstruktu, nemůže ji dokázat (vskutku se
v poslední době stále častěji zejména v pracích o hláskosloví a v obhajobě „nepravidelných“
změn analogického rázu objevují rutinní ujištění „a tato situace není typologicky ojedinělá“,
jako kdyby se tím rozumělo „tato situace je nezbytným důsledkem jasně formulovaných
zákonů, jichž jsme si povšimli na základě typologie.“). Ze stejného důvodu nemůže také
typologie rekonstrukt vyvrátit. Jediné, k čemu ji lze v kontextu určité hypotézy využít, je
ověření možnosti93. Právě z tohoto na pohled nepodstatného rozdílu mezi důkazem a ověřením
se zrodila chimaira typologie coby ochránce ad hoc řešení a ojedinělých rekonstrukcí, jakási
obdoba precedentního práva, a z tohoto důvodu se stala i poměrně snadnou obětí kritiky
konservativnějších indoevropeistů a filologů.
Pokud má typologie sloužit jako poslední instance, k níž se lze utéci pro potvrzení výsledků,
když ostatní metody selžou, pak není divu, že vzbuzuje mezi mnoha lingvisty skepsi.
Uzavřít nepřesvědčivou argumentaci konstatováním, že se cosi podobného odehrálo
v bantuských jazycích, je totéž, jako říci „nemám ponětí, proč to a to v tomto konkrétním
případě (podle mne) nastalo, ale v jiném případě nastalo totéž, čili mé řešení nemůže
kritika vyloučit94“. Smyslem testování té či oné hypotézy je dokázat, že je pravdivá, nikoli,
že nelze dokázat, že pravdivá není.
Naděje, jež se k typologii svého času upnuly, vedly k nekritickému nadšení a dogmatismu,
jenž právem vyvolal odpor. Tamas Gamkrelidze, jeden z průkopníků typologie v ide. HF,
povýšiv tento heuristický nástroj na „princip typologické plausibility“, jde dokonce tak
daleko, že tvrdí, že
93 Nakolik jsme od takové predikce i v oblasti hláskosloví vzdáleni, ukazuje Guy�����������
��������������
(2003: 372nn). Je snazší
představit formální model jazykové změny, jenž by predikci pravděpodobných změn měl zajišťovat, než jej
„nakrmit“ daty. Nakonec by se zřejmě u starých jazyků ukázala, že množství dat nutné k rozumnému fungování
takového algoritmu již samo o sobě odpovídá fakticky na otázku, již by měl zodpovědět probabilisticky – totiž
jak se skutečně jazyky vyvinuly, což se ex post může ukázat jako za daných podmínek pravděpodobné. Pokud
totiž algoritmus negeneruje známá data, je třeba jej krmit jinými (dalšími) daty. „Náhoda“, jež mohla historicky
zasáhnout, není součástí domény jazykového vývoje, působí zvnějšku a upravuje pravděpodobnost dalšího vývoje.
Pokud pak dojde k ze zpětného pohledu méně pravděpodobnému vývoji z hlediska bodu a, pak zřejmě cosi
zvnějšku způsobilo, že pravděpodobnost šíření takového jevu prudce poklesla. Podobně je přirozeně omezena
predikce do budoucnosti, neznáme-li vnější okolnosti. Predikce jazykového vývoje pravděpodobně zůstane
science fiction tak jako Asimovova Nadace (1952) a predikce historie na tisíce let dopředu H. Seldonem.
94 Na mysl zde přichází mnohokrát diskutovaný případ údajně jednovokalického systému kavkazské
kabardštiny coby podpůrného argumentu pro některé krajně redukcionistické přístupy k pie vokalismu (3.3.2.1).
Srov. Kuipers (1960). Redukcionismus směřující k eliminaci variace nakonec postuluje jediný pie (nebo prepie)
vokál – vokál ablautový. Kabardština, podle některých analýz (a zdaleka ne všech), užívá jen jediný vokál se
značným alofonickým rozptylem – i a u zde stojí za vokalizované j a w (podle fonologů, sluší se dodat). Vzácně
se zde stýká chybná aplikace MVR s chybným uplatněním typologie. Nadto – jakkoli kabardské vysoké vokály
lze interpretovat jako přechodové segmenty mezi konsonanty, jež jsou všechny specifikovány jako labializované
či palatalizované, v pie nic takového nesledujeme, naopak. Nikoli stav, ale původ stavu.
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„[t]he decision ... must rest wholly with typological considerations, with a view to
obtaining a linguistic system which on the whole would be linguistically more probable
and plausible“ (Gamkrelidze 1997: 188)

Kde není možno poskytnout důkaz experimentálně a kde doposud chybí dostatečně
jasně formulovaná teorie, jež by umožňovala alespoň důkaz logickým vyplýváním,
závisí přesvědčivost vysvětlení, tedy za jak pravděpodobné/pravdě blízké je vysvětlení
považováno, na zkušenosti. Ta je omezena množstvím dostupných (známých, studovaných)
dat a zejména systematičnosti jejich vyhodnocení (statistikou, zobecněním trendů atd.). Co
je více či méně pravděpodobné tedy hodnotíme na základě intuice, třebaže typicky jsme
schopni vybavit si zkušenost, na níž se tato intuice zakládá.
Rekonstruující lingvista je pravidelně nucen volit mezi několika možnými rekonstrukcemi
a/nebo koncovými variantami, jež mu nabídne SM či MVR, tu nejpravděpodobnější,
tu, která nejlépe ladí s jeho představou historické reality. Panuje tichý konsensus, že se
všichni rozhodujeme podle stejných kritérií. Většina indoevropeistů sdílí zkušenost
s týmiž starými jazyky (řekněme latinou, řečtinou a sanskrtem + několika dalšími) a s
týmiž moderními jazyky (angličtina, němčina, francouzština atd. a případná mateřština),
takže „pravděpodobné“ a „nepravděpodobné“ vlastně znamená „s čím jsem se již vícekrát
setkal, a zřejmě všichni mí čtenáři, ve starých ide. jazycích“ a „co jsem dosud v ide. jazycích
nepoznal, nebo poznal jen zřídka.“ Co jiného je tedy naše intuice, založená na zkušenosti
s vývojem několika starých jazyků, než zárodek typologie, třebaže nikoli explicitní,
nemetodické a nesystematické? Vztahu intuice a typologie, statistiky atd. si je vědoma
řada autorů:
„Our intuitive (or „inductive“) judgement of likelihood, based on pseudostatistics of
recurrence of change-types [JB], is the guiding principle here, apparently, as well as (in
some but not all cases) stipulations derived from knowledge of the kinds of articulatory
or perceptual processes involved“ (Lass 1993: 171)
„… there is good reason that these intuitions are not universally valid. First, we know even
from the Indo-European context that the „trivial“ and „nontrivial“ status of a given change
is system dependent. That is, in a system with the features x and y an innovation of the
type z may be trivial, whereas in a system which lacks x or y (or both) the same innovation
would not be. … the fact is that Indo-Europeanists’ “intuitions” are usually based on developments
from Proto-Indo-European to the “major” archaic daughters [JB]…” (Hale 2007a: 243)
„… choice of the languages to compare is, by its very nature, based on intuitive and often
subjective judgments [JB](these in turn being often influenced, or even dictated, by historical
and socio-cultural factors). (Marcantonio 2010b: 10-3)

Jelikož intuice je projevem nástroje, jenž je ze všech myslitelných nástrojů nejlépe obeznámen
s jazykem, a sotva bude co do porozumění předmětu zkoumání v dohledné době překonán
kyberneticky, není žádný rozumný důvod tento nástroj odvrhnout a mít za nespolehlivý
– pokud je správně trénován, může za běžných podmínek pracovat stejně bezchybně jako
jakýkoli jiný. Kritickým okamžikem je přirozeně rozsah tréninku a výběr trénovacích dat,
a zde je zjevné, že materiál starých ide. jazyků nemůže postačit a je v zájmu HL poskytovat
svým studentům v relevantních oblastech dostatek trénovacích dat z jiných jazykových
větví, a to bez ohledu na to, zda tato data jsou prozatím jakkoli typologicky zpracována.
Důvod, proč intuitivně volíme z více možností jednu konkrétní, je tentýž, proč jsme se naučili
odpovídajícímu jazykovému jevu – především frekvence s vazbou na pozitivní a negativní
reakce okolí. Tentýž procesor, jenž v konkrétní rovině volí v rodném jazyce z více možných
variant (např. transgresiv *tře namísto tra), volí v obecné rovině takovou rekonstrukci, jež
spíše zapadá do určité širší skupiny či kategorie. Ideálem rekonstruujícího lingvisty by
byl znalec desítky vzájemně geneticky nezávislých či vzdálených jazyků a jejich vnitřního
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vývoje, což je v praxi sotva proveditelné. Jsme nuceni se spoléhat, že popisy jazyků, jež
poskytují dodatečný materiál srovnání, jsou přinejmenším tak kvalitní, jako je naše znalost
těch několika jazyků, jež ovládáme, a co do popisu srovnatelné s jeho vlastním náhledem
na jazyk. Typologie poskytuje právě to: systematické vyhodnocení velkého množství dat.
Typologie, někdy jen v zárodečné formě, byla sice přítomná v teoretických koncepcích
jazykovědy již v 19. století (Koerner 1997; Luschützky 2003: 15-30), byla ale převážně
holistická, zaměřená více na morfologii, než např. fonologii (ostatně tehdy ještě
neexistující), nebo syntax a sloužila mnohdy naivním (krypto)organistickým teoriím o
vývoji jazyka (úpadku či dokonalého stavu), její predikční síla byla nevelká (a v zásadě
se ani příliš neuvažovalo o tom, že by měla vůbec mít takovou roli) a namísto pečlivého
sběru materiálu a jeho vyhodnocování stála na poněkud vratkých základech romantické
filosofie a nacionalismu – v zásadě lze říci, že cesta vedla přímo od intuice k teorii. Jako
kritérium dílčích rekonstrukcí se tedy sotva mohla uplatnit. Jako počátek moderních
typologických argumentací v (ide.) HF je nejčastěji uváděn článek Romana Jacobsona (1958)
o typologickém pohledu na pie systém plozív, jmenovitě distribuci distinktivních rysů v této
třídě.95 V reakci na tuto práci vznikla řada prací a nových pojetí pie fonologie a zejména se
typologie prosadila jako argument respektovaný většinou badatelů, třebaže v různé míře.
Zjevnou inspirací byla tato práce teorii glotalistické.96 O typologické argumenty se nicméně
opírají jak zastánci, tak odpůrci této a dalších teorií. Nemnohé práce podrobující fonologii
pie prajazyka jako celek typologické analýze existují, např. Schwink (1994); Gamkrelidze
& Ivanov (1996); Fisiak (1997); srov. obecně pro HL Good (2008), typologii se věnovala i
řada konferencí a sborníků, namátkou Jones-Bley (1999); Lehmann (1990) a (1991); Justus
& Polomé (1999), Croft – Dinning – Kemmer (1990).
Optimalita, přirozenost, ekonomie produkce řeči Je logickým non sequitur tvrdit, že co je
typologií v jazycích zjištěno jako časté, je optimální a přirozené97 a že tyto vlastnosti cokoli
vysvětlují, ať už jednotlivé změny, nebo vývoj per se. Především – co je vůbec v tomto rámci
nepřirozené (je nasnadě, že něco takového musí existovat, aby vůbec tento termín nebyl
redundantní)? Pokud se nepřirozený jev vyskytne, došlo k němu nepřirozeným vývojem
– může vůbec něco takového existovat, analogicky řekněme k rajčatům obohaceným
genetickým materiálem krysy98? Termín přirozenost nemá v této debatě o vývoji jazyka
místo. Podobně také popsat jednu strukturu na rozdíl od jiné, či jeden jazykový stav na

95 Protože Jacobson hovořil o typologických argumentech, převládá názor, že Jacobsonova námitka vůči
rekonstrukci pie *t *d *dʰ byla motivována čistě typologicky (srov. např. Večerka 2006: 56). Nicméně je na místě
připomenout, že logika věci je jiná. Je to především distribuce distinktivních rysů, co je na této rekonstrukci
zarážející – typologie nanejvýš dokládá, že se takový systém nevyskytuje, což je poněkud Saganovský důkaz.
Taková byla i Jacobsonova úvaha – systém je především nelogický z pohledu fonologie, a toho dokladem je, že
se podobný systém nikde na světě nevyskytuje (což bylo mimochodem zpochybněno jazykem kelabit na Borneu
– ale věc opět stojí na původu, nikoli synchronním stavu systému, srov. Blust 2006).Ostatně poměrně častý je
sentiment, který vyjadřuje Garret (1990: 795) „[assertion] that a natural language cannot have voiced stops,
voiceless stops, and murmured stops, as the standard theory assumes for PIE, unless it also has distinctively
aspirated voiceless stops … raises two questions: what is its descriptive basis, and why should it be true? Since
the mere absence of some constellation of properties among analyses of hitherto described languages hardly entails its
impossibility, a hypothesis of impossibility should ideally be accompanied by a proposed explanation.[JB]“
96 Třebaže náznaky přehodnocení pie plozív se objevovaly již dříve, teprve typologie poskytla argumenty, jež
umožňovaly navrhovat jiná pojetí laryngálních rysů plozív jako skutečnou alternativu tradičnímu řešení.
97 Vůbec je obtížné říci, co se termínem „přirozené“ v jazyce vlastně rozumí – každá škola jej používá
v poněkud jiném smyslu. Intuitivně souvisí s jednoduchostí. Strukturalismus tento termín váže k rysu
příznakovosti. Dressler (2005) uvádí i další přístupy k přirozenosti – „intuitivně plausibilní“ (odkaz k intuici
v prostředí lingvistiky sotva může překvapit) či „častý v jazycích“. Srov. kriticky i Lass (1997: 177nn).
98 Zjevně nemůže: i pokud bychom nového mluvčího učili umělému jazyku, odporujícímu i našim představám
o fungování, nový mluvčí si jej přirozeně, jako součást svého prostředí, v té či oné podobě osvojí – a jeho jazyk
bude zcela přirozený, pouze se bude jednat o jeho prvou generaci. Jedině genetický zásah do vývoje mozku by
mohl vést k něčemu „nepřirozenému“.
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rozdíl od jiného na základě frekvence jako optimální neříká nic.99 Nic v živé říši není v tomto
smyslu optimální a nic ani vývojem k optimálnosti nesměřuje – a to ani ontologicky (srov.
Sober & Orzack 2001). Vše co je, je (mnohdy jen sotva) využitelné pro dané účely. A vše je,
redundantně, přirozené. K popisu jevů, jež jsou časté zcela postačuje – časté.
Všechny tyto termíny, ať už nás zajímá či nezajímá synchronní typologie, ať už věříme
nebo nevěříme, že někdy zrekonstruujeme systém, jenž by bylo možno jí hodnotit, mají
společnou slabinu: v diachronní interpretaci svádějí k dojmu, že tyto stavy jsou nějak, snad
evolučně, snad esenciálně, žádoucí. Teleologické uvažování (1.4.6), stejně jako uvažování
kauzální – jež je jen jeho zrcadlovým obrazem, není nikdy v mysli historika hluboko pod
povrchem. Nazveme-li stav přirozeným, systém optimálním, pak je intuitivně zřejmé, že
je to stav žádoucí100. A to není právě uspokojivé vysvětlení – vyplývají z něj další otázky,
jež ovšem jsou natolik absurdní, že snad ani není třeba na ně odpovídat – je jazykový
vývoj vývojem jen tam, kde směřuje k optimálnímu? jsou neoptimální jevy výsledkem
směřování k neoptimálnímu? k nepřirozenému? Vývoj, nikoli směřování, k neoptimálnímu,
je myslitelný jen na úrovni jedince (v evoluční teorii nemá místo) a běžně tento proces
nazýváme degenerací, tedy vývojem do stavu, kdy již jedinec nedokáže ve svém prostředí
přežít. Ani typologie, ani sémantická logika nemohou být dobrým kritériem vývoje, protože
jazyk není výsledek projektu.
Tím, že v každé generaci organismu prostředí (i vnitřnědruhové) selektuje převážně
organismy lépe vyhovující situaci, může snad vyvolat iluzi, že se jedná o vývoj směrem
k něčemu, ale bylo by to stejné jako tvrdit, že se zrnka písku vyvíjela k optimální velikosti,
při níž ještě projdou sítem. Nejenže k ničemu takovému nedochází, ani v jazyce, protože
žádné definitivní a konečné prostředí neexistuje, ale samotný vznik nových variant, nových
mluvčích a organismů, závislý na celkem nahodilé rekombinaci, zajišťuje, že toto prostředí
ani nemůže být neměnné. Jen do určité, relativně nízké míry rozdílu mezi podmínkami
následujících generací lze hovořit o jisté vývojové stázi, ale i zde se jedná o zachování
populačních či jazykových rysů, jež jen sotva postačují daným úkolům, zatímco jiné, s nimi
dříve soupeřící, nepostačovaly vůbec, nejsou pro dané podmínky nejlepší a optimální a stáze
nenastala, jelikož bylo tohoto stavu dosaženo.
Synchronní vysvětlení vesměs počítají s některým ze tří faktorů vedoucích k nízké frekvenci
některých typů, tedy k výskytu anomálií: obtížná naučitelnost, obtížný processing a
špatná kompatibilita s lidským kognitivním systémem (ovšem daný jev se nejprve musí
vyskytnout, aby mohl být hodnocen jako obtížný, z kteréhokoli hlediska, a tím pádem
k jeho vzniku dochází reinterpretací výchozí lingvistické situace v systém složitější). Ať
zvlášť nebo všechny současně tyto koncepty se běžně v diskusi o přirozeném v jazyce
objevují jako explanans i explanandum:
„one linguist may explain that certain structures are infrequent because they are innately
discouraged/dysfunctional/difficult to acquire, while another tells us that the evidence
that the structure is innately discouraged/dysfunctional/difficult to acquire is that it is
infrequent. That is, without evidence independent of frequency, we cannot cite innate
endowment, difficulty of acquisition, or functionality as an explanation without risk of
circularity.“ (Harris 2008: 56)
99 �����������������������������������������������������������������������������������������������������
S  ohledem na HF se přikláním k Blevins (2004: 15): „sound patterns in the world’s languages are best
explained in terms of phonetically motivated sound change, but sound change itself is non-optimizing. Sound
change may result in a less effortful pronunciation, or more extreme perceptual contrast, but these are emergent,
non-deterministic, properties of change which reflect common sources of sound change, and nothing more.“
100 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Vztah četnosti určitého rysu a jeho optimálnosti řeší z podobného hlediska i biologie: “�����������������
Why do most land
vertebrates have four legs? The seemingly obvious answer is that this arrangement is the optimal design. This
response would ignore, however, the fact that the fish that were ancestral to terrestrial animals also have four
limbs, or fins. Four limbs may be very suitable for locomotion on dry land, but the real reason that terrestrial
animals have this arrangement is because their evolutionary predecessors possessed the same pattern.“ (Lewin
1980: 886)
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Pokud typologie nemůže sloužit jako důkaz, že konkrétní rekonstrukce je správná,
pořád ještě zbývá možnost, že umožňuje podobu rekonstruktu vysvětlit, přinejmenším v
některých aspektech. Zde ovšem dříve než vysvětlení pocházející ze zobecňující teorie se
objevují vysvětlení právě na základě četnosti. Podobný circulus vitiosus, jaký výše uvádí
Harris, platí i pro argumentace diachronní, totiž ty, jež jazykové univerzálie vysvětlují
jako důsledek jazykové změny (vývoje). Podobně by jeden lingvista mohl tvrdit, že určitá
anomálie (řekněme jinde zmiňované pravidlo ruki) se musela vyvinout jen jednou, protože
je obtížná, nefunkční (a tak dále – nepřirozená, neoptimální), a druhý opět, že to, že se tato
anomálie vyvinula jen jednou, je důkazem, že je obtížná a nefunkční. A stejně také platí, že
bez kritérií nezávislých na frekvenci o vysvětlení nemůže být řeči.
I v typologických úvahách se setkáme s banální logickou chybou: zaměněním původu
naší znalosti faktu za jeho příčinu. Pokud ten či onen rekonstruovaný nebo reálný prvek
odpovídá nebo neodpovídá synchronnímu typologickému trendu, je snadné podlehnout
dojmu, že příslušnost k trendu je zároveň vysvětlením výskytu v konkrétním případě, čili
že k výskytu muselo zákonitě dojít, protože četnost je důsledkem některého z mechanismů,
vedoucích jazyk v jeho vývoji k optimálnímu či přirozenému stavu.
Tvrzení „jev a, vyskytující se v jazyce A, se vyskytuje v 99 % zkoumaných jazyků“ výskyt
nevysvětluje. Jen konstatuje, že nás výskyt nepřekvapuje (k čemuž ještě pod 1.4.3.2). Tento
jev není častý, protože se vyskytuje v mnoha jazycích, to by byla tautologie, a ani v daném
jazyce se nevyskytuje na základě své četnosti. Aristar (1999: 410) varuje před tímto častým
rysem typologického myšlení (nejen) v HL:
„2. A synchronic typological pattern is a potential explanation in and of itself. The fact that
a pattern exists is in itself a constraint upon the existence of contradictory pattern.“

Stejně tak v diachronní jako v synchronní typologii nelze taková zjištění brát sama o sobě
za postačující vysvětlení. Úkolem typologie je objevit, co je časté – a to pro konkrétní jazyk
nemá valný význam, daný jev buďto má anebo nemá. Úkolem vědy o univerzáliích (pokud
už se v něčem liší od teoretické lingvistiky…) je vysvětlit, proč jsou některé jevy časté a jiné
nikoli, a konečně také určit, které jsou nemožné a které skutečně univerzální a to pomocí
argumentů ležících mimo samotnou doménu typologie. V konkrétním jazyce bude pro
výskyt jevu platit totéž vysvětlení, co pro výskyt jevu obecně – frekvence výskytu je pak
až druhotné explanandum. Pokud má čeština pět vokálů a jsou to právě i e a o u, pak
vysvětlení, které žádáme konkrétně i obecně, je, proč systém o pěti vokálech má právě toto
uspořádání. Ani vysvětlení založené na implikačních univerzáliích nám mnoho neříká:
pokud je jev a implikován výskytem b, pak stále nevíme nic o tom, proč k jevu b dochází,
jen to, kdy k němu nedochází: pokud chybí a.
Za motivaci hláskové změny byla vícekrát označována artikulační úspornost (ať už ji
nazýváme ekonomií, leností či jakkoli jinak). Úspornost realizace je přinejmenším v
intuitivní rovině blízká optimalitě - tedy vzhledem k vynaložené námaze je optimální
taková realizace, jež zaručuje dorozumění a přitom maximálně šetří námahou mluvčího.
Úspora výdeje energie je biologický imperativ, přirozeně se vztahující i na jazyk. Považovat
ji ovšem za hlavní či dokonce jediný faktor hláskové změny, tak jak to předpokládal Martinet
(1955), je ovšem naivní, a pokud se snad s lze doposud setkat s nějakou modifikací této
teorie, je třeba ji odmítnout (srov. 1.4.3.2).
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1.5.1 Synchronní typologie pro diachronii a vice versa
Synchronic and diachronic typology, then, are mirror images of one another in terms of their
metodology. Synchronic typology makes predictions about language change by generalizing from
the co-occurrences it finds. Diachronic typology makes predictions about the co-occurrences it finds
by generalizing from the processes of language change.
Anthony Rodriguez Aristar

Kritika ozývající se ze strany praktikujících historických lingvistů (srov. např. George
Dunkel101, Franciscus Kuipers, Calvert Watkins, mezi jinými) k zavádění typologických
argumentů souvisí s tím, že nelze prostě aplikovat synchronní typologii systémů na diachronní
procesy přenosu gramatiky z generace na generaci. Výše zmíněný „typologický precedens“
naráží především na jasně synchronní charakter dat. Skutečnost, že se objeví jazyk, jenž má
stejně anomální systém jako systém rekonstruovaný pro pie v kterékoli verzi, je bezcenná,
pokud zároveň není známa historie jazyka tak daleko, jak je v dané otázce nutné – že se
tytéž jevy mohou vyvinout různými způsoby, je celkem triviální: hindské /tʰ/ a anglické /
tʰ/ jsou foneticky zaměnitelné, prvé ovšem pochází (v původním ide. lexiku) z t+h, druhé
ze systémového posunu k aspirátám. Pokud se časem např. české bifonemické kombinace
d,g,b +h začnou realizovat jako jediný foném (tendence k této asimilaci jsou již znatelné),
výsledný systém t-d-dʰ v bota-bodat-odhad bude odpovídat pie rekonstruktu, aniž by cokoli
dokazoval. Vytížení českých hlásek a jejich vzájemná kombinatorika jsou zcela v rozporu
s pie stavem a pie stav nepůsobí dojmem, že by byl mohl vzniknout stejným historickým
procesem jako stav český. Jakákoli typologická argumentace, jež pomíjí historii jevu, je
bezcenná a pro rekonstrukci spíše zavádějící102.
Kritika, jež se na typologii snáší, ovšem zhusta tento fakt pomíjí, naráží na jiné aspekty
prajazyka – vesměs jsou tito kritikové totiž také zastánci formalistického pojetí prajazyka,
a zde je vcelku banální říci: ano, typologie jazykových stavů živých jazyků nemůže říci
nic o pravděpodobnosti rekonstruktu, o němž tvrdíme, že vůbec jazyk není. Sestavme
tedy typologii formálních prajazyků, jako je praindoevropština, pračeskoslovenština,
praindoslovanština, prabaltokeltština a hledejme kriteria správnosti v trendech, které
snad objevíme – patrně to budou více než co jiného artefakty našich metod. Jistě nelze
odmítnout, že by libovolný formalistický prajazyk měl takové typologii vyhovovat.
(Nemluvě o tom, že by takový podnik zřejmě byl dosti zajímavý sám o sobě a odhalil by
o metodách HL více, než sebedůkladnější teoretická analýza). Ale i v realistickém táboře,
nadšeném pro každou možnost zacházet s rekonstrukcí jako s metodou exaktní vědy, se
hovoří o typologii zcela samozřejmě, a přitom se má na mysli typologie synchronní, čili
typologie kookurence jazykových jevů. Podstatnější výtkou typologické argumentaci je,
že i to, co se běžně v literatuře označuje za diachronní typologii, je pořád de facto typologie
synchronní, pouze diachronně interpretovaná, o čemž bude řeč později.
V ideálním případě by komplexní diachronní typologie, jejíž metody by zajisté bylo vhodné
ne snad a priori odmítat, ale jistě analyzovat a kritizovat, měla nahrazovat kolektivní intuici
všech adeptů konkrétní HL, nebo ji přinejmenším doplňovat. Před 20 lety narážel Ferguson
(1990: 60) na potřebu příručky častých jazykových změn
„one might expect that general treatises and introductory textbooks on historical linguistics
101 Dunkel (1980) dokonce nazývá rekonstrukci s přihlédnutím k typologii za „typological reconstruction“
na rozdíl od tradiční rekonstrukce, totiž rekonstrukce SM. To je naneštěstí jen ukázka nepochopení vztahu obou
disciplín. Typologická rekonstrukce by snad mohla stát na implikačních univerzáliích (o této možnosti je zde
také řeč), ale toto pojetí Dunkel na mysli nemá – jeho odmítání typologie se vztahuje na alternativní pojetí pie
fonologie, jež se – podle něj – nezakládá na SM. Zastánci typologie naštěstí tento misnomer nepřijali.
102 „There is no a priori reason to believe that synchronic phonological systems and diachronic events are
constrained by principles which are at all the same.“ Hale (2003a: 361).
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would devote considerable space to a presentation of the relative probabilities of various
possible sound changes, as well as explanatory factors accounting for them. Also, because
of the centrality of alternations and processes to the field of phonological theory, one
might expect that general treatises and introductory textbooks in phonology would devote
considerable space to this topic. Unfortunately, authors of books on historical linguistics
or phonological theory have a great deal of other ground to cover, and this simple but
important concern tends to be neglected.“

Schwink (1994), také v reakci na něj vyjadřuje tento sentiment v komentáři k Beekes
(1995):
„The material which Beekes adduces is well-motived and „intuitively“ convincing, yet one
would like to get beyond the intuitive stage [zdůr. JB].“

Řekněme, že bychom dosáhli naprosto synchronního rekonstruktu. (HL se nezabývá pouze
rekonstrukcí čistou, ale i rekonstrukcí doplňující, kde doplňujeme do synchronního systému,
a tedy synchronní systém v mnoha případech vlastně máme, nebo o něm uvažujeme jako o
dosažitelném cíli). Pokud by naše metody takovou rekonstrukci umožnily, ryze synchronní
typologie by vlastně byla zbytečná. Pokud by metody rekonstrukce vývoje jazyka byly
dokonalé, potom nic, co je jejich dílem, nemůže být synchronní typologií zpochybněno,
neboť ta se vyjadřuje o skutečném, teorie vývoje by musela hovořit o možném, o vyvinutelném
– obávám se, že lepší slovo zatím naše mateřština nemá – a skutečné je jedině vyvinutelné,
ale nikoli naopak.
Co by tedy měla synchronní typologie říci k čisté rekonstrukci a co říká k rekonstrukci
doplňující? Synchronní typologie může maximálně konstatovat častý souvýskyt jevů
a implikace výskytu, ale pro průmět v čase poskytuje jen jeden bod, kde jsou zapotřebí
přinejmenším dva, aby bylo možno stanovit směr vývoje a jeho implikace. SM vyžaduje
přinejmenším dva odlišné jazykové stavy k smysluplnému uplatnění. A má-li být synchronní
typologie co platná v lingvistické rekonstrukci pomocí MVR, je především zapotřebí, aby
byla kritériem ve vlastní doméně – v synchronních systémech. Pokud nedokážeme zaručit,
že systém je synchronní, je sporné, nakolik má typologická analýza smysl – snad hlavně
negativně, spíš aby vyloučila největší výstřelky rekonstrukce, než aby ukázala správná
řešení a alternativy.
Tak jako se diachronní lingvistika domáhá potvrzení svých rekonstrukcí v synchronní
typologii, řada badatelů mimo hlavní generativisticko-nativistický proud hledá vysvětlení
synchronních univerzálií v diachronní procesech. Nativisté v konečném důsledku také
hledají vysvětlení historické, nicméně jejich historický horizont je řádově vzdálenější a sahá
až k okamžiku (období) vzniku jazyka v moderním smyslu, vzniku jazykového orgánu
a univerzální gramatiky, nebo nějakého podobného základu, jaký vesměs uznává každá
lingvistická škola. Zastánci ostatních proudů připouštějí větší či menší míru emergentnosti
jazykové schopnosti a tím pádem i synchronních univerzálií, ale v podstatě se neliší. Tím
se snadno dostáváme do situace, kdy diachronní lingvistika argumentuje synchronní
typologií, jež naopak sama hledá vysvětlení svých zjištění v diachronii, čili v jednom
případě se tvrdí, že např. „jazyk X se vyvíjel k touto stavu, protože (!) je to typologicky
častý, ergo žádoucí či přirozený stav“ zatímco jinde naopak „tento rys je častý, protože (!)
se k němu jazyky často vyvíjejí.“ (Podobný circulus vitiosus nativistických teorií odhaluje
Harris výše pod 1.4.1.)
Pokud absolutní, tedy bezvýjimečné vlastnosti jsou společné všem jazykům, pak definují
jazyk jako takový. Takových principů (zjištěných, nikoli potvrzených typologicky) je poměrně
málo a vesměs se nestává, že by je lingvisté v rekonstrukci (alespoň v oněch posledních
pěti desetiletích) nerespektovali. Např. univerzálie typu „neexistuje jazyk, jenž by vytvářel
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otázku úplnou inverzí slovosledu oznamovací věty“ může být jen stěží v konfliktu
s rekonstrukcí, protože ta se zakládá na jazycích, které z definice této univerzálii vyhovují.
HF v prvé řadě zajímá existence univerzálií v oblasti hláskoslovné, a ukazuje se, že jich
nelze odhalit mnoho (či že jich prozatím mnoho odhaleno nebylo).
„Within the phonological realm, there appear to be few, if any, substantive universals.
Universal tendencies emerge from recurrent instances of phonetically natural sound
change, and from common events like rule inversion which have no phonetic basis.“
Blevins (2008:107)

Univerzálie typu „každý jazyk disponuje přinejmenším třemi vokály“, či „každý jazyk
disponuje znělými sonorami“ a „každý jazyk disponuje neznělými okluzívami“ jsou sice
bezvýjimečné, ale zatím např. nelze říci, proč je existence sonor nutná (např. existují jazyky bez
nasál), a zda bezvýjimečnost není i v tomto případě věc historické náhody. Za jediné skutečné
univerzálie (nikoli jen „cross-linguistic similarities“) považuje Bybee (1994, 2006, 2008):
„…identifying the mechanisms of change behind cross-linguistic patterns [that] will lead
us closer to an understanding of the factors that produce cross-linguistic patterns, and
these factors, I would maintain, are the only true universals of language [JB] in the sense that
they operate in all languages at all times. Thus, the focus for establishing the explanations
for cross-linguistic similarities should be on the mechanisms of change (2008: 108)“

Pokud se „změna“ pojímá ve smyslu 1.5.3, pak jejím mechanismem je především akvizice
a interakce ve skupinách dětí a adolescentů (jejíž principy lze mít celkem rozumně za
univerzální na biologické úrovni), z čehož naneštěstí také plyne, že ani tyto mechanismy
jako součást mentální výbavy jedinců, ani jejich kumulovaný vliv na „jazyk“ populace,
prozatím nedokážeme na nejzákladnější úrovni dobře popsat.
V HF jsou to právě rekonstruované anomálie, jež si obvykle žádají typologické podpory,
frekventované jevy vesměs není zvykem explicitně označovat – není např. zvykem obhajovat
skutečnost, že prajazyk měl vokály typologickým argumentem z oblasti absolutních
univerzálií: „všechny jazyky mají vokály“, případně podpořit předpoklad neslabičného r
v jazyce, z nějž je zachováno jen strč prst skrz krk statistickou univerzálií „všechny jazyky
disponující slabičnou vibrantou disponují i jejím neslabičným obrazem“. Pro HF je tedy
původ anomálií klíčový. Je statisticky pravděpodobné, že určitá část rekonstruovaného
systému bude anomální, protože to platí o mnoha skutečných jazycích. Synchronní hlásková
typologie, jakkoli disponuje rozsáhlými vzorky i velmi solidní metodou (srov. Duběda
2006), je pro HF slabým kriteriem. Nicméně i tak jsou statisticky časté (nebo zřídkavé) jevy
cenným materiálem.
Mezi sledovatelnými trendy nejsou jen samotné hláskové inventáře, ale také jejich variabilita –
ta, více než typologie samotných systémů, je pro HF nesmírně užitečná. Blevins (2004: 4)
„the majority of commonly attested sound changes in the world’s languages are mirrored
by synchronic alternations of precisely the same type.“

je typologie synchronních variací (alternací), na rozdíl od hláskových inventářů,
cenným kriteriem možných a pravděpodobných historických změn. Synchronní variace,
projevující se jak na úrovni jedince, tak na úrovni větších a větších skupin, omezovaná
extralingvistickými (kulturními, psychologickými, fysiologickými) vlivy je základem
vývoje. Rozptyl variant hlásek po určité škále odpovídá zřejmě triviálně fonoklinům, o
nichž bude v zápětí řeč. Synchronní variace ovšem nemá takový rozptyl jako diachronní
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reflexy hlásek – je třeba říci, že hovoříme o variaci idiolektu, variace v populaci vždy
částečně souvisí i s koexistencí dialektů, jež samy o sobě jsou důsledek vývoje. Zde právě
hranice mezi jazykem, dialektem a idiolektem je nejasná – bylo by také možno říci, že
každý idiolekt je dialektem. Z tohoto pohledu pak výjimky z pravidelnosti jsou daleko
očekávatelnější.
1.5.2 Diachronní univerzálie v HF
Podobně jako v synchronní typologii lze očekávat, že zcela univerzálních jevů bude pomálu
a jako kriterií správnosti rekonstrukce bude jejich hodnota nepřímo úměrná jejich výskytu
ve vzorku – de facto nulová. Mnohé budou jen negativní, např. neexistuje jazyk, v němž
by se budoucí čas vyvinul z přítomného konjunktivu ve spojení s adverbiem “včera” atd.,
neexistuje jazyk, v němž s > n. Jak by měla vypadat univerzálie pozitivní? Zjevně by měla
mít absolutní predikční hodnotu, čili je-li dán systém o těch a těch prvcích, pak se musí
vyvinout tím a tím způsobem a všechny alternativy jsou z principu vyloučeny. Na otázku
aktuace změny, kterou si kladou jak Weinreich-Labov-Herzog (1968), tak např. Coseriu
(1983), a sice proč za zřejmě stejných podmínek ke změně dochází jen v některých případech,
prozatím nemáme uspokojivou odpověď. Nevíme ovšem ani, zda je to vůbec s ohledem na
jazykový vývoj smysluplná otázka. Zde se ukazuje, že predikční hodnota známých univerzálií
a trendů je pramalá. Proč pg *x přešlo takřka ve všech jazycích a prostředích v h, ba dokonce
zaniklo, a psl *x, minimálně stejně staré, je stále touž velární frikativou, jako na počátku?
Proč se koncové –s v řečtině a litevštině dochovalo dodnes, a ve všech ostatních ide. jazycích
dříve či později v minulosti zaniklo? Dokázali bychom na základě dokonalejších záznamů
alespoň zpětně identifikovat zlomový okamžik, kdy frekvence jedné varianty definitivně
převážila nad druhou, či dokonce důvod, proč k tomu došlo?
Je možné, že některé univerzálie již známe, ale jejich platnost je pravděpodobně vázána i na
synchronní popis jazyků. Je např. možné popsat některý jazyk tak, že zcela eliminujeme určitou
nepočetnou hláskovou třídu a popíšeme ji jako emergentní rys tříd ostatních, otázkou ale je,
zda užitečný popis gramatiky je totožný s reprezentací takové gramatik v mozku mluvčího.
Např. kontrast vokálů a konsonantů je pravděpodobně osvojován velmi záhy (souvisí s teorií
slabiky, již si vytváří nový mluvčí, a ta je dost možná postavena na mechanismu sání, polykání,
dechu, žvýkání a dalších motorických projevů stejné soustavy, jež se užívá k produkci jazyka)
a je tedy otázkou, zda může být vokál representován jako konsonant, tak jak to např. postuluje
ide. HL pro dvojice j-i a w-u (2.1.2). Je možné, že se v synchronní mluvě výchozí generace
většina vokálů i a u realizuje jako vokály na základě jasných strukturních pravidel a na jiných
pozicích se realizují jako konsonanty, a naopak, z toho ale a priori neplyne, že oba výstupy
generuje mluvčí z jednoho základního fonému.
Je možné, ba logické, že diachronní univerzálie musejí vyjadřovat i taková zjištění,
jež pocházejí ze synchronního výzkumu. Tedy např. pokud žádný známý jazyk nemá
méně než tři vokalické fonémy, pak odpovídající diachronní univerzálie praví, že každý
tříprvkový systém je buď původní, nebo se vyvinul ze systému o více prvcích, nebo také
že u čtyřprvkového systému nemůže dojít k zániku kontrastů mezi oběma páry hlásek
zároveň tak, aby vznikl systém dvouprvkový. A to jinými slovy znamená, že nový mluvčí
nikdy nepředpokládá, že by vokalický systém mohl mít méně než tři prvky (což by mělo mít
nějaký mimojazykový korelát v systémech jiného druhu) a každý systém, s nímž se setká,
interpretuje jako přinejmenším tříprvkový.103
103 Nabízí se následující myšlenkový experiment: řekněme, že by se nový mluvčí, či lépe jejich skupina,
setkával s jazykem, jenž by měl jen dva vokály (v principu tomu totiž nic nebrání – lze si jej jistě osvojit a lze jej
celkem jednoduše generovat počítačem). Došlo by, pokud je předpoklad trojvokalismu správný, k sui generis
kreolizaci tohoto defektního systému? Počaly by se některé sekvence hlásek realizovat jako vokál třetí, např. při
vokálech /a,i/ by se sekvence [ai] realizovaly jako [e]. Jistě, bylo by možno říci, že mluvčí by na hlubší úrovni
tak jako tak tyto skupiny chápal jako a+i, ale kolik generací? Ani skutečnost, že by se vyskytovaly všemožné
sekvence aX, jen ne ai, by statut fonému e neohrožovaly.
67

1.5.3 Implikace, teleologie, dynamická a diachronní typologie
…the fact that a new variant might be beneficial to an organism does not increase the probability
that it will be produced…
David J. Buller

Pokud se dva jazykové jevy vyskytují velice často zároveň, jde nesporně o trend odporující
očekávatelné nahodilosti a tedy fakt vyžadující vysvětlení. Dva druhy diachronní typologie,
o nichž zde bude řeč, se pokoušejí každá ze své pozice takové vysvětlení poskytnout, a
příslušné kookurence predikovat. Současný výskyt je manifestací vztahu mezi jevy, jenž
je vnímán už intuitivně Tím je v prvé řadě vzájemná závislost, podmíněnost či implikace.
Vesměs platí, že tato závislost není oboustranná, nýbrž jeden prvek podmiňuje či
implikuje přítomnost druhého, tak např. platí, že „pokud má jazyk znělé plozívy, má i
plozívy neznělé“ či „pokud má jazyk znělé frikativy, má i znělé plozívy“104. Tento vztah lze
jednoduše popsat jako „pokud x – pak y“, případně „nejprve y – potom x“105. Nabízí se zde
interpretace jak nomologická, tak i historická, totiž „pokud x podmiňuje y, znamená to, že
se nemůže vyskytovat v jazyce x, aniž by se také vyskytovalo y“ a nebo „nejprve musí být
přítomno y, aby následně mohlo vzniknout x“. V konkrétním případě rekonstrukce se obě
interpretace poněkud liší. Totiž historická interpretace umožňuje existenci jazyků, které
nomologická interpretace vylučuje. Z historického hlediska je x nezbytné k vývoji y, nikoli
už k jeho další existenci. Jak uvidíme dále, nomologická interpretace odpovídá dynamické či
dynamizující typologii, historická pak typologii diachronní. Znamená to, že v rekonstruktu
podle nomologického přístupu musí vždy být hláska implikovaná, má-li být rekonstrukce
hlásky implikující smysluplná, zatímco z historického hlediska zde v určitém stadiu musela
být, toto stadium ovšem není nutně totožné s nejbližším rekonstruovatelným prajazykem.
Paradoxně tedy může být platná jak synchronní implikace, tak diachronní rekonstrukce,
přestože jedna druhé odporují. Mezi jasné případy non sequitur obecně lze zařadit také
toto:
pokud x implikuje vznik y, pak zánik y neimplikuje zánik x

Implikace svádí k ztotožnění s kauzalitou a vztahy vyplývání, jež je dále už snadné
formulovat i jako vysvětlení a predikci („y feeds x“).
„pokud dojde k jevu y musí dojít k jevu x“ jako predikce
či „ k jevu x došlo v důsledku jevu y“ jako
vysvětlení
případně i negativně („y bleeds x“):
„k jevu x nedojde, dojde-li k jevu y“
či jako vysvětlení „k jevu x nedošlo, protože došlo k jevu y“

104 Ani jedna z těchto univerzálií neplatí např. o pozdní koiné a rané byzantské řečtině, kde veškeré znělé
plozívy přešly ve frikativy (přes aproximanty?). Aristarova (vlastně původně Fergusonova 1978) univerzálie,
že „pokud má jazyk na určité pozici znělou frikativu, bude zde mít i znělou plozívu“ se diskvalifikuje na čistě
artikulačním základě – labiodentální a glotální znělé plozívy nejsou technicky možné. Čeština, majíc znělou
frikativu h, nemá přirozeně jí odpovídající plozívu.
105 Chronologicky se implikuje to, co je dřív, tím co je později, proto je pořadí opačné.
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Typologie positivních implikací je de facto typologií fonoklinů. Přítomnost prvku y
umožňuje výskyt x zejména z toho důvodu, že je zdrojem hlásky x, obě tedy musejí ležet
na společném fonoklinu. Implikovaná hláska není ničím jako katalyzátorem hláskové
reakce – látkou, jež se sama reakce neúčastní, ale reakci umožňuje či urychluje. Zjištěné
implikace lze vysvětlovat rozličnými způsoby – dva základní se týkají jejich vztahu k času,
tedy vysvětlení synchronní a diachronní. Aristar (1999) předložil analýzu historických
vysvětlení a konstatuje, že diachronní typologie
„begins by reconstructing the changes which produced the instances or co-occurrences. It
looks for generalisations about how changes occurred; i.e. similarities among the processes
involved in individual changes.“

Řada badatelů podle něj ale nemá doopravdy na mysli diachronii, přestože tento termín
ve spojení s typologií uplatňuje a označuje svá vysvětlení implikací/kookurencí za
historická. Croft (1990); Hawkins (1988); Lehmann (1985); Hopper (1987) v zásadě míní
totéž, co měl Greenberg (1978) na mysli „dynamicization of typology“. Tedy předpoklad,
že synchronní typologické univerzálie lze interpretovat diachronně, jinak řečeno, je to
typologie abstrahovaných stavů, jejichž původ a vztahy lze interpretovat v chronologické
sekvenci, není to ale typologie dějů a procesů. Její poznatky spadají pod implikační
trendy či univerzálie a nejsou v pravdě diachronní. „Dynamická synchronní typologie“
zjištěné pravidelné kookurence vysvětluje implikací (případně otevřeně teleologicky)
a synchronně (např. poukazem k optimálnímu, přirozenému stavu, harmonii, symetrii
atd.). Úkolem diachronní typologie je rekonstruovat sekvence změn, jež proběhly, a
na jejich základě vytvořit typologii vývojových trajektorií a jejich zobecněním stanovit
principy jazykového vývoje.
Dynamická pozice, falešná diachronie, je jen dalším projevem synchronismu moderní
strukturalistické a post-strukturalistické lingvistiky. Jelikož interpretuje výsledné stavy
změn jako naplnění obecných zákonitostí, omezujících variaci jazyka obecně, blíží se,
třebaže nedeklarovaně, k teleologické pozici, z níž byly změny vysvětlovány v prvé
polovině minulého století. Teleologie je jen kauzalita naruby – namísto „x se vyvinulo,
protože už existovalo y“ je zde „y se vyvinulo, aby se posléze mohlo vyvinout x“. Řada
historických lingvistů formuluje své hypotézy tímto způsobem, srov. např. Venneman
(1988) k „opravám“ vokalismu, či Wurzel (1985).
Příkladů teleologických zdůvodnění je hojnost i v literatuře relativně nedávné, třebaže
jsou snad dnes častější mezi filology (praktiky) než teoretiky (zejména časté jsou příklady
funkčních vysvětlení „nepravidelných“ změn, zejm. analogie – k čemuž podrobněji
pod 1.5.4.3). V HF se taková vysvětlení formulují zhruba takto (Bartoněk 2007: 275):
„uskutečnění náhradního dloužení bylo zde omezeno, aby [JB] se zamezilo přílišnému
přetížení dlouhých vokálů“. Implikuje se, že mluvčí jako komunita i jedinci mají přehled o
vývojových tendencích svého jazyka a jsou schopni jim předcházet.
Jazykový vývoj, podobně jako vývoj biologický, nesměřuje k cíli – jedná se o naprosto
slepý proces, jenž zodpovídá za propagaci jazyka v čase jen na základě okamžité
užitnosti jazyka, nikoli s ohledem na jeho vzdálenější budoucnost, dojem směru vzniká
až zpětným pozorováním106. Jazykový vývoj podobně nemá ani funkci, není to prostředek,
jímž reifikovaný jazyk dosahuje nějakých svých cílů. Na podobu jazyka má bezpochyby

106 Např. anglické posuny vokalismu v 15.-16. stol., jež měly za následek takřka úplné přeskupení dlouhých
vokálů (všechny buď přešly k zavřenější realizaci, nebo se diftongizovaly) zpětně působí dojmem dokonale
naplánované akce. Jedině tato sekvence kroků, a žádná jiná, mohla vést z jednoho stavu k druhému – tudíž
k němu zdánlivě směřovala. Ovšem stejně dobře by bylo možno říci, že ke specifickému rozmístění střepů na
podlaze pod rozbitým oknem bylo zapotřebí jen určité rychlosti, směru a umístění vrženého kamene.
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vliv jeho funkce107 jako zejména prostředku komunikace108, ale jsou to jeho jednotlivé
komponenty, tak jsou v daném okamžiku uplatňovány, jež odpovídají dílčím funkcím, a
nikoli proces, jímž došlo ke vzniku rozdílu mezi těmito komponenty, proces, kdy některé
(obvykle zděděné, ale výjimečně snad i nové) funkce jsou realizovány jinými prostředky
než v předchozím období.
Teleologická a funkční vysvětlení změn odmítají mimo jiné Lass (1980, 1997: 352-61); Labov
(1994)109; McMahon (1999); Hansen (2008); Keller (1994, 1997). Kirby 1999 shrnuje problémy
funkčních vysvětlení jazykového vývoje na rozhraní mezi vnitřní a vnější funkcí jazykových
komponentů. Teleologické pojetí je zejména příznačné pro strukturalismus, jehož vliv na
současnou naši lingvistickou elitu je snad až příliš silný. Jazyková změna na úrovni jedince
může být vědomá a záměrná (slovotvorba, tabuové změny atd.), vesměs ovšem není, a na
úrovni populace už vůbec o intenci nemůže být řeči (takové jevy jako je purifikace lexika
od cizích vlivů jsou v zásadě dosti povrchové a banální, naopak napodobování určitého
vzoru není změnou gramatiky, ale změnou jejího užívání (čili totéž kladivo nyní slouží jako
šroubovák; srov. Hale 2007a). Snad ani není třeba dodávat, že jazyk jako systém uložený
v mozku mluvčího si rovněž není sám sebe vědom, o nic víc než si je sama sebe vědoma
dolní čelist nebo ledvina. Tím pádem na sobě nemůže provádět žádné úpravy.
Že si jeho existence je vědom mluvčí, je zcela jiná věc. Ještě jeden aspekt teleologie je třeba
zmínit, jakkoli snad není přímo součástí zmíněných teorií, a to je intuitivní představa
cíle nějakého procesu jako dokončení, čili dosažení dokonalého stavu. Formulace završení
ontogeneze idiolektu jako dosažení zralé gramatiky intuitivně předpokládá dosažení onoho
abstraktního ideálu jazyka, obsáhnutí celé gramatiky příslušného jazyka, pokud možno (a
nutno) s patřičným jejím upravením a zpravidelněním. Nejenže není tento předpoklad
smysluplný (čím bude zajištěno, že se mluvčí skutečně s celou gramatikou setká? jak se
dozví o nepravidelných tvarech, jež jsou zjevně součástí normativní gramatiky, ale s nimiž
se neměl příležitost setkat?), je to zřejmě důsledek jistého naivního egalitarianismu – všichni
107 V kontextu teorie gramatikalizace se lze znovu setkat s termíny jako terapeutická změna a profylaxe – jsou to
ovšem v tomto případě termíny popisné, nikoli vysvětlující. Změnu, která vede k systému, který je (přinejmenším)
z hlediska popisu jednodušší, lze označit za terapeutickou, aniž se tím míní, že byla provedena za účelem takového
zjednodušení. V prostředí tradiční indoveropeistiky je ale myslím lépe se této terminologie vzdát. Keller (1997:
12) upozorňuje, že v jistém ohledu je celý spor o funkcionalistické vysvětlení/motivaci změny jen "fuzzines of both
positions", přičemž Lass je pro něj krajním natifunkcionalistou, Simon Dik (1981, 1986) naopak funkcionalistou.
"Fuzzy" lze zde demonstrovat takto: změna je funkční(1) v tom smyslu, že je plánovitě zavedena k dosažení cíle,
nebo funkční(2) v tom smyslu, že podoba (a změna podoby, míra změny) jazyka je funkcí toho, že je užíván jako
komunkační prostředek, tedy funkce v matematicko-logickém pojetí, a konečně (což už Keller nezmiňuje, ale
teto pozice se také vyskytuje) funkční(3) v tom smyslu, že ke změně dochází v důsledku funkce jazyka, tedy
funkční na rozdíl od např. kvalitativní, tedy související s vlastnostmi jazyka. Keller odlišuje dvě pozice, jednu,
jež přičítá cíl, jako atraktor vývoje, mluvčímu (Lassovská pozice i pozice Kellerova) a druhá jazyku samotnému.
Druhá je - a zde je obtížné nesouhlasit - nekonsistentní s povahou jazyka per se. Keller (1994), mimochodem, své
pojetí "neviditelné ruky" ve vývoji jazyka pojímá jako funkční ve smyslu funkční(1).
108 Funkce identifikátoru s určitou skupinou či populací je ale přinejmenším stejně podstatná a nejspíš
významně ovlivňuje vývoj jazyka u adolescentů – podvědomé upřednostnění některých variant před jinými
nejen na základě jejich frekvence, ale jistě i na základě prestiže zdroje. Je na druhou stranu třeba varovat před
teoriemi, jež by zcela přesouvaly ohnisko jazykového vývoje do adolescence – noví mluvčí se neučí základům
jazykového chování od adolescentů, nýbrž obvykle od dospělých jedinců – ti si přirozeně zachovávají do
značné míry, zejména v neformálním prostředí, jazykové chování typické pro vlastní období adolescence,
to je ale už ve stadiu relativní stáze. Variace v rámci skupiny adolescentů je umožněná jednak její vlastní
různorodostí, jednak různorodostí zdrojů, s nimiž se mluvčí setkávají při budování gramatiky a lexika, a patrně
i některými inovacemi, jež mohou pocházet z jazykových her a humoru, jež jsou příznačné pro období nácviku
nejvýhodnějšího jazykového chování – naučit se mluvit a naučit se komunikovat jsou dvě související, ale přece
jen odlišné dovednosti. (Užitečnou biologickou metaforu zde sotva najdeme, neboť zde de facto neexistuje
hranice mezi rodičem a partnerem, nýbrž tentýž mluvčí může být zdrojem konkrétního lexému či pravidla,
tak i jen produktorem varianty lexému či pravidla, jež už mluvčí zná ze zdroje jiného, přesto je nejspíš každý
zdroj převážně rodičem či převážně partnerem. Akt rekombinace genomu a akt růstu jedince nelze v jazyce
dost dobře oddělit.)
109 ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Labov ��������������������������������������������������������������������������������������������
formuluje svůj názor na funkční změny v princip „The relative progress of a sound change is
determined by phonetic factors only, without regard to the preservation of meaning“.
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mluvčí jsou shodně vybaveni jazykovým orgánem a tudíž jsou všichni stejně schopni si
osvojit a používat libovolnou gramatiku. To neplatí o žádné součásti fysiognomie. Nadto
experimentálně bylo prokázáno, že se mluvčí téhož jazyka, patrně tedy vybaveni touž
zralou gramatikou, výrazně liší co do schopností ji používat aktivně, ale především pasivně
(Chipere v Sampson-Gil-Trudgill 2009). Za optimální lze stejně dobře označit okamžik, kdy
mluvčí dosáhne jakés rovnováhy mezi složitostí (mohutností) systému/lexika a námahou,
již je nucen vynaložit k úspěšné komunikaci v tomto systému. Takový systém nemusí být
optimální, musí být nanejvýš ještě kognitivně zvladatelný – jistě by bylo možno podniknout
úpravy a námahu a složitost systému snížit, ale také to by bylo možno říci o všemožných
jiných lidských činnostech: od dýchání a chůze po stavbu pyramid existují obtížnější a
namáhavější způsoby a jistě i způsoby – all things concerned – nejvýhodnější, ovšem ve
valné většině případů ty druhé zůstávají jen potencialitami.
Nakonec ještě budiž řečeno, že koncept změny profylaktické je jen jinou podobou
optimalismu - rozdílné je jen měřítko uplatnění.
1.5.4 Diachronní typologie a pojem klinu110
Note that the change of [g] to [j] probably involved palatalization of [g] to [dž] first, and then the
[dž] underwent lenization to [j].
Terry Crowley (1992: 53)

Troufám si tvrdit, že se nenajde mnoho historických lingvistů, kteří by možnost posunu
[g] > [j] odmítli, a stejně tak asi značná část přijme i navržený scénář. V posunu z veláry na
palatálu nutně hraje roli palatalizace, palatalizace [g] pak vede k [dž], jak je ostatně známo
z desítek jazyků, mezi nimi např. italština či francouzština. Od [dž] k [j] pak vede cesta přes
lenizaci – totiž posun z afrikáty na frikativu, snad nějaké [ź] (to Crowley neuvádí) a dále
na aproximantu [j].
To celé je naneštěstí jen intuitivně přesvědčivý nesmysl. Posun [g] na [j], skutečně celkem
běžný, sleduje jinou trajektorii: nejprve lenizaci na [γ] (do této fáze srov. vývoj v češtině,
holandštině), poté palatalizaci (ve vývoji pokračovaly např. stará angličtina např. *γæərd >
*γʲeərd „dvůr“ či nová řečtina αγιος /aʝos/ „svatý“ aγios > aγʲjos > aʝos) a konečně posun na
aproximantu (stará angličtina γʲæərd > ʝeərd střední angličtina > jeərd). Přestože jednotlivé
kroky Crowleyho postupu jsou legitimní, a odtud jejich intuitivní přesvědčivost, jejich
sekvence nikoli. Aby se těchto přehmatů bylo možno vyvarovat, je zapotřebí vyvinout
dostatečně representativní typologii trajektorií vývoje hlásek a hláskových skupin, nikoli
jen případných koncových bodů, jako je [g] > [j].
Pro oblast vývoje hláskových systémů – z hlediska rekonstrukce zásadní – diachronní
typologie v podstatě neexistuje111. Typy fonologických (nikoli fonetických) změn v obecné
rovině nabízí i Hoenigswald (1960), za typologii bych nicméně jeho výčet neoznačil (pace
McMahon 1999: 27). Existují nemnohé práce, mezi nimi nejlepší asi Kümmel (2007), jež
uvádějí cosi jako taxonomii už konkrétních změn (typu k > x), i další práce věnují kapitoly
dílčím typům jazykové změny (McMahon 1999: 47-97; Chambers & Trudgill & SchillingEstes 2004; Luschützky 2003 a další) a v jednotlivých případech lze jejich poznatky využít.
Hock (1991: 117-166) shrnuje hláskové změny v podle typů (aniž se pokouší o explicitní
jejich typologii), podobné kapitoly lze najít i v dalších pracích (např. Fox 2007; Joseph
110 Český termín „pád“, jenž se užívá v jiných disciplínách, je myslím vhodné v případě lingvistiky neužívat.
Naše terminologie je už tak dost zmatečná.
111 Nadějí pro typologii hláskové změny je projekt vedený Juliette Blevins při Max Planck Institute of
Evolutionary Anthropology v Lipsku - http://brugmann.eva.mpg.de/trac/HPC/wiki. Ten se prozatím teprve
rozbíhá a výstupy nejsou k disposici.
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2003). Nabízejí ale jen nástroj popisu změn, tedy typy jako je divergence/konvergence
fonémů, posun fonému, zánik fonému, bez statistiky a tedy bez možnosti vyjadřovat se
k pravděpodobnosti jinak, než absolutně – „toto je možné, protože doložené“, bez predikce.
Přitom onen druh univerzálií, či trendů, které by bylo nesmírně cenné znát, není obtížné si
představit: „jaká je pravděpodobnost, že se systém /s/,/š/,/ś/ vyvine v jednodušší (z jazyků,
jež takovou řadu měly, jsou to obecně všechny jazyky novoindické, dále např. arabština,
lotyština a pruština), jaká že dojde k zesílení distinkce (sem by spadaly jazyky slovanské,
ale např. i sanskrt či španělština a také moderní polština (srov. Bičovský 2008)?“. Případně
by nás mohlo zajímat, jaká je návaznost těchto dvou typů na vytížení těchto fonémů
v morfonologii, v lexiku, v korpusu, či přinejmenším jaké trajektorie vývoje můžeme
očekávat s ohledem na známá data a generalizace z jiných takto nastavených systémů.112
Typickým příkladem argumentace, jež by měla být v prostředí kvalitní diachroní typologie
vyloučena, je Hock (2001: 442-4). Jeho pojetí tzv. pravidla ruki a jeho vztahu k členění ide.
jazykové rodiny (předpoklad, že čím ojedinělejší inovaci dva jazyky sdílejí, tím spíše ji
provedly společně, není sám o sobě špatný heuristický předpoklad, ale zásadně závisí
na vnějším kriteriu ojedinělosti, tedy typologii). Izoglosa centum-satem (vývoj pie *kʷ *ḱ
na kʷ/k či k/c) a tzv. pravidlo ruki (viz 2.7.2.1) se vyskytují v baltských, slovanských a
indoíránských jazycích, oproti např. latině a (pra)řečtině113:
„(12) [+ stop, + ‚pal‘] > [+ assibil.] (Palatal assibilation)
(13) s > š / RUKI__
(RUKI)“

Neboli:
PIE

sanskrt

avesta

čeština

litevština

latina

řečtina

*ḱ
*kʷ
*s po *r,*u,*K,*i

ç
k/č
ṣ

s
k/č
š

s
k/č/c
x

š
k
š

k
kʷ
s

k
*kʷ
s

Hock má za to, že sdílení obou změn dokládá, že obě jazykové větve byly v době prosazování
těchto změn v kontaktu a že se tato změna šířila z indoíránské větve k baltoslovanské (bez
ohledu na to, že sám jasně nevysvětluje, jak by k takovému šíření mělo docházet a neuvádí
jedinou paralelu). Čili má za to, že se jedná o společnou inovaci a důkaz lingvistické
jednoty či úzkého kontaktu výchozích dialektů. Pravděpodobnost, že se takové dvě změny
vyskytnou ve dvou příbuzných jazycích nezávisle na sobě sice nezkoumá, ale tvrzení že
„... the nature of one of the changes is such that independent innovation can be safely
excluded [JB] as a possible explanation. Only common innovation will account for the
presence of this quite unusual change in two neighbouring dialects“

implikuje, že má autor důvod tvrdit, že „the nature of the change“ je extrémně ojedinělá.
Známe ale (či zná Hock…)114 sto jazyků, jejichž vývoj je dostatečně dobře znám a popsán, a
u nichž se v určitém období objevilo stejné nastavení hláskového systému – s ç š, aby mohl
říci, že daný vývoj je vzácný? Lze s jistotou říci, že nikoli. Hockovo trzení se tedy zakládá
na zkušenosti a intuici a jeho závěr je typickým případem „argumentu z nedostatku
představivosti“.

112 Srov. k tomuto Guy (2003).
113 V kontextu této práce už by bylo lépe říci, že v těchto jazycích jsme k výskytu pravidla ruki slepí – tak jako
jeho reflexy mizí v lotyštině, mohly zmizet i jinde, případně mohlo na fonetické úrovni dojít k alofonické variaci,
jež byla příznačná pro první stadia ruki v ostatních jazycích, ta však nikdy nepřekročila hranici fonologického
protikladu.
114 Ve vlastní diplomní práci o vývoji pie *s (Bičovský 2005) jsem se nechal svést k naprosto stejnému závěru,
neznaje v té době Hockovu práci, čili spíše než jako výtku Hockovi je třeba tento příklad chápat jako ukázku
obecnější tendence mezi historickými lingvisty.
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Inovace 	Správná identifikace sdílených inovací je pro spolehlivou rekonstrukci
prajazyka nezbytná. Hock ukazuje, že vlastně chybí nezávislá kriteria, jež by umožnila
přiřadit typům změn pravděpodobnost výskytu za jistých podmínek, čili stanovit, s jakou
pravděpodobností je rys sdílenou, či přesněji ze stejného zdroje zděděnou inovací. Pravidlo
ruki konečně mohlo být již rysem prajazyka, jenž, podobně jako např. v pruštině či lotyštině,
opět zanikl dříve, než byly k disposici grafické systémy, jež by rozdíl zachytily, a dříve, než se
mohl kontrast fonologizovat. Srovnávací rekonstrukce stojí před nutností slepě zanášet do
prajazyka sdílené rysy, ať už inovace či archaismy (lépe snad retence, neboť označovat vše, co
neinovuje, za archaismus nelze (viz pod 1.5.3 k univerzálnosti změny), nicméně k disposici
jsou v tomto ohledu jen dva termíny). To, co bychom žádali od diachronní typologie115,
či typologie variační, je alespoň základní statistika výskytu určitých změn za určitých
vnitřněhistorických podmínek. Inovace (isoglosy) jsou základním principem genetické
taxonomie jazykové rodiny, tudíž nejen v rekonstruktu, ale i v rekonstrukci vývoje větvení
je znalost pravděpodobnosti té či oné změny nedocenitelný. Průměrný indoevropeista by
jistě byl schopen spatra vyjmenovat deset jazyků, jež provedly palatalizaci před předními
vokály, posun ai na e či ei na i, jež pozbyly některý fonologický rys nebo jej naopak získaly.
Konvergence ve více větvích, tedy inovace sdílená ale nikoli zděděná, vyvolává falešný
dojem majority, a riziko mechanického uplatnění „demokratického principu“ (3.3.1.1).
Termín cline, jejž zde počešťuji v klin, se objevuje v HL ve více
Typologie klinů
oblastech, nejdříve zřejmě v teorii gramatikalizace, ovšem o klinech uvažuje i sémantika,
srov. Riemer (2010: 167): „word’s meaning as a continuum of increasingly fine distinctions
open to access at different levels of abstraction.“ a obecně jej lze uplatnit na kontinuum
variace libovolného jevu, pokud tento vykazuje určitou typickou vývojovou tendenci (v
sémantice např. známý posun od konkrétního k abstraktnímu atd.). Podobně jako tolik
jiných termínů a konceptů i cline pochází z oblasti biologie, kde se takto označuje plynulý
přechod v zastoupení variant populace jednoho organismu v jeho biotopu, jenž se v čase
projevuje jako druhová diferenciace, speciace.
O potřebě takové typologie hovořil už např. Malkiel (1968: 27): „[t]here exist an equally
pressing need for the study of typical concatenations of such forces along the temporal
axis.“
Typologie, již hledáme pro potřeby hláskové rekonstrukce, je tím pádem typologie
fonoklinu, lineární hierarchie různých (tříd) hlásek ve vztahu k jejich uplatnění v konstrukci
fonologického řetězce a přechodová stadia mezi nimi. Podobně pro slabičné struktury,
sekvence hlásek, tóny, prosodické rysy, morfonologické řady – vše pod hranicí morfému.
Pokud např. gramatikalizační klin (srov. např. Lass 1997: 268) sleduje tuto sekvenci:

115 Jak by mohla taková diachronní typologie hláskových změn vypadat naznačuje např. Labov (1994: 166).
Několik jeho principů má nejen vlastnosti univerzálie, ale nepostrádá ani zdůvodnění zvnějšku, např.
„Principle III
In chain shifts, back vowels move to the front.“
je nejen založen na dosti velkém vzorku jazyků (podobný vývoj např. attická řečtina, moderní angličtina,
praslovanština a řada dalších), ale lze jej vysvětlit i z pozice fonologie – zadní vokály jsou redundantně
zaokrouhlené, jejich pohyb vpřed tedy při zachování tohoto redundantního rysu umožňuje realizovat foném
v pozici, kde je na vertikální ose možné rozlišit více kontrastů. Labovovy zákonitosti se sice týkají specifického
druhu vývoje třídy či subsystému jako celku a jsou poměrně obecné, stojí ale nejblíže tomu, co by měla
diachronní typologie představovat. Některé z nich by bylo možno přímo chápat jako vysvětlení typických klinů
vokalismu.
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bylo by možno podobnou logiku uplatnit v klasifikaci či taxonomii fonoklinů (i když
logicky přechodové vztah jsou jiného druhu u hláskosloví a morfologie-sémantiky, přece
jen z hlediska funkce lze na obé pohlížet podobně). Řeč je přirozeně o systémových
změnách hlásek. Analogem kontextových změn by byla patrně již konkrétní sémantická či
kategorická kompatibilita tříd, čili de facto pragmatika, ale zde již si nejsem jist, zda je tato
analogie plodná, zda již by taková metafora nezaváděla analýzu dál, než je užitečné. Pro
hláskové třídy byly již vícekrát identifikovány typické trajektorie, v nichž analogem klinu
lexém > koncovka by byla škála
plozíva > afrikáta > frikativa > nasála > likvida > polovokál > vysoký vokál > nízký vokál

		
tedy tzv. škála sonority, s posunem po směru – tzv. lenizací a posunem proti směru, tzv.
fortizací (srov. např. Luschützky 2003; Parker 2002), případně škály kvantitativní, od
dlouhého vokálu k nule apod. Patrně pro obě domény platí, že elementy sousedící na
škále mohou zvolna přecházet oběma směry (i když v obou je značně častější posun jen
v jednom směru, tedy od lexému ke gramému, od konsonantu k vokálu, od delšího ke
kratšímu segmentu atd.). Tedy sousední elementy se mohou v určitých kontextech zastupovat,
což umožňuje jejich přechod a mohou být reprezentací téhož hloubkového116 konceptu (ať už fonému
či gramatické funkce nebo významu) na úrovni povrchové. Přechody mezi typy hlásek co do
typu artikulace se se sonoritní škálou nekryjí triviálně, ta totiž řadí jednotky sice podle více
různých kritérií (hlavně kontinuálnost, znělost atd.), ale přesto lineárně. Odpovídající klin
by se spíše podobal tomuto schematu

Podobné kliny lze sledovat i mezi artikulačními pozicemi, koartikulacemi a druhotnými
rysy, i když zde již je nutné vázat různé pozice na sonoritním klinu s konkrétními
motorickými podmínkami mluvidel v každém daném bodě. Typické kliny jsou klin
palatalizační, rozvětvující se v laminární podklin vedoucí až k interdentálám a apikální
podklin vedoucí k hláskám tradičně nazývaným tupé sykavky. V oblasti koartikulací a
116 Jsem si vědom toho, že původní pojetí hloubkových a povrchových úrovní reprezentace, rozpracovaných
ranou GG, byly opět v pozdějších fázích téže školy opuštěny. Hloubkovou úrovní zde tedy je možno rozumět
také rovinu jednoduše abstraktnější, bližší supralingvistickému konceptuálnímu prostoru, či rozhraní mezi ním
a jazykem. Pochybuji, že se jakákoli lingvistická teorie bez podobného konceptu může obejít a klást si přitom
nároky na něco víc než jen popisnost.
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druhotných rysů systémového rázu by typologie klinů měla identifikovat časté typy
emergentních rysů, jakými je např. labializace velár a zadních vokálů. K tomu přistupuje –
a věc dále komplikuje – oblast změn kontextových, totiž posuny po tomto klinu mohou být
jak samovolné (systémové), tak i kontextové – vyvolané prostředím z obou stran.
univerzálnost fonoklinů s ohledem na kontextové/systémové „změny“

Změny, k nimž dochází kontextově, mohou patrně vznikat i systémově a naopak, tudíž
fonokliny stejně dobře popisují oba typy změn. Jako oslabení principu se nabízí, že změny
systémové jsou podmnožinou změn kontextových, prozatím není příklad systémové
změny, jež by tak či onak nemohla být také kontextová, naopak případy opačné známy
jsou.

Smysluplná diachronní typologie by měla být typologií klinu ve všech relevantních
doménách. V doméně hláskové, jež je pro rekonstrukci zásadní by měla být řeč o fonoklinech.
Jedná se v této fázi o termín popisný. Umožňuje bavit se o určitých typech změn, aniž
bychom prozatím dokázali říci, zda se jedná o něco víc – o popis reality, jejž by bylo možno
formulovat jako univerzálie, přestože ji samotná četnost určitých fonoklinů opravňuje
k předpokladu, že se jedná o cosi víc – o formalismy zachycující tendenci nějak odvozenou
od percepčních a kognitivních mechanismů řeči. Jakmile bude k disposici dostatečně
representativní vzorek klinů, je na místě pokusit se o teorii, jež by jejich výskyt vysvětlovala
ve všech relevantních doménách vývoje jazyka. Konečně v každém stadiu vývoje stojí každý
element na určité pozici relevantního klinu, a pravděpodobně spíše více klinů zároveň, a
z diachronního hlediska se jeví jazyk, přirozeně v jisté míře abstraktní, jako svazek klinů,
na způsob vedení telefoních kabelů. Dalším krokem typologie je pak sledování kookurence
klinů a vypracování teorie, jež by vývoj, jenž působí dojmem vzájemných „vlivů“ mezi
kliny, usouvztažnil např. v hláskové úrovni s percepčním prostorem, s maximy a minimy
rozptylu realizace hlásek s ohledem na variaci sousedních hlásek. Variace v synchronním
systému představuje v zásadě dva body na klinové škále, bod předcházející ve variantě
ustupující, bod následující ve variantě převažující. Celou situaci pohybů klinů tím či oním
směrem (např. posun dž na ž ale nikoli č na š) lze konceptualizovat jako vícerozměrný
prostor - „psychoacoustic space“117, v němž dochází k růstu a zmenšování určitých množin,
jež jsou spolu ve vzájemném vztahu na základě sdílených rysů, a těžiště těchto množin
representují průnik časového „stavu“ a fonoklinu.
Dvojrozměrný systém přirozeně nedokáže jasně zachytit multidimenzionální vztahy
množin v tomto psychoakustickém prostoru. Jedná se – a to je třeba dodat, o množiny
realizací, tedy z biologického hlediska o prostředí selekce (fokus jazykové změny podle
Crofta). Přístup k typologickým anomáliím na základě sekvence běžných změn, jež jsou
nutné k jejich vzniku, s níž operuje Harris, nachází ve fonoklinech elegantní doplnění,
neboť co popisuje, je vlastně křížení fonoklinů v konceptuálním prostoru hláskového
vývoje. Např. tedy vývoj g > j lze interpretovat jako souběh klinu sonoritního a pozičního

Diachronní vysvětlení anomálií, čili synchronně ojedinělých typů, se zakládá na
diachronních argumentech: statistická četnost jevu je nepřímo úměrná počtu a míře souběhu
117 Původně termín užívaný pro prostor vokalického „trojúhelníku“, ale bez obtíží rozšířitelný na celý
akustický prostor relevantní v percepci jazyka.
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jednoduchých triviálních kroků/procesů, které vedou k jeho vzniku.118 Tyto mechanismy, je třeba
podotknout, jsou přítomné universálně (analogie, abdukce119, veškeré typy hláskoslovné
změny atd.), a přirozeně na každý prvek jazykového systému mohou současně či následně
působit všechny mechanismy relevantní pro jeho kategorii. Z pohledu fonoklinů je anomálie
typu pie *dw > arm. jerk průsečík většího množství klinů, nežli změna pie *sj v psl *š.
Je možné, že by hlásky, jež v daném okamžiku v čase byly charakterizovány vztahy k ostatním
hláskám, bylo možno popisovat dynamičtěji na základě pohybu v psychoakustickém
prostoru jedince, ba celé populace, a tímto směrem leží zajímavá oblast budoucího
výzkumu. Pro SM je zásadní pojem podobnosti, kde badatelé nejprve a především spoléhají
na vlastní fonetickou intuici. Nejspíš bychom se shodli, že p a b jsou si podobné, také že b
a w, a patrně bychom souhlasili, že p je podobnější b než w, přestože obě na jistém řetězci
podobnosti leží. Synchronně tento řetězec odpovídá kratšímu úseku fonoklinu. Zavedení
fonoklinu do SM jako algoritmu (viz pod 3.) by umožňovalo identifikovat podobnost i
přes hranici synchronní intuice – např. podobnost [γ] a [w], jejíž výsledkem jsou přechody
oběma směry mezi těmito hláskami (např. stará > střední angličtina, sporadicky ruština,
stará francouzština atd.). Je otázkou, nakolik lze z pozice fonoklinu posuzovat i vzájemnou
slučitelnost dvou různých jazyků v kontaktu, tedy způsob, jímž budou cizí hlásky (v rámci
lexémů) začleňovány do domácí lexika.
Tzv. řetězové posuny - chain shifts - mezi něž patří např. Grimmův zákon či anglické posuny
vokalismu (The Great Vowel Shift) - lze také celkem dobře popsat jako fonokliny. Tato teorie
ovšem nic neříká - a ani nemůže říci - o adekvátnosti takových konceptů jako je pull chain a
push chain, totiž kauzální výklad těchto změn, kdy např. Grimmův zákon se vysvětluje jako
zapříčiněný prvním posunem *t na *þ, čímž se otevřel prostor pro přechod *d na *t a *d bylo
tedy na prvý pohled "vtaženo" do prostoru *t. Ve stejném smyslu se pohyb sekvence ē > ī >
aj v angličtině 16. stol. se vykládá jako posun vyvolaný zvyšováním artikulace nejnižšího
prvku sekvence, ē. Fonoklin je ovšem jen popisný nástroj, označující častou trajektorii,
nikoli subsystém jazyka ležící synchronně podél této trajektorie a diachronně se podél ní
pohybující.
Typologii fonoklinů by přirozeně bylo možno kombinovat s obecnějšími typologiemi
trajektorií, jaké najdeme např. u Hoenigswalda (1960), tedy splynutí fonoklinů, rozštěp,
posun atd., ale vesměs jsou to typy, jež vyplývají z logiky kontrastu v libovolné doméně
– existují jen tři myslitelné vývoje – zmnožení, posun, zánik, jež všechny mohou vyústit
ve splynutí s jinou entitou – v prvých dvou případech odchylky do prostoru jiné entity,
v druhém mimo prostor (srov. 3.4).
Typologie fonoklinu by byla žádoucí nejen pro změny a posuny systémové, ale přirozeně
také pro posuny kontextové, z nichž některé, např. palatalizační fonoklin, jsou celkem dobře
známy (tedy posun k >>> s), a mají obraz i v systémových změnách, jiné, z povahy překrývání
artikulačních gest a akustických rysů nejsou jako systémové příliš doloženy, neboť suma
rysů sousedních hlásek nebývá, ba nemůže být využita k produkci jednotlivého segmentu,
jsouc vyloučena inkomapatibilitou artikulátorů (nelze tedy např. jeden a tentýž segment
vyslovovat apikálně i laminálně na téže artikulační pozici, tudíž kontakt hlásek s těmito
118 Srov. Hale & Reiss (2005: 2): „It may be the case that the phonology can generate alternations describable
as “p→s /_r”, but it may also be the case that the conjunction of diachronic events necessary to lead to such a
grammar is of vanishingly low probability, and thus such grammars are unattested and, practically speaking,
unattestable.“ Pojem „kroku“, intutivně zřejmě jasný (k > kʲ je intuitivně jeden krok, k > č více), vede ovšem
k otázce, zda existuje cosi jako minimální krok, tedy zda existuje rozdíl mezi výslovnostmi, jenž už není – jakkoli
to zní podivně – rozdílem. Lass (1997) navrhuje termín „fonetická kvanta“, ovšem jeho teoretické ukotvení
je celkem spekulativní a neodráží žádné testy, rozdíl vnímatelný (nikoli nutně bezprostředně uvědomitelný)
může být překvapivě malý. Pro teorii (či lépe: metodu popisu) fonoklinu je tento problém nutné konstatovat, ale
k – č – š zde nejsou jasné, měřitelné, „metrické“ jednotky, rovnoměrně vzdálené, pouze orientační body, přechod
mezi nimi je plynulý, ať už percepčně nebo artikulačně. Lass se na tomže místě vlastně formulaci fonoklinu blíží,
třebaže bez typologických a predikčních nároků, jež bych na fonokliny kladl já.
119 Zde obecně ve smyslu Anderson (1973).
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rysy povede k přechodovému stadiu, jež může zasáhnout až hluboko do artikulačního
intervalu některého (zpravidla prvého) segmentu.
Mezi systémovou a kontextovou změnou leží oblast koartikulační, přičemž jisté
koartikulace zhusta vznikají kontextově, jiné jsou emergentní z podstaty hlásky, tedy např.
právě palatalizované hlásky častěji nacházíme v (historickém) sousedství předních vokálů
a j, labializace r v americké angličtině vyplývá ze sekundárního zdůraznění velarizace
této hlásky pomocí retní protruze. Počet fonoklinů kontextových bude patrně vyšší než
u systémových čistě proto, že kombinací prvků je násobně více než prvků samotných.
Právě tyto fonokliny, s rysy emergentními, mohou snad poskytnout vysvětlení některých
kontraintuitivních změn - doplnit některé neúplné fonokliny, a sice srovnáním se změnami
kontextovými.
V konečném důsledku by bylo možno fonokliny rozložit až na jednotlivá gesta a sledovat
jejich pohyb v čase, případně je snad i modelovat kyberneticky.
Tři koncepty jsou spolu úzce svázány a odpovídají témuž: implikace kookurence je
obrazem dvou kroků fonoklinu, ten je výsledkem posunů ve frekvenci synchronních
variant.
1.5.4.1

fonokliny v praxi?

Fonokliny - tedy sekvence spíše než jednotlivé kroky hláskové změny – se běžně
v rekonstrukci objevují, zejména pro delší sekvence změn. Absence solidní typologie
takových změn pak vede k závěrům, které se opírají naneštěstí jen o prostou logiku
Gardova principu, tedy vyhýbají se takovému rekonstruovanému stadiu, jež by dvě entity,
jež se vyvíjejí autonomně, svedlo v jednu realizaci.
Rejzek (2008: 16) zkoumá relativní chronologii změn ruki v praslovanštině (psl) v návaznosti
na vývoj praindoevropského (pie) *ḱ a tvrdí, že „the change s > š (> x) in Slav. and Balt. is
closely connected with the change ḱ > s or š, respectively… It is clear that the change of
s > š started before the change ḱ > s (or better to say the merger with the originál IE s)
was completed.“ Je poněkud nejasné, jak souslednost chápat, ale zdá se, že Rejzek má
na mysli dvě celkem různé věci: v jednom případě se změna ruki počala projevovat ještě
před začátkem posunu ḱ > s, v druhém jistě před jeho dokončením. Pro přesnost je třeba
dodat, že se nejedná o splynutí původního nového *s se *s původním, nýbrž naopak –
výsledné s je, na rozdíl od *s původního, laminální. Ve skutečnosti právě v tom tkví i slabina
argumentu – posun ruki vyžaduje (a zde je citelný nedostatek typologie fonoklinu) jako
zdroj apikální segment, tudíž ve skutečnosti obě změny mohly probíhat zcela nezávisle
na sobě (<*s > je pouhý název, a pohříchu bývají stejnou značkou označovány hlásky, jež
jsou co do vývojových implikací, o akustických vlastnostech nemluvě, relevantně odlišné).
Rejzek navrhuje dva souběžné (neúplné) fonokliny:
s > s’ > x’ > x
k’ > ts’ (?) > s’ > s

V obou fonoklinech se objevuje s’ (předpokládám, že se jedná o tutéž hlásku), a je
pochopitelné, že bychom na základě Gardova principu (3.4) předpokládali, že se fonokliny
v tomto okamžiku nekříží. Pozoruhodná je myšlenka, naneštěstí nedokumentovaná
typologicky, o dvojím vývoji tohoto segmentu, na x’ (snad [ç]?) a dále na x, v druhém na s
(doklad prvého pokud vím, neexistuje, natož smysluplná hypotéza o jeho motivaci). K této
změně jsou k disposici přinejmenším dva doklady, jež by zakládaly fonoklin s > x, jeden ze
současné švédštiny (Andersen 2002), druhý z vývoje mladších prákrtů (viz Bičovský 2008),
oba počítají a) s apikálním nikoli laminálním s b) s posunem přes š > ʂ > ɧ > x, tedy posun,
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jenž se nestřetá s klasickým palatalizačním fonoklinem a jak ukazuje moderní švédština,
existence hlásky ležící v jeho prostoru, ale nikoli na jeho ose, totiž palatální frikativy ç (ś).
Pro oblast relativní chronologie má tedy typologie fonoklinu rovněž cenné uplatnění.
1.6 Metody HL
Pokud je alespoň v zásadních bodech jasné, jak proces „jazykové změny“ probíhá, je možno
stanovit, nakolik metody zvolené, či vyvinuvší se, mohou tento proces správně popsat a
rekonstruovat. Obě metody – metodu srovnávací a metodu vnitřní rekonstrukce - nelze od
sebe v praxi dost dobře oddělit120 (srov. Fox 2007: 214, Anttila 1989: 278-286; Campbell 2001:
218-19; Lehmann 1992: 24-47, mezi jinými) a v běžném úzu je také mnoho autorů neodděluje.
Koneckonců se obě zakládají na srovnávání, na vysvětlení rozdílu jazykových stavů, čili
MVR je jistě jednou ze srovnávacích metod. Obě metody shodně slouží systematickému
porovnávání významově a/nebo funkčně souvisejících tvarů a jevů v jazycích s různou
mírou příbuznosti a nacházejí pravidelnosti v způsobu, jímž si odpovídají. Obě staví na
lingvistickém či spíše kognitivním modulu, jenž zpracovává jazyk, dokonce by bylo možné
říci, že obě jsou projevy takového modulu, nebo ještě lépe více takových modulů, jejichž
vztah, jenž Buller (2005) popisuje jako „informační izolaci“121 je patrně i zdrojem některých
našich slepých skvrn. Prvá – SM – spočívá v mezisystémovém, druhá, tedy MVR, ve vnitřně
systémovém porovnávání.
Ringe (2005: 244) tvrdí, že MVR je méně spolehlivá než „standardní“ SM, dokládaje to
specifickými případy jako je systémové splynutí dvou fonémů ( 3.3.2). Pomíjí ale skutečnost,
že obě metody pracují na stejném principu, tedy v analogickém případě, kdy daný kontrast
zanikne ve všech jazycích, je SM stejně slepá jako MVR (pokud by kontrast dvou velárních
řad nezanikl v některých jazycích, zatímco jinde se zachoval, ale zanikl všude, pak jsme
ve stejné situaci, jako kdyby se byl zachoval jen jeden z těchto jazyků). Obě také závisí na
jednom z více typů vývoje, a sice vývoje směřujícího k rozrůznění jedné entity ve dvě či více,
tedy na triangulaci k původní entitě. V případech, kdy ke sledovatelné změně nedochází, či
kdy dochází procesu opačnému, je možné se posunout v rekonstrukci dále jen obtížně – je
třeba identifikovat vznik rozdílu na jiném místě či v jiné doméně. Pokud např. kontrast
zaniká, mění se frekvence jedné entity v lexiku či v korpusu ve srovnání s ostatními, což
je za určitých podmínek možné heuristicky využít. Některé takové případy jsou popsány
pod 2.4.3. Obě metody lze uplatňovat na jazyky doložené i na jazyky rekonstruované –
tedy pokud druhým přiznáme status jazyka.
Historicky se MVR vyvinula jako přesah procedur SM (jedním z prvních příkladů je de
Saussurova rekonstrukce laryngál) a v jistém smyslu je jejím logickým důsledkem122. Proto
se i základní problémy SM objevují v praxi MVR, ovšem pro obě oblasti mají klíčové rysy
vývoje jazyka jiné důsledky. Tato analýza se omezuje na jejich uplatnění v oblasti hláskosloví
a zde se také uplatňovaly od počátku nejvíce a lze říci, že zde je i jejich „dědičné“ zatížení –
totiž atomismus - nejsilnější. Obě metody primárně nakládají s hláskami jako s izolovanými
segmenty (je pravděpodobné, že si hlásky tímto způsobem konceptualizujeme – jako
120 Jistý terminologický rozpor mezi oběma metodami – totiž fakt, že směšují charakter metody (v obou
případech srovnávací) s cílovou rekonstrukcí (tedy SM je metodou rekonstrukce vnější, MVR vnitřní
rekonstrukce) řeší např. Ringe (2005: 244) termínem „srovnávací rekonstrukce“ a „vnitřní rekonstrukce“,
podobně dříve i Baldi (1991), Allen (1994) či Benware (1998).
121 Srov. (: 80): „…modules … are, to varying degrees, informationally isolated from psychological processes
external to them. That is, a module doesn’t have access to the full range of information available in an organism’s
brain, even when some of that information is relevant to solving problems in its specialized problem domain.
[A module] seems to have access only to the outputs of other modules and not to the information employed
by other modules in generating their outputs. Instead, a module stores internally its own restricted body of
information and tends to employ only that information in processing its inputs.“
122 Idiolekty, s nimiž se setkává dítě, jsou rozdílné jazyky, byť snad ne výrazně, čili srovnávání umožňuje
v prvé fázi identifikovat totožné signály různých mluvčích, hlubší analýza gramatické a morfologické skladby
pak do značné míry odráží MVR.
78

znaky, nikoli zvuky, artikulační gesta123 atd). Tento atomismus124 se prolíná praxí HL a vede
k řadě problémů (např. upřednostňování systémových změn před změnami kontextovými,
ignorování absence kontextových změn, jež by měly vyplývat z rekonstrukce hlásek atd.).
Obě metody stavějí na divergentním vývoji (odrazem tohoto pohledu na věc je i tzv.
stromový diagram, formalizující genetické vztahy mezi jazyky tak jak je odhaluje SM).
Fungování, ba ani existence metody nejsou závislé na existenci teorie, z níž by úspěch metody
vyplýval. Její úspěšnost vyplývá z praxe. Je nesporné, že některé HL, např. indoevropeistika,
dospěly k pozoruhodným výsledkům i s pomocí metody, která se vyvíjela heuristicky,
bez teoretického základu, systémem pokus – omyl, intuitivně a samovolně a na základě
materiálu, který je zoufale neúplný, nejasný a nerepresentativní a v prostředí gramatických
teorií, jež byly zoufale popisné a nevyhovující formální analýze (srov. Lehmann 1993: 142).
Je pravdou, že od počátku se HL (nicméně v mnoha oblastech v podstatě jiná, než historická
jazykověda neexistovala, tudíž zde můžeme hovořit o lingvistice jako takové) zabývala
teoretickými otázkami funkce jazyka, vývoje, vztahu ke kultuře atd., ale skutečnou teorii
jazykového vývoje, přesahující úroveň několika izolovaných tezí, neměla – tedy teorii, jež
by aspirovala na historické objasnění všech rysů jazyka.
„While [the intuitive knowledge JB] was built up from data gleaned by the detailed investigation
of many languages ... it was not articulated as derivable ... from some broader theoretical
construct.“ Hale (2007b: 4)

V kontextu ide. HF, jakož i jiných praktických HF, existuje řada tzv. teorií. Tyto „teorie“
jsou nicméně až druhotným důsledkem uplatnění SM a netvoří její teoretický základ.
Pokud si soustavně odpovídají tvary dvou jazyků, jejichž formální souvislost je v určitém
bodě nejasná, lze formulovat hypotézu o příčinách tohoto stavu. Nelze-li ji, ani nepřímo,
prokázat, je sporné, zda zasluhuje označení teorie. Např. laryngální teorie přirozeně
tvoří základ metody rekonstrukce ide. HF, nicméně jen v tom smyslu, v jakém je teorií
hláskový zákon. Její nomologická platnost se omezuje na určitou jazykovou větev a hlubší,
abstraktnější vysvětlení jevů, které tato teorie vysvětluje, chybí. Ano – lze říci, že laryngální
teorie byla v době Saussurově svého druhu předpovědí, ale to je rekonstrukce vždy. A ano
– potvrdila125 se v chetitštině, případně dalších anatolských jazycích, a není vyloučeno,
že se potvrdí v jiném, prozatím neznámém jazyku. Tím ale její predikční potenciál končí:
ukázalo-li se, že určité posuny přízvuku v baltoslovanštině souvisejí s její přítomností,
bylo možno tento jev s laryngální teorií spojit, nicméně ona sama nikdy nepredikovala,
že takové změny někde musejí nastat, nebo aspoň že pravděpodobně nastanou. Bylo jen
konstatováno, že nastaly a že s přítomností laryngály korelují. Stejnou slabinu má řada
dalších teorií, jež hledají důkazy, ale nepredikují – blíže a příkladem se k tomuto ještě
vrátím např. pod 3.2.4 a průběžně i jinde. Ne snad, že by to bylo nemožné126, ale prostě se
to obvykle neděje – není řečeno, jaké skutečnosti by měly být s danou teorií v rozporu a
hledat je, vzhledem k omezenému materiálu snad ani ne nekonečně, popperovsky dlouho,
ale jen do vyčerpání textů.
Dokud jakákoli metoda dosahuje výsledků, aniž by deklarovala, na jakých teoretických
základech staví, lze nanejvýš hodnotit její výsledky – a ty jsou naopak bez deklarované
123 Mohu zde mluvit jen za sebe a několik málo lingvistů, s nimiž jsem se o tomto problému bavil, hádám ale,
že se v této věci shodne většina. Pokud vím, nikdo si např. nekonceptualizuje sekvenci po sobě jdoucích hlásek
jako jim odpovídající nastavení ústní dutiny z pohledu zevnitř (po směru výdechového proudu).
124 Nicméně tak jako v chemii platí, že skutečně zajímavé věci se dějí až na úrovni molekul, a nelze volně
kombinovat různé atomy, jako nelze kombinovat různé hlásky.
125 Tedy de facto nepotvrdila, neboť chetitština není ide. prajazyk. Ale získali jsme přesvědčivý důkaz o materiální
realitě těchto hlásek, čímž byly postaveny naroveň se všemi ostatními rekonstruovanými hláskami prajazyka.
126 Např. v bodě 3.2.4.1 se věnuji otázce, jaké skutečnosti by predikovala laryngální teorie s konkrétní náplní
laryngálních fonémů.
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teorie méně spolehlivé a přesvědčivé, protože není zřejmé, jak je interpretovat (rekonstrukce
x může být naprosto banální či nesmírně obtížná, pro celek zásadní nebo irelevantní, první
nebo jen další token typu, ale bez teorie nerozhodneme). Laik nahlédnuv do libovolného
etymologického slovníku nabývá dojmu, že etymologie je disciplína na pomezí magie,
proutkaření a křesťanské vědy, kde je všechno možné, vše lze spojit a vysvětlit vším a tvary,
které na první pohled nejsou podobné, jsou přece jen spolu příbuzné, vztaženy k sobě skrytou
silou imaginace. Etymologie je přitom právě to rozhraní, kde se praktická HL stýká se laickou
veřejností, od níž očekává zájem a podporu výzkumu. Lidová etymologie je jen vrcholkem
ledovce – intuitivní organizace lexémů se od historické interpretace v mnoha ohledech neliší.
Nejen mladogramatická HL, ale snad každý historický vědecký obor usiluje o to, aby jeho
výsledky byly veřejností považovány za maximálně spolehlivé a přesné, že to, co presentuje,
je v jistém smyslu historická pravda. Nejen říci, že pie *dʰǵʰomen "člověka" se vyvíjí v šp.
/ombre/, ale dokázat také přesvědčivě vysvětlit, proč, nikoli jak, víme, že tomu tak je.
Mladogramatická škola se tak v zásadě snažila dodat teorii k zavedené, známé praxi, tak
jako lingvistika obecně popisuje do značné míry znalost jazyka, kterou mluvčí disponuje.
Nejen aby vysvětlila, jak metoda či jazyk funguje, ale samotný fakt, že vůbec funguje. Pro
HL, stejně jako pro řadu trendů, jež se objevily po ní, je charakteristické, že její „teorie“ je
jen nepříliš uspokojivým popisem problému, jen co a jak, žádné proč a pokud – potom. Že
tento postup nevede k přesvědčivým výsledkům, je opět nasnadě:
„Where the [Neogrammarian JB] hypothesis runs into difficulties is in the forced extension
of this heuristic device to a theoretical axiom, which then requires corrective auxiliary
hypotheses. Since the theoretical pronouncements of the mature Neogrammarian tradition
never coincided too well with the actual practice of analyzing all the data at hand, the
clash of perspectives did not become really acute until the formal regularity was elevated
to a more rigid tenet in structuralism.“ (Wanner 2006: 38)

Bez ústřední teorie, z níž metodické kroky vyplývají, je velice obtížné rozpoznat, že některé
z nich si navzájem odporují, tedy že uplatnění jednoho kriteria rekonstrukce na jednom
místě je v přímém rozporu s uplatněním jiného kriteria jinde (např. tzv. demokratický
princip, vedle toho, že je sám o sobě slabý, je potenciálně v rozporu s běžně uplatňovaným
předpokladem, že typologicky ojedinělé rysy je třeba spíše považovat za archaismy než
inovace – srov. 3.3.1.1), v konečném důsledku, že jedna konkrétní rekonstrukce se vylučuje
s jinou. Je nemožné udržet celek rekonstruktu ve vědomé paměti, se všemi prvky i historií
jejich rekonstrukce, a takový rozpor odhalit. Je třeba, aby metody znemožňovaly výskyt
rozporuplných rekonstrukcí.
Jediná souvislá práce, jež o sobě prohlašuje, že se zabývá teoretickými základy indoevropské
srovnávací jazykovědy, Lehmann (1996), čtenáře bažícího po teoretickém ospravedlnění
indoevropeistických metod zklame. Metodám samotným je věnováno několik málo stránek
(27-37), jejich teoretickým základům sotva víc než pár obecných proklamací. Lehmann
v zásadě neříká o mnoho více, než krátká shrnutí metod a teorie v Meier-Brügger (2003: 5662); Beekes (1995: 95-118) apod. Z prostředí ide. HL tedy vesměs žádná moderní teoretická
práce, jež by stála za zmínku, nepochází – což ještě utvrzuje dojem, že se indoevropeisté
uzavřeli do sebe a v rámci svého kroužku jsou s pravidly hry spokojeni a na mínění okolních
oborů jim příliš nezáleží. Kdo už jiný by měl shrnout teoretické základy HL, na základě
nejširšího a nejdéle a nejzevrubněji studovaného materiálu, ne-li indoevropeisté? Za mnoho
vesměs nestojí ani práce k metodám dílčích ide. HL, jako je germanistika, slavistika atd.
Anthony Fox (1995: 135nn.) poznamenává, že SM, ať už má jakékoli slabiny a nevýhody,
jichž si každý její uživatel musí být ve větší či menší míře vědom, zjevně „funguje“. K čemuž
Hale (2007a: 246) podotýká:
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„Unfortunatelly, he seems not to realize that the fact that it works, if it gives results which
consistently and necessarily deviate from reality, is more a problem in need of explanation
than a felicitious fact [JB].“

Mladogramatici si zřejmě uvědomovali, že navzdory tomu, že metody HL, zejména tedy SM,
přinášely v masivní míře očekávané výsledky v dané jazykové rodině, navzdory tomu, že se
s dalšími a dalšími objevy mohlo zdát, že její úspěch je samozřejmý, vlastně je tento úspěch
překvapivý. Jistěže i jiné prvky lidské kultury se vyvíjejí („mění“) a zachovávají v různých
populacích, ale zřídka dovolují systematickou rekonstrukci, a to ještě spíše v oblasti duchovní
kultury, přenášené lingvisticky, než v kultuře materiální. Nikoli chaos, pravidelnost si zde
žádá vysvětlení, chaos je výchozí stav, stav nula lidského bádání. Mladogramatická škola
dospěla k závěru, že úspěch SM musí být důsledkem určitých vlastností jazykové změny,
které zaručují (nebo které v tomto konkrétním případě vedly k tomu!), že se jazyky v čase
vyvíjejí tak, že rozdíly mezi nimi jsou vcelku pravidelné. Nicméně – jedná se o teorii a
posteriori (a bez testování, tedy nikoli hypotéza > testování > závěr = teorie > metoda). Že si dané
jazyky odpovídají pravidelně, museli konstatovat už indoevropeisté prvé generace, protože
v tom právě spočívalo Jonesovo zjištění. Vyslovit to jako teoretický postulát je redundantní
– „jazykové systémy si pravidelně odpovídají protože se vyvinuly ze společného prajazyka
pravidelně“ – co se tím dozvídáme nového? Teoretické základy alespoň oněch dvou metod,
jež HL uplatňuje a jež mají jakýs nárok na exaktnost a objektivitu vzhledem k materiálu, jsou
nutnost. Další patra stavby musejí následovat.
Převáděcí pravidla – čili de facto hláskové zákony – vykazují výraznou podobnost
s (mor) fonologickými pravidly v generativismu (toho si je a byla vědoma celá řada autorů,
srov. Hock 1991: 541-7; Lass 2008; dále Fox 2007: 206nn; Birnbaum 1970), jejich řazení často
úplně odpovídá sekvenci změn, jež k danému tvaru historicky vedly, takže by se zdálo, že
MVR je vlastně metodou synchronního popisu a analýzy jazyka. Generativní fonologie je
podle Lasse dost možná jen „old wine in old bottles with new labels“.
Mám za to, že problém obou popisů, tedy jak formalistické vnitřní rekonstrukce, tak
generativní fonologie je totožný: v prvém případě chybí plasticita historická, ve druhém
ontogenetická, a v jakékoli rozumné syntéze diachronní a synchronní lingvistiky je třeba
historické/ontologické hledisko brát v úvahu, i kdyby jen jako nutnou neznámou. Obecně
lze pravidelnou alternaci v libovolném systému, ne nutně jen jazykovém, interpretovat
jako vlastnost prostě jsoucí (např. v generativistickém duchu), nebo vzniknuvší. Historie
jazyka, jako předmět zkoumání HL, je epifenomén individuálních jazykových ontologií
("historií") libovolné jazykové populace. Naše definice konkrétního „jazyka“ je vždy
arbitrární.
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Metoda vnitřní rekonstrukce
For one thing, it [internal reconstruction JB] does not take us as far back in history as does the
comparative method.
Terry Crowley127
In comparing languages the process of internal reconstruction is always a first step, whenever it is
possible to apply it.
R.S.P. Beekes

MVR se uplatňuje v rámci jednoho jazykového stádia, ať už jím je rekonstrukt nebo jazyk
třeba jen z části doložený. Přitom vnitřní rekonstrukce prajazyka ve formalistickém pojetí
zřejmě není dost dobře možná (ježto její výstup je achronologický překladač, z principu
nemůže mít žádnou vnitřní chronologii) a tudíž se v následujícím uvažuje o prajazyce
už jen jako o reálném jazyce. Zatímco srovnávací metoda shledává podobnosti mezi dvěma
systémy, metoda vnitřní rekonstrukce hledá rozdíly v rámci jednoho systému. Dá se říci, že je
tedy zrcadlově obrácená. Na druhou stranu nakonec obě nacházejí rozdíly a vysvětlují je na
základě totožných argumentů, takže se v oblasti objasnění vývoje příliš neliší (především
obě odhalují vztahy, ne jejich příčiny). Procesy a mechanismy hláskového vývoje probíhají
stejně v historii každého jazyka, SM srovnává výsledky dvou a případně více takových
vývojů, MVR pouze jazyka jediného. Ovšem např. vztah, lat. que a qua skr. ca a ka není
v principu odlišný od vztahu lat. *ke a *ka k it. če a ka – oběma vznikají poziční varianty téhož
fonému a následně samostatné fonémy, pouze v prvém případě je komparandum sousední
jazykový stav, v druhém předešlý. V obou případech se jedná o průběh palatalizačního
klinu a asibilaci velár vlivem transientů předního vokálu, a v obou případech hledáme
pro vysvětlení stavu právě takový mechanismus (percepční a artikulační). Některá ze zde
zkoumaných omezení MVR stručně zmiňují např. Chafe (1959); Campbell (2001: 215-18);
Lass (1997: 237-41) ostatně i Crowley128 (1992: 126:128), obecně ale není tento problém dobře
zpracován. Podle většiny autorů MVR sestává z několika kroků (srov. Anttila 1989: 264-273;
Campbell 2001: 202nn; Hock 1991: 532-555; Lass 1997: 232nn; Lehmann 1993: 31-35; Ringe
2003; Beekes 1995: 98-102; Rasmussen & Olander 2009; Trask 1994: 248-262; Fox 2007:145169 sleduje jednotlivé kroky v osnově kapitoly o MVR), a vesměs také panuje shoda, že
MVR využívá převážně nebo výhradně morfonologických variací.
„I[nternal]R[econstruction] most often exploits alternations resulting from the conditioned
merger129 of phonemes.“ (Ringe 2005: 245)

Implicitně se předpokládá, že gramaticky či derivačně motivovaná variace morfému je
výsledkem historického, nikoli synchronního procesu, a že tento proces vedl od jedné formy,
127 V této fázi, myslím, není třeba dodávat, že Crowleyho necituji jako příklad hodný následování. Naopak
Hock (1991: 544-5), vyjadřuje značnou důvěru ve spolehlivost MVR, v čemž je myslím jeho názor běžnější než
odmítavost Crowleyho.
128 Srov. Crowley (1992: 128): „the method can only be used when a sound change has resulted in some kind
of morphological alternation. … If an unconditioned [systémová JB] change has taken place in a language there
will be no synchronic residue of the original situation in the form of morphological alternative, so the internal
reconstruction would be completely unable to produce any results in these kinds of situations.“ Podle Crowleyho
je v tomto ohledu SM mnohem účinnější. Ve skutečnosti jsou v této situaci obě metody slepé – pokud ve všech
jazycích – či všech pozicích ve slově – došlo ke stejnému vývoji (či „stagnaci“), ani jedné z metod nezbývá než
konstatovat, že k vývoji daného elementu nemá co říci.
129 Technicky vzato se zde Ringe nevyjadřuje příliš šťastně: nikoli podmíněné (kontextové) splynutí fonémů,
nýbrž kontextová fonologizace alofonů, obvykle související se systémovým splynutím fonémů, vede k onomu
druhu morfonologických variací, jež jsou MVR hlavním zdrojem informací.
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vyskytující se ve všech paradigmatech a derivacích, k různým formám, čili od původní
„humboldtovské jednoty“. Opačná možnost, totiž že několik formálně a sémanticky
podobných morfémů sémanticky splynulo a „uspořádalo se“ v paradigma, zatímco
formálně zůstaly odlišeny, není v principu vyloučena, je ale extrémně nepravděpodobná.
Ze stejného principu v SM nepřímo vyplývá hypotéza prajazyka per se. Jednotlivé kroky
MVR pro oblast (mor)fonologie jsou tyto:
i. identifikace morfonologických variací morfémů
ii. jejich vztažení ke gramatickým třídám a paradigmatům
iii. analýza společných rysů těchto hlásek
iv. analýza vázanosti morfonémů na hláskovou podobu prostředí
v. vyhodnocení nejčastější (v nejvíce prostředích se vyskytující) realizace, nejméně
vázané na prostředí
vi. vyhodnocení možných trajektorií vývoje od této realizace k typům méně častým
vii. stanovení původních hlásek a původních podob morfémů (a dále řetězců
morfémů atd.)
viii. vytvoření relativní chronologie systému
Pokud MVR je tou metodou, jež zkoumá historii jazyka, či přinejmenším jeho hláskosloví,
jen na základě jeho vnitřní variace, pak je třeba říci, že variace morfonologická není jedinou
variací, již je možno takto zkoumat a činit na jejím základě závěry o jejím původu, nebo
naopak že humboldtovská invariantnost formy lexému není jediným typem často se
vyskytující či očekávatelné homogenity, jež bývá vývoj narušena. Proto je třeba uvážit,
jaké další diachronní jevy se mohou projevit jako synchronní variace – a těmto typům se
věnuji ve více bodech pod 2.4.
MVR byla paradoxně považována jen za jakýsi přívěsek SM, bastard child of the comparative
method (Lass 2008) – jakýsi last resort rekonstrukce tam, kam SM již nedosahovala (kde
chyběl druhý jazyk na srovnatelné chronologicko-genetické úrovni, či kde v takovém
jazyce chyběl srovnatelný materiál) – srov. Lehmann (1996); Givón (1999) atd. Sahá ale
dále do historie, a v jistém smyslu by tedy měla mít prioritu. I v případě, že se nakonec
metodám HL podaří zrekonstruovat prajazyk(y) všech jazykových rodin planety, což je se
stávajícími metodami extrémně nepravděpodobné, stále bude MVR nástrojem analýzy i
takového prajazyka. Vnitřní reflexe pozice MVR v HL (přinejmenším indoevropeistické) je
vzácná a množství literatury jí věnované nepoměrně menší než v případě SM. Patrně jediné
obecnější pojednání této problematiky je Givón (1999; 2000) – „Internal reconstruction, on
its own“ naznačuje, že není zvykem ji od SM oddělovat. Poté co shrne přístup k MVR
od Bloomfield 1933 k Fox 1995 (zde =2007) (nezmiňuje tedy pochopitelně Ringe 2004 a
2005 ani Hale 2007, ale ani Kuryłowicz 1964 či Beekes 1995: 98-102), konstatuje, že zájem,
měřený množstvím prostoru, plynule narůstá (Bloomfield MVR nevěnuje jedinou zmínku,
Hoenigswald (1960) celkem jen několik stránek, Lehmann (1962/1992) již skoro stejný
prostor jako SM, Fox (1995) 72 stran), nicméně MVR stále stojí ve stínu SM.130 Ringe (2003)
srovnává SM a MVR a tvrdí, že MVR je méně spolehlivá, její užití v HL omezené a kdykoli
možno, je třeba dát před ní přednost SM, což není myslím věcně správné, neboť každá
metoda pracuje v poněkud jiné doméně a obě jsou stejně spolehlivé, pokud jasně řekneme,
kdy na ně lze spoléhat a kdy nikoli.
MVR stála v pozadí v době, kdy se synchronní analýza opírala o gramatiky latiny a řečtiny
130 Jediná česká práce, jež by se snad dala zařadit po bok těchto děl, je Večerka (2006), k SM 52-56, samostatná
kapitola o MVR naneštěstí chybí, Vavroušek (2009: 13-17) o metodě pojednává jen celkem obecně, její principielní
východiska nedeklaruje.
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staré víc jak tisíc let, a o nově objevený sanskrt, jehož poměrně bohatší systém sloužil
jak vzor. Skutečně pozoruhodné objevy v indoevropeistice, jakými byly Saussurova teorie
indoevropského kořene, konsonantických koeficientů a ablautu131, se zakládaly na MVR
jako synchronní analýze – objevení kteréhokoli z hláskových zákonů, jakkoli intelektuálně
náročné a subjektivně okouzlující, spadá do zcela jiné kategorie.
Pokud připustíme, že MVR je alespoň v některých ohledech synchronní analýza (srov.
dále 2.1.1. kde se ukazuje, nakolik tato synchronicita zatemňuje historický vývoj), je ihned
třeba varovat, že její analýza směřuje k ideálnímu popisu a tudíž inklinuje k nezdravému
redukcionismu. George Dunkel (1981), v kritice typologických úvah v HL upozorňuje, že
kritika SM (pro něj zřejmě zastřešující termín pro všechny metody HL132) je oprávněná
ve vztahu k „brutally reductionist internal reconstructions of E. Benveniste and J.
Kuryłowicz“, tedy např. na Benvenistovu teorii pie kořene (Benveniste (1935) a viz 2.4.5.2)
či Kuryłowiczovu teorii monovokalismu prajazyka (Kuryłowicz 1956 a právě pod 2.2.1),
ale jinak zbytečná (s čímž lze z hlediska synchronní typologie souhlasit). To nicméně samo
o sobě neznamená, že opatrnější přístup je a priori správný.
Výhodou SM je relativně snadná identifikace komparand jako základu rekonstrukce
– identické formy jsou relativně vzácné (identita forem znemožňuje triangulaci a tudíž
paradoxně umožňuje jen slabší rekonstrukci). MVR je odkázána v principu na divergentní
vývoj v rámci jednoho systému, přinejmenším takto je pojímána v literatuře. Původně byla
MVR doplňkem SM proto, že doplňovala informace o známých jazycích, filtrovala slepá
komparanda a důsledky vnitřního „porozpadového“ vývoje. Je ovšem přirozené, že dříve
či později bude uplatněna i na rekonstruovaný jazyk a právě v takové fázi se nyní nachází
mnoho HL a tím pádem převezme úlohu hlavního nástroje rekonstrukce v HL.
Protože od určité chronologické vzdálenosti či míry odlišnosti SM přestává být spolehlivá,
dosáhnuvši meze podobností na úrovni statistické chyby, je veškerá naděje na přesvědčivé
důkazy hlubší příbuznosti jazykových rodin spojena s MVR. Podobnost mezi ranými stadii
praindoevropštiny a prasemitohamitštiny, pokud jsou si vůbec příbuzné, bude logicky
vyšší, než mezi chetitštinou a akkadštinou jako jejich nejstaršími doloženými potomky.
Pokud společný prajazyk indoevropsko-semitohamitský ležel řekněme v období 12000
př. n. l., potom naděje na nalezení pravidelných podobností mezi jazyky o deset tisíc let
mladšími je velice malá. Pokud ovšem pracujeme s prajazyky ležícími někde okolo roku
7000 př.n.l., tedy od prajazyka vzdálenými asi jako čeština a španělština od pie, naděje
se významně zvyšuje – přinejmenším naděje prokázat, že si dané jazyky na této časové
úrovni s nejvyšší pravděpodobností příbuzné nejsou – což je koneckonců cenné zjištění,
protože jiné spolehlivé metody, jak příbuznost prokázat, zatím nemáme, čili je možno
celý podnik opustit a namísto jalových spekulací pracovat na zdokonalení rekonstrukce
mladších stadií. Některé z problematických kroků MVR a jejich teoretických implikací
popisují následující kapitoly.
2.1 Identifikace morfonologických variací morfémů
MVR vychází z kognitivního modulu, jenž umožňuje pomocí analogie novému mluvčímu
identifikovat různé formy jako příslušející témuž morfému a vytvořit hypotézu o tom,
z jaké nealternující formy ostatní mluvčí tyto varianty generují či odvozují. Na základě této
intuice se rozhodujeme mezi formami s různou historickou setrvačností pro tu, která stojí
131 Laryngály v jistém smyslu ve starořeckém či sanskrtském systému nadále jsou, třebaže je otázkou, zda si
jejich existence může být mluvčí intuitivně vědom. Jsou zde jako abstraktní pojítko morfonologických řad - jako
součást popisu systému. Pokud by synchronní analýza měla postoupit dále od deskripce k abstrakci, od výčtu
tvarů k jejich generování, koncept odpovídající historicky laryngálám by se musel objevit.
132 Vnitřní rekonstrukce přirozeně je metoda postavená na srovnávání. Nicméně její aplikace v HL je odlišná
a řídí se poněkud jinými principy než rekonstrukce založená na srovnávání více jazyků a rozlišení, které se pro
obě metody vžilo, je jistě užitečné.
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formálně nejblíže zdroji. Není zcela zřejmé, jaký je vztah mezi a) formou, jež poskytuje nejvíc
informací pro odvození forem ostatních bude mluvčími volena jako „základní“, „lemma“
atd. a b) formou, jež prošla nejméně historickými změnami pravděpodobně zachovává
nejvíce informací o svém původu. Znamená to a) = b), jako jisté „rule of thumb“? Nebo
hraje zásadní roli, zda daná forma je také nejčastější či další faktory?
Historická formální divergence je zdrojem synchronního polymorfismu. Pro MVR je ideální,
pokud tato divergence zasahuje segmenty na morfologickém švu (jako v podstatě jedinou
podmínku to uvádí Ringe 2005), nicméně každá morfonologická variace, včetně ablautu a
umlautu, umožňuje analýzu, pokud jen stále existuje kovariantní prostředí (např. přední/
zadní vokál po plozívě, přítomnost/nepřítomnost přízvuku atd., vnitřní i vnější sandhi),
nebo jej lze rekonstruovat srovnáním s jinými lexémy.
Pro staré ide. jazyky i pro většinu jazyků mladších platí, že na pomyslné škále
morfonologické složitosti stojí celkem vysoko. V češtině by se snad s výjimkou /l/ nenašla
hláska, jež by v rámci nějaké morfonologické substituce nealternovala s jinou – podobná
situace je např. v sanskrtu, ve staré irštině, starých germánských jazycích, v řečtině i latině.
MVR závisí na existenci paradigmat v širším slova smyslu. Čím analytičtější je vyjadřování
gramatických kategorií a derivace, tím menší je naděje, že jeden a týž morfém bude mít
více než jeden alomorf. Pro metody ide. HL, potažmo také HL semitské či ugrofinské je
existence morfonologických alternací zásadní. Bez této alternace nelze provést klasickou
rekonstrukční triangulaci. Naopak současný průběh procesů vedoucích k novým
syntetickým tvarům (univerbizace frází a gramatikalizace komponentů kompozit) a
hláskového vývoje umožňuje vyvářet v lexiku či gramatice prostředí imunní (či prostě
nezasažitelná) vůči určitému procesu, zachovávající tak informace o stadiích před posunem
– jak hláskovým, tak gramatikalizačním. Pro řadu jazyků a jazykových rodin platí, že
morfonologické alternace jsou zřídkavé či v krajním případě neexistující (např. některé
jazyky austronéské, sino-tibetské atd.).
Na druhou stranu, pokud je MVR založená na historické interpretaci dat, potom její první
krok, tak jak jej chápe většina prací, není de facto její součástí. V zásadě stejný soubor dat
poskytne kterákoli popisná synchronní gramatika. Pravděpodobně to do značné míry platí
o několika dalších jejích krocích. Historicko-lingvistické hledisko zde nastupuje teprve při
interpretaci dat, a to jednak v obecné rovině – sledované rozdíly jsou výsledkem jazykové
evoluce, jednak v konkrétní rovině, kde je třeba především hodnotit, nakolik je ta či ona
část systému náchylná analogickým změnám a které části systémů poskytují nejlepší
(etymologicky nejčistší) základ analýzy.
Synchronní analýza může jistě shromáždit série morfonologických variant (responsí
protofonému), jako je české k – č – c, nicméně jedině historická interpretace umožňuje
vysvětlení takových řad jako je h – ž – z. Tyto skupiny alterancí lze považovat za
paradigmaticky uspořádané množiny, tudíž množiny umožňující v některých případech
analýzu pomocí MVR. Pro MVR je klíčová bezpečná identifikace rozdílu oproti očekávání
totožnosti. Např. tedy české řady /k – č – c/; /h – ž – z/; /x – š – š/ alternují ve stejných
gramatických a derivačních pozicích, historicky na základě stejných fonetických procesů,
očekáváme tedy, že budou co do příslušnosti k hláskovým třídám stejně uspořádané.
Skutečnost, že tomu tak není, pak vyžaduje historickou interpretaci. Diachronní typologie
fonoklinů umožňuje množiny synchronních morfonémů seřadit podél příslušného klinu,
případně rozsoudit, kde se jedná o alternaci vycházející z různých stupňů jediného klinu
(jako je č. k ~ č) či z různých klinů (např. alternace h ~ z pocházejí z klinů dvou směrů z < dz
< ɟ < gʲ < g > ɣ > ɦ).
Identifikace alternací a jejich diachronní interpretace jsou přirozeně dvě různé věci.
Formalismy typu n > ň pokud –n náleží morfému z třídy česká a-kmenová feminina a vyskytuje
se v Lsg., sice připomínají formalismy historické, tedy n > ň /_i , ale že popisují různé vztahy
mezi entitami, je triviálně zřejmé. Morfonologickou alternaci nelze jednoduše převést
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v sekvenci historických procesů (české h se nikdy nevyvíjelo v ž! ani obráceně). Některé
morfonologické alternace skutečně mohou odrážet dvě po sobě jdoucí vývojová stadia téže
hlásky: to je případ českého k a č. Psl. k se skutečně vyvíjelo (i když nikoli bezprostředně)
v č, takže na *k > č a k > č není nic problematického. Jaký fonetický vývoj je nebo není možný
závisí nikoli na pozorovaných synchronních alternacích morfonologického, ale fonetického
rázu. Morfonologie je pouze vstupní materiál, jejž je nezbytné historicky interpretovat vždy,
nikoli jen tam, kde intuice naznačí, že mezi vývojem a morfonologií není shody. Bez tohoto
kroku, jak ukážu v následující studii, je snadné dojít k závěrům, jež se příčí mechanismům
produkce řeči a přece jsou shledávány plausibilními. Rekonstrukce polovokálů v pie je
založená na morfonologii a MVR a lze na ní demonstrovat celou řadu metodických chyb.
2.1.1 Případová studie pie „polovokály“
Klasická Boppovská doktrína, s níž je student seznamován příručkách, ať už ji autor uvádí s
vírou (Beekes 1995: 136nn), poněkud rezervovaně, či zcela odmítavě (Mayrhofer 1986: 160-1;
Ringe 2006: 7), zní takto: pie prajazyk disponoval pouze konsonantickými fonémy *y a *w,
jež se za určitých podmínek, shodných také pro nazály a likvidy, stávají slabikotvornými,
tedy podle indoevropeistické hantýrky se „vokalizují“ .133 pie kořeny o struktuře CVRC či
CVNC v tzv. nulovém stupni neobsahují plný vokál a jako slabičný vrchol zde nastupuje
likvida či nasála.
*wert –* wort – *wrt
*gʷem – *gʷom – *gʷm

„točit“
„přicházet“

Podobně se pak jeví i situace kořenů s „polovokály“ *y a *w
*leip – *loip - *lip
„lepit, lnout“
*bʰeudʰ - bʰoudʰ - bʰudʰ „budit, bdít“

Obě pravidla jsou si na první pohled strukturně podobná, odtud také abduktivní
argumentace, jejímž výsledkem je v konečném důsledku (spolu ovšem s laryngální teorií),
extrémně redukcionistický a nerealistický vokalismus probíraný pod 3.3.2.1. Argument
vypadá asi takto:
premisa: *i a *u se vyskytují pouze v pozicích, kde s nimi nesousedí žádný vokál
zákon: likvidy a nazály se realizují jako slabičný vrchol tam, kde není v jejich okolí žádný
vokál
závěr: *i a *u jsou vokalizované konsonanty, tedy *y a *w

Protože ablautové stupně základního vokál, tedy *e a *o, jsou historicky vokálem jedním
(jejich alternace nemá za následek změnu/ztrátu významu morfému), vyplývá z onoho
historického argumentu, že prajazyk disponoval pouze jedním vokálem, alespoň tedy na
fonologické úrovni. Že se takový systém příčí intuici většiny badatelů, to se ukázalo záhy
a výsledkem byla další z metodických chyb, tzv. „typologický precedens“134. Totiž nikoli
hledání argumentu z fonologie či logiky, ale hledání typologické paralely bylo pro některé
badatele zásadní, aby tato teze byla obhájena. Je lhostejné, zda kabardština či kterýkoli
133 Právě takto se projevuje přílišný redukcionismus, jenž za cenu ztráty užitečných informací buduje co
nejjednodušší a nejelegantnější systém, jenž zde umožňuje shrnout dvě třídy hlásek {r,l,m,n} a {j,w} pod jednu.
134 ���������������������������������������������������������������������������������������������������
List ����������������������������������������������������������������������������������������������
(2007) užívá podobný termím „precedential approach“, třebaže jej nekritizuje. Nicméně ��������
Schwink�
(také apud List): ‘misuse of typology […] as a proof of reconstruction when in fact all that has been done is to find
some isolated parallel in one or two other languages (Parallelenjägerei)’
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jiný jazyk nebo jazyky opravdu na fonologické úrovni má jen jeden vokál, třebaže intuice
naznačuje, že takto redukovaný systém je spíše věcí popisu než skutečnosti (merge zde
neprobíhá nutně v jazyce, ale v myšlení badatele).
Chybné jsou už vstupní argumenty: pokud typologie, pak nejprve typologie diachronní
– slabičné likvidy a nazály vznikají redukcí sousedních vokalických jader, vokály i a u
nikoli, a teprve pak typologie synchronní, již je možno diachronně interpretovat bez větších
kontroverzí – jazyk, jenž má slabičné likvidy a nazály, má i jejich neslabičné varianty, naopak
jazyk jenž má vokály i a u zdaleka nemusí mít odpovídající konsonantické fonémy (srov.
attickou řečtinu, starou norštinu v rané fázi, starou irštinu atd.). Ale problém nastává již
v určení domény všech těchto úvah. Řeč byla o morfonologických střídách. Další abdukce
se týká těchto stříd:
premisa 1: *i a *u a *y a *w spolu alternují v morfémech jako morfonémy
premisa 2: *kʷi je morfém
závěr: *kʷi je důsledkem redukce z nějakého *kʷVy

Pokud snad není zřejmé, proč je tento závěr abduktivní, doplním do něj předpoklady,
jež jsou v něm skryté.
premisa 1: *i a *u a *y a *w spolu alternují v některých morfémech jako morfonémy
premisa 2: *kʷi je morfém
závěr: *kʷi je důsledkem redukce z nějakého *kʷVy

Pokud by se jednalo o stejnou argumentaci v češtině, byla by věc jasná na první
pohled. Jen naprosto naivní a nezkušený lingvista by se spokojil s těmito závěry:
premisa 1: z a ž spolu alternují v morfémech jako morfonémy
premisa 2: že je morfém
závěr: že je důsledkem vývoje z nějakého ze

Jinak řečeno – celá úvaha je správná v rámci své domény, tedy v množině morfémů,
jež takto prokazatelně alternují. Mimo tuto doménu se jedná o přezobecnění, jež není
dostatečně obhajitelné. Skutečnost, že *y a *i spolu v některém morfému alternují a jsou
to dost možná historicky alofony, nevylučuje, že zde existují samostatné fonémy *y a *i,
ba dokonce to ani nevylučuje, že se tyto fonémy na základě dalších zákonitostí chovají
v některých prostředích také jako alofony (tedy např. skutečnost, že véd. sandhi Ci V vede
k CyV, a takové sekvence rozhodně nespadají do období tvorby ablautu v pie, to je zjevné,
ještě nezakládá argument, že i a y jsou univerzálně zaměnitelné a jedná se o jeden foném).
Diachronní interpretace téhož argumentu zní takto:
premisa 1: *i a *u se vyskytují pouze v pozicích, kde s nimi nesousedí žádný vokál
premisa 2: likvidy a nazály se realizují jako slabičný vrchol tam, kde se v jejich okolí
zanikl vokál
závěr: *i a *u vznikly tam, kde v okolí *y a *w zanikl vokál

Důvod, proč je tento závěr chybný, spočívá v tom, že j a w nejsou součástí stejné třídy
jako likvidy a nazály, jakkoli se tak mohou v morfonologických variacích chovat. Mezi
slabičnými a neslabičnými likvidami a nasálami není percepčně ani artikulačně rozdíl.
Mezi j a i a w a u rozdíly jsou, a to poměrně značné. Tomu, aby redukce vokálu v okolí
nasály vedla k jejímu přehodnocení ve slabičný vrchol další generací mluvčích, nic nebrání.
Případný redukovaný vokál se abdukuje ve variantní výslovnost slabičné sonory a za
výchozí fonemickou sekvenci mluvčí považuje CRC nikoli CəRC. Výchozí diftong Vw Vj
touto sekvencí změn neprojde – mezi vokálem a diftongem, a to na rozdíl od vokálu a
sonory, dojde k asimilaci – redukovaný vokál získá charakteristiky transientů glidu, čili
vzniká cosi jako ij a uw a konečně i a u. V žádném okamžiku vývoje nenastává situace, kdy
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by mluvčí chápal sekvenci tak, že neobsahuje vokál. V okamžiku, kdy lešení historického
vývoje zmizelo, je zapotřebí znalostí architektury, aby bylo zřejmé, že kdysi muselo stát.
Sekvence *CejC > *CjC > *CiC může přehledně formalizovat vztahy mezi krajními body
vývoje, dost možná může i popisovat synchronní odvozovací mechanismus v mozku
mluvčího, ale nemůže popisovat historickou realitu.
Na rozdíl od probíhající změny, tedy zvyšující se frekvence varianty v populaci realizací
hlásky, je morfonologická alternace již změna mrtvá, tedy bez vazby k současným variacím
v jazyce, dokonce aby se vůbec jednalo o morfonologickou střídu, musí být mrtvá. Proto
nelze mít výskyt morfonologické variace jakéhokoli druhu za nezvratný důkaz, že
změna, jež k ní vedla, byla stále aktivní, jak soudí např. např. Rejzek (2008: 35): „the above
mentioned doublets of Slav. sk-/x- doublets show, however, that the change sk > x must have
been effective long thereafter.“ Sotva by bylo možno najít příklad jednokrokové změny
sk > x, čili pokud taková alternace v populaci byla, musela být (a nejspíš byla) výsledkem
dialektové konvergence (triviálně vzato, pokud by se každá skupina *sk změnila na *x,
mluvčí by u nových skupin *sk neměl žádný důvod dát je do souvislosti s *x! Pro vytvoření
analogického šíření sk > x v nových skupinách je zapotřebí skupina dubletů, typu stangl.
š staronor. sk, nebo č. é > í). Žádná změna tohoto druhu v realistickém pojetí změny jako
vývoje nikdy neprobíhala.
Morfonologická variace je tedy naopak důkazem toho, že daná změna již byla
završena a fosilizována v morfonologii.
2.2 Analýza společných rysů střídnic
Patrně všechny moderní fonologické teorie v té či oné podobě zachovávají strukturalistické
pojetí fonému coby svazku distinktivních rysů a zásadní roli vzájemného kontrastu prvků
fonologického systému, realizovaného právě pomocí těchto rysů. Práce HL se vesměs
tohoto pojetí drží – třeba i proto, že se tyto koncepty kryjí nebo blíží fonologické intuici
badatelů, protože jsou koneckonců do značné míry jejím popisem. Analýza nemůže než
vycházet od jednotlivých prvků a kontrastů mezi nimi k obecnější struktuře a zpět k popisu
těchže prvků jako průsečíků určitých kategorií (rysů).
2.3 Trajektorie vývoje a původní invariant
Synchronní systém poskytuje vždy jen vzdálenější body fonoklinu v podobě alternace
(morfonologické, paradigmatické atd.), takže poskytuje mapping elementů od alofonů
po morfonémy na sebe, ale nikoli způsob, kterým tyto alternace vzešly z heuristicky
předpokládané původní jednoty135. Tato jednota, podobně jako Stammbaum teorie, vychází
z logiky SM. Všemožné alternace, jak uvnitř systému, tak reflexy v různých systémech,
nakonec nacházejí v prajazyce jediný zdroj. Z formalistického hlediska není tento bod
problematický: obě varianty vlastně nesměřují k prajazykovému invariantu, invariantní
(čistě proto že unikátní) je jejich vztah. Pro MVR by pak teoreticky nezůstávalo mnoho
vnitřní variace prajazyka k smysluplnému uplatnění.
Pokud ta svou práci odvede dokonale – do posledního páru odlišných responsí, pak vše
135 V případě morfonologické variace je to rozumná heuristika. Je přirozeně možné, že některé z volných
a nepodmíněných alofonických variací prajazyka se kryjí s morfonémy, ale reálně takový přesah bude velice
nízký. Pokud se např. v dané populaci může v libovolné pozici vyskytovat š i s, nebo r i l jako realizace téhož
fonému, je možné, že š a s se v důsledku určitých změn, které tyto volné alofony v některých prostředích fixují,
stanou v dceřiných jazycích morfonémy (např. dříve volná variace s s š před j se změní v jedině přípustné š, další
vývoj vede k ztrátě variace ve prospěch s). Taková sekvence změn je ale relativně nepravděpodobná s ohledem
na to, že by k ní mělo dojít ve více větvích. Navíc by právě taková volná variace v důsledku řečených změn byla
právě v těchto větvích neviditelná a ani existence takových větví, jež původní volnou variaci zachovávají, by
pro její rekonstrukci nebyla dostatečná. Klíčová je přirozeně také formální vzdálenost obou (všech) segmentů.
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v prajazyce je invariantní – každý tvar každého paradigmatu. Přirozeně prajazyk nemůže
být srovnávací gramatikou, tedy zahrnovat všechny varianty různých dceřiných jazyků ve
své verzi, neboť by parně byl nerealisticky bohatý, na druhou stranu ale nemůže být ani
nerealisticky chudý. Alomorfie, tak jako alofonie prostě existují, a třebaže snad neexistuje
naprostá funkční synonymie, existuje jistě stav jí blízký, takže variace mezi českým mně a
mne, jakkoli snad historicky opodstatněná funkčně, už synchronně valné funkční rozlišení
nemá (snad stylové?) a přece se oba tvary dále předávají podél časové osy dalším generacím
mluvčích. Nerekonstruuje jazyk jediného mluvčího, nýbrž podobně konstruovanou abstrakci
populace, jež je rozumným kompromisem mezi průnikem a sumou všech gramatik této
populace.
2.4 Distribuce, kookurence, komplementarita
Smyslem distribuční analýzy hlásek v lexiku je odhalení tří anomálií, které pravděpodobně
vznikají posuny v hláskovém systému, a umožňují tedy vytvořit teorii o jejich původu.
Jedná se o identifikaci (1) nerovnoměrnosti distribuce (2) exkluzivní kookurence hlásek (3)
vázané komplementární distribuce. Protože se rozvinula v jazykovém prostředí s vysokou
mírou morfonologických variací, zakládá se MVR zejména na morfonologické analýze, čili
vyžaduje existenci paradigmaticky uspořádaných skupin, jež jsou v gramatickém vztahu.
Nicméně v případech, kdy takové skupiny chybí (případ převážně izolačních jazyků),
je analýza frekvence a distribuce hlásek patrně jedinou možností rekonstrukce hlubších
stadií bez použití SM.
(1)
Pouhá relativní frekvence hlásek není pro MVR využitelná. Nelze říci, že tato
frekvence je překvapivě či signifikantně vysoká/nízká na rozdíl od jiné frekvence, nevíme-li,
zda by měla či neměla být. Množství a podoba lexikálních jednotek závisí v prvé řadě na
historické náhodě. Vnitřní příčiny jazykové pak mohou být pouze systémové. Fonologické
třídy zde nejsou kategorií na úrovni morfologického nebo sémantického paradigmatu,
neplatí pro ně, že jsme oprávněni očekávat podobnost distribuce, např. [znělá+plozíva]
není entitou toho druhu jako [zvíře+dravé+domácí], a „posuny“ po škále artikulačních
pozic a koartikulací *b, *d, *g, *gʷ nejsou srovnatelné s pes, psa, psu, psí, psisko, protože
relativní četnost výskytů na dané pozici není kritériem identity (tedy že každá hláska
mající to a to absolutní nebo percentuelní zastoupení v lexiku je nutně [znělá+plozíva].
Jestliže existuje gramatická kategorie pádu, potom je rozumné očekávat, že např. každé
substantivum bude schopno vyjádřit každý z těchto pádů (tam, kde to formálně lze). Není
ale smysluplné očekávat, že každý průsečík kategorií [znělá+plozíva] a [artikulační pozice]
bude v lexiku zastoupen stejnou frekvencí (nebo že bude vůbec zastoupen – k čemuž pod
3.2.3).
(2)
MVR interpretuje exkluzivní kookurenci dvou prvků v závislosti na přítomnosti
prvku třetího jako jazykovým vývojem podmíněnou korelaci (tedy např. v češtině lze
kookurenci c a i v komplementární distribuci s kookurencí k a i na morfologickém švu
hodnotit jako korelaci rysu [koncový segment morfému] u {k,c} a rysů [Npl. maskulina] a
[Apl. maskulina] u daného tvaru paradigmatu a hledat vysvětlení této korelace na rozdíl
od s ničím nekorelujícího výskytu skupin ki a ci jinde v lexiku). Prvek korelace je zde
zásadní. U sledování kookurence bez vázanosti na třetí prvek i exkluzivitu lze sice hovořit
o skupinách (přinejmenším dvoučlenných) a tedy srovnat, že např. skupiny Cr jsou častější
než Cl, ale nelze říci, proč či alespoň za jakých okolností (že to není totéž viz pod 1.7.1)
k tomu dochází. Vyšší výskyt té či oné skupiny může případně vyplývat z interakce obou,
což umožňuje v principu daleko bohatší a komplexnější analýzu kontextovou, je ale nutné
mít nástroj, jak stanovit, kdy se o výsledek nějaké interakce (asimilace, disimilace atd.)
jedná a kdy nikoli. Jedině exkluzivní kookurence (či pokud bychom změkčili kritéria, velmi
89

vysoká frekvence kookurencí dvou hlásek jako trend), je rekonstrukčně užitná. Vysvětlení
takového jevu spočívá v nalezení nikoli faktorů takové kookurence (to je v zásadě historická
náhoda), ale inhibitorů všech ostatních myslitelných kookurencí.
(3) 	Stanovení vázané komplementární distribuce je logickým produktem sledování
kookurencí, vázaná komplementární distribuce je pouze absence kookurencí ve specifických
prostředích. Vázanou komplementární distribucí mám na mysli situaci, kdy se rozdíl
mezi dvěma hláskami v určitém prostředí neutralizuje, a to tak, že nelze stanovit (nejde
o morfonologickou variaci), zda v daném prostředí historickou náhodou vždy stojí určitá
hláska, nebo zda se více hlásek, pravděpodobně náležejících téže třídě, v daném prostředí
realizuje jen jedním způsobem.
První krok takové procedury je tedy synchronní analýza. Teprve jazyky analyzované MVR
lze podrobit vzájemnému srovnání co do frekvence, kookurence či komplementarity hlásek
v lexiku. Stanovíme-li analýzou distribuce hlásek v lexiku frekvenční minima a maxima
ležící daleko mimo průměr dané třídy, jedině pomocí SM lze zjistit, zda takové anomálie
jsou zděděné a tudíž si žádají vysvětlení na úrovni prajazyka (není dáno, že toto vysvětlení
je možné), nebo zda jsou inovativní a tedy svědčí o jinak nesledovatelných diachronních
posunech v rámci historie už konkrétní větve (.
Narazil jsem na tento problém v Bičovský (2005, 2008). V praslovanštině je pozoruhodně
nízká frekvence iniciálních skupin *sk- oproti *sp- a *st-. To samo o sobě může a nemusí
značit, že se skupiny *sk- povětšinou ztratily, splynuvše s jiným segmentem (včetně „Ø“),
nebo že naopak došlo k výraznému posílení druhých dvou skupin. Na základě samotného
materiálu můžeme vyslovit jen spekulaci. Teprve srovnáním s geneticky nejbližšími jazyky,
baltštinou a germánštinou se ukazuje, že je tato frekvence nízká i v rámci této genetické
podskupiny, a tedy patrně výsledkem inovace.
Jedná se o nepravidelnosti na rozdíl od určitého ideálního stavu. V ideálním případě by
vztah počtu a distribuce hlásek v korpusu (a konsekventně i hláskových tříd) měl vycházet
z počtu lexikálních jednotek – ideálním stavem se zde rozumí jazyk, který by byl výsledkem
„glottopoetického“ úsilí vědců, nikoli přirozeného vývoje, jazyk ideální, jehož biologickou
metaforou by bylo lidské tělo bez zubů moudrosti, mužských bradavek, páteře nedokonale
uzpůsobené vzpřímenému postoji atd. Kombinatorika hláskových řetězců není volná, jako
např. u čísel (platí zde artikulačně-percepční omezení), nicméně při známých omezeních
by jistě i tak bylo možné stanovit, jaký počet hlásek by byl nutný a postačující k vytvoření
řekněme 50 000 řetězců o ideální délce 3-5 segmentů (pokud by se jednalo o čísla, stačilo
by 0-9 zcela jistě). V přirozeném jazyce tohoto stavu nelze dosáhnout, neboť jediným
dostupným mechanismem je přirozený vývoj – hláskové inventáře jsou tedy vždy větší,
než by bylo nezbytné, mnoho přípustných hláskových řetězců není využito pro samostatný
lexém, vedle toho je naopak poměrně výrazná část řetězců využívána pro dva i více lexémů
(k čemuž dále pod 2.4.4.).
Je tedy vůbec možné očekávat, že vytížení hlásek v lexiku je nenáhodné, alespoň
částečně řízené nějakými zákonitostmi, a že je tudíž vůbec možné rozpoznat, zda ta či
ona distribuce je v rozporu s normálním stavem? Zdá se, že v současné chvíli lze říci jen
tolik, že nemáme dostatek důkazů pro ani proti, a tudíž je zřejmě metodicky správnější
zákonitost nepředpokládat a spoléhat se, jako v případě praslovanského *sk na srovnání
s geneticky blízkými jazyky. Mechanismus, jenž by zaručoval, že dospělý mluvčí dokáže
provést frekvenční analýzu hlásek ve vlastním lexiku, identifikovat problémová místa a
zaplnit nevyužité prostory, je stěží představitelný, tím méně lze o něčem takovém uvažovat
v celé komunitě (srov. Lass 1980) – dost možná je zde omezením i délka a intenzita kontaktů
mezi mluvčími, nelze vyloučit, že v uzavřené skupině mluvčích by se po nějaké době
takové tendence projevily, patrně by ale muselo jít o výrazně delší časový úsek, než jaký
je biologicky možný. Je sice možné, že mluvčí bude u nových termínů upřednostňovat
90

kontrastnější formu (tedy s méně frekventovanou kombinací hlásek), ale jistě až poté,
co budou uspokojeny další požadavky (etymologická průhlednost, zapamatovatelnost,
artikulační ekonomie atd.). Pro MVR zůstává možnost typologického srovnání, problémem
je, nakolik konkrétně musí být vzorek jazyků dán (všechny jazyky – jazyky s podobným
hláskoslovím – jazyky s podobnou slabičnou strukturou atd.).
Nejenže distribuce existujících hlásek v lexiku není nutně rovnoměrná, není ani výjimkou
že určitá hláska na očekávatelné pozici chybí v systému (neúplná třída) – jak bylo již řečeno,
je spíše pravidlem, že hláskové systémy nejsou ideálně symetrické. Na každou takovou
mezeru lze ovšem pohlížet z diachronního hlediska dvěma způsoby: je možné, že příslušná
jednotka v určitém stadiu v jazyce existovala, ale v důsledku konkrétní změny zanikla
(např. pie *p v prakeltštině a praarménštině), je ale také z principu možné, že příslušná
řada vznikla jako neúplná (např. některé hlásky podléhaly palatalizaci, jiné nikoli). Absence
znělé velární plozívy v češtině, slovenštině, ukrajinštině a některých dalších slovanských
dialektech je výsledkem doložitelného vývoje – výchozí stadium vykazovalo paralelní
řady k – g, t – d, atd. Zejména pokud se jedná o řadu potenciálně odvozenou (např. nosové
vokály ze sekvencí VNC), může skutečnost, že tato řada je neúplná, souviset s procesem
jejího vzniku. Pokud z řady x y z vzniká procesem Pa paralelní řada xa ya za, je pro její vznik
klíčová kompatibilita jednotlivých prvků s rysem a. V obou případech pak vyvstává otázka:
pokud řada vznikla jako neúplná, jakým procesem vznikla, z jaké řady (či řad), pokud
vznikla úplná řada a některá z jejích hlásek zanikla, je třeba objasnit co je jejím pokračováním
v systému (zanikla úplně? splynula s jinou hláskou či hláskami? změnila se?).
2.4.1 Případová studie - glotalismus
Tzv. glotalistická teorie vzešla z reakce na Jacobson (1956) coby pokus přizpůsobit pie
konsonantismus požadavkům typologie. V různých alternativních pojetích jsou plozívní
řady reorganisovány podle jiných distinktivních rysů, např. tak, že buď znělost, nebo
aspirace nejsou nadále relevantní a do systému je naopak zaveden nový rys - glotalizace.
Až na výjimky (zejm. Leidenská škola a její zastánci) je glotalismus odmítán, ať už z důvodů
tradicionalistických a/nebo formalistických (jako irelevantní reformulace téhož), nebo pro
zjevný nesoulad s vývojem většiny ide. větví, kde je zapotřebí postulovat fonokliny, jež
nejsou prakticky doložené a nemají ani fonetickou oporu (systémová změna neznělých
glotalizovaných hlásek ve znělé).
Na rekonstruovaném pie lexiku bylo provedeno více frekvenčních a distribučních analýz.
Jucqois 1966 (hojně citovaný Gamkrelidze & Ivanovem či Hopperem, vůbec práce
podnětná pro glotalistickou školu) provedl distribuční analýzu plozív v pie lexiku, a to
s velice pozoruhodnými výsledky (lexikum zakládal na kritické analýze Pokorny 1956,
s vyloučením sporných kořenů). (K  problému pie *b z jiného úhlu ještě pod 2.4.5.3.) Na
první pohled je zřejmé, že distribuce hlásek je nerovnoměrná v labiální sérii:

bilabiály
labioveláry		

znělé 		
0		
37		

znělé aspirované		
129				
12				

neznělé
144		
18

Prvním předpokladem, na němž Gamkrelidze & Ivanov stavějí, je právě očekávání
rovnoměrnější distribuce (v intuitivní rovině očekávaná symetrie systému). Ke stanovení
míry očekávatelné rovnoměrnosti lze použít jak (1) vnitřní, tak (2) vnější komparanda.
1
v ostatních řadách plozív je distribuce hlásek rovnoměrná – rozptyl se pohybuje
zhruba mezi 25-50%, ovšem v řadě bilabiální je zde zjevný skok (0 proti 129 a 144
výskytům). Předpokládejme, argumenti causa, že se jedná o výsledek analýzy ideálního a
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representativního lexika136. Skutečnost, že *b v lexiku chybí, je zarážející na první pohled
– proč? Protože porušuje známou typologickou či teoretickou doktrínu? Sotva – tato
skutečnost by totiž připadala zarážející každému uvažujícímu člověku v každém oboru
zkoumání, protože se jedná o zjevnou disproporci. Soudíme nicméně, že taková distribuce
vyžaduje vysvětlení daleko více, než např. skutečnost, že labiovelárních hlásek je výrazně
méně, než hlásek bilabiálních – vnitřní vztahy mezi jejich frekvencemi totiž dojem určité
proporce vyvolávají.
(2)
Gamkrelidze a Ivanov srovnávají vytížení hlásek v lexiku u různých typů nastavení
laryngálních rysů plozív (1995:7nn) a identifikují určité specifické nastavení, při němž
typicky chybějí bilabiální plozívy. Jedná se o jazyky s glotalizovanými řadami. Třebaže
autoři vesměs uvádějí příklady z jazyků kartvelských, zajímavá paralela se nabízí v jazycích
semitských (Martinet 1953: 70; Zemánek 1996). Zde v protosystému o třech řadách plozív
s rysy [znělost] a [glotalizace] rovněž chybí přesvědčivé doklady pro labiální řadu. Naopak
řada glotalizovaná v mnoha dialektech přechází v řadu znělou, dochází tedy ke splynutí */
ṭ/ s */d/ a */q/ s */g/ (nicméně bez vysvětlení semitské situace opět riskujeme „typologický
precedens“). Žádný z obhájců glotalistické teorie explicitně neříká, na jakém základě
považuje takovou distribuci za ojedinělou a „diagnosticky relevantní“ a nevysvětluje, proč
právě to či ono nastavení laryngálních rysů může jako jediné vést k podobné situaci.
Pro ide. prajazyk prozatím chybí srovnání, jež by umožnilo stanovit, zda určité anomálie
distribuce jsou výsledkem vnitřního vývoje ide. prajazyka, nebo rysem sdíleným celou
jazykovou (makro)rodinou. Pokud by sesterské dialekty rovněž vykazovaly tuto
anomálii, totiž nedostatek hlásek určitého typu, nelze tento fakt hodnotit jako anomálii
na úrovni jazyků, ale společného prajazyka. Postrádáme-li v systému o určité struktuře
určitou hlásku, máme na výběr mezi hledáním vysvětlení v rámci příslušného jazyka a
v rámci celé rodiny.137 Poměrně často lze užitečné srovnání najít při pohybu pomyslným
stromem do dalších stadií. V prakeltštině chybí neznělá bilabiální plozíva *p (ze srovnání
s ostatními jazyky víme, že zde byla, ale předstírejme, že prakeltština je koncovým bodem
rekonstrukce). O nastavení laryngálních rysů v prakeltštině se dozvídáme jen nepřímo – na
základě dceřiných jazyků. Jestliže pak v prakeltštině hláska *p chybí, zatímco v některých
mladších keltských jazycích se opět objevuje z jiných zdrojů (z pie *kʷ), znamená to snad, že
prakeltský systém vylučoval existenci hlásky *p ze systémových důvodů? Zřejmě bychom
museli hledat typologickou paralelu zániku *p a dospěli bychom k podobnému závěru
jako glotalisté – glotalisované p se prakticky nevyskytuje. Byly tedy protokeltské neznělé
plozívy glotalizované? Mezera v systému na pozici labiály neznělé je také např. v arabštině
a v celé řadě dalších jazyků (např. také japonština).
2.4.2 Stanovení alofonů a výchozího fonému
Jak v systému dochovaných, tak i rekonstruovaných jazyků je stanovení distribučních
vztahů hlásek nutným předpokladem správného mappingu jednoho chronologického
stadia s dalším. Ráz formalistické rekonstrukce, kdy mentálně operujeme hláskami, ale de
facto jen zástupnými symboly pro množiny responsí138, vede k metodickému paradoxu. Se
136 V pozdější době je srovnatelným materiálem takových analýz Rix (2006).
137 Jak správně poznamenává �����������������������������������������������������������
Clackson ��������������������������������������������������
2007: 47 „The glottalic model ... prioritises the synchronic typology
of pie over the diachronic typology of phonological change of the daughters.“ Bez ohledu na to, že diachronní
typologie není k disposici, je zjevné, že synchronní typologie nic užitečného v tomto případě nepřináší.
138 Srov. ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Lass (1993:161):
���������������������������������������������������������������������������������������������
„the initial segment in the IE word for „mouse“ ... we assume reconstructability a
priori, and set up a class with a label [JB] chosen to stand for the putative relationschip. The content of the class
is {L m, Skr m, Gr m, OE m . . .} and we assign a label „E“ = „equivalence“, which in this instance happens to be
identity. ... we could derive the class-label from the internal invariace and redefine E {m, m, m, . . .} as „m“, i.e.
m {m, m, m . . . }. The next stage marks „m“ as „*m“, indicating some particular (non-attested, reconstructed,
hypothetical, etc.) status."
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vší pravděpodobností měly alespoň některé z hlásek, které v realistickém prajazyce těmto
množinám odpovídají, alofony, jež by v jiném systému byly případně považovány za
fonémy (tedy rozdíl v jejich realizaci je dostatečný na jejich rozlišení v percepci, dosahuje
minima rozlišitelného rozdílu, jež např. umožňuje vnímat některé drobné rozdíly mezi
blízkými dialekty), my ovšem nadále operujeme s invarianty (množina jako celek nemůže
být než invariant!) a každé množině přiřazujeme jeden znak. Ani čtené <k> (což je v případě
dekódování druh realizace této hlásky!), ani vyslovované či myšlené <k> neodpovídají
realizaci pie fonému, z nějž pocházejí response dané množiny, bez ohledu na to, zda
některá pie hláska odpovídala neznělé velární plozívě rázu českého /k/. Jedná se o realizaci
pojmenování této množiny, nikoli hlásky (čili totéž, co hovořit o betě a nikoli o řeckém /b/).
Možná není od věci tento problém jasněji formulovat:
terminologický podotek
Formulace „prasemitské t“, „praindoevropské s“, či „psl *t“, „pie *s“ ve skutečnosti
vyjadřuje „hláska, kterou nazýváme „prasemitské t“, či „která se jmenuje“, aby rozdíl byl
ještě jasnější.

Je přirozeně možné, že ta samá entita má více jmen, čili individualizujících značek, tentýž
jedinec může být znám jako „Jan“ i „Honza“, ale tato jména se neváží ke dvěma variantám
individua. Každá položka rekonstruovaného jazyka se zakládá na množině responsí, ve
formalistickém pojetí ani ničemu jinému neodpovídá, této množině je přiřazen nějaký znak
(z mnemotechnických důvodů je užitečné volit znak typu hlásky). V realistickém prajazyce
tento znak zastupuje hlásku – a pokud bychom stanovovali její hodnotu, vycházeli bychom
opět z množiny možných realizací v prajazyce139.
Tudíž <*p> representuje množinu alofonů hlásky, z níž pochází množina responsí v ide.
jazycích, tedy č. /p/, angl. /f/ atd. Podstatné je, že obě množiny nejsou nutně v žádném
vztahu přímé response! Příklad tohoto metodického problému následuje v případová
studie, jako princip jej formuluji takto:
princip falešného mappingu
Podobnosti rozptylu responsí prajazykové hlásky a jejích alofonů nelze a priori
interpretovat tak, že jsou v přímém genetickém vztahu.

Přirozeně by bylo žádoucí, aby vztah mezi pojmenováním množin a základní, distribučně
nejčastější variantou hlásky reálného prajazyka byl token - typ, tedy aby *x = */x/ = *[x1, x2,
x3]. V nerekonstruovaném mrtvém jazyce je šance na zajištění této identity přirozeně vyšší
než u čistého rekonstruktu. Zde je název množiny volen na základě různých argumentů –
jednak např. demokratického principu (3.3.1.1), a dále namnoze jakési intuitivní vylučovací
metody, totiž zástupcem množiny je určen ten z jejích prvků, od nějž vedou nejkratší
vývojové trajektorie k prvkům dalším. Tento princip by bylo možno nazvat
princip falešného zdroje
prvek, jenž se jeví jako nejméně problematické historické východisko prvků ostatních
není a priori totožný se skutečným historickým zdrojem
139 To značí, že i pokud zachováváme pro danou množinu stále tutéž značku, řekněme jako v případě pie až
č. sibilanty <*s>, obsah množiny se neustále proměňuje, frekvence variant v populaci promluv i v gramatikách
mluvčích se zvolna posunuje, tato množina se vymezuje vůči ostatním množinám na základě zvětšujícího se
či zmenšujícího kontrastu. Ne snad, že by zaměňování značky za obsah množiny bylo v některých případech
méně riskantní - metodicky to je vždy problém - ale tam, kde konstatujeme tzv. změnu (čili se v rámci své
nahodile vzniknuvší grafické tradice již nespokojíme s týmž grafémem a volíme jiný, např. za t již d), lze tento
rozpor zmírnit. Řečeno velmi jednoduše: množina nazvaná *s neobsahuje {s, s, s, s, s, s} ale jednou {s, s, z, š, ts}
a jindy {s, z}.
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Nelze tento princip považovat ani za užitečnou heuristiku, protože kde v průběhu další
rekonstrukce metody zaručují, že se případný omyl prokáže? Běžná fonologická analýza
jazyka stanovuje počet prvků systému na základě jejich distribuce a kontrastu. Tato analýza
je nutně i jedním z kroků MVR – tedy vyloučení alofonických variant z rekonstrukce (viz
výše). V nejjednodušší formě lze říci, že za alofony téhož fonému lze považovat dvě hlásky,
náležející k téže třídě (jinak by např. angl. /h/ a /ŋ/ byly na základě distribuce alofony, srov.
Fischer-Jørgensen 1979), které se vyskytují v komplementární distribuci (jako např. angl.
[l] a [ɫ], vázané na pozici ve slabice, české [ř] a [ř̥]). Na druhou stranu, ze skutečnosti, že
výsledkem rozštěpení fonému může být také splynutí jednoho z jeho alofonů s jiným, již
existujícím fonémem (srov. vývoj lat. VsV > r), plyne, že se v jazycích mohou vyskytovat
stavy, kdy dva rozdílné fonémy mají v určitém prostředí stejnou realizaci (e.g. koncové
plozívy v češtině). Obvykle ovšem je alofon jednoho fonému (zde č. d) totožný se základní
realizací fonému druhého (zde č. t).
2.4.2.1 Otázka českého h a ch
MVR je, jak již bylo řečeno, nesmírně blízká a v některých ohledech (např. právě
v hláskosloví) neodlišitelná od běžné synchronní analýzy (Lass 2008). Zde – tak jako
v synchronní analýze – tíhneme k tomu representovat skupinu morfonémů tou realizací,
jež je nejčastější a objevuje se v nejvíce prostředích (srov. pro SM 3.3.1.1). V tomto kontextu
je zajímavé zmínit synchronní a diachronní aspekty morfonologických variací českých
velárních a glotálních frikativ. Očekávali bychom, že kontextově nejčastější varianta
hlásky bude pravděpodobně nejblíže historickému východisku (demokratický princip sui
generis). Na tomto příkladu lze ukázat, že historické východisko se zachovává naopak jako
sandhiová realizace, zatímco všude jinde zaniká.
Synchronně lze alternaci h a x popsat takto
h > x /_[neznělá]; _#;_#[neznělá]
x > ɣ /_#[znělá];

Posun h na ɣ, např. v sekvenci vrah zuřil [vraɣzuřil] pak synchronně popisujeme sekvencí
morfonologického a větného sandhi:
1) h > x /_# 		
2) x > ɣ /_[znělá]		

[vrax] [zuřil]
[vraɣzuřil]

Historický popis téhož vypadá následovně – v jisté fázi v češtině vedle sebe stály x a g, prvé
původem převážně z pie *s a *sk a zejm. germánských výpůjček, druhé z pie znělých (post)
velár. Zatímco x zůstává „beze změny“, g se vyvíjí
1) g > ɣ 			
2) ɣ > x /_# 		
3) ɣ > h			

(systémová změna)
(kontextová změna)
(systémová změna)

Ze synchronního hlediska je zřejmé, že alternace ɦ ~ x a x ~ ɣ není stejného řádu, čili prvá
je součástí morfonologického střídání, druhá střídání fonetického. Nicméně z historického
hlediska ɣ v pozici zuřícího vraha trvá. V žádné z fází vývoje ɣ > h zde patrně na fonetické
úrovni nestálo ani h [vraɦzuřil] ani x [vraxzuřil], nýbrž [vraɣzuřil], zatímco wrag > wraɣ >
ßrax a wraga > wraɣa > ßraɦa.
Otázkou je – co nám brání změnu ɣ > ɦ namísto změny systémové označit za kontextovou
lenizaci? Alespoň nějaký čas (dost možná stovky let...) vedle sebe tyto dvě realizace
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téhož fonému koexistovaly jako varianty lektové i poziční. Za základní realizaci hlásky,
realizaci, z níž se „odvozují“ realizace kontextové, je běžně označována ta realizace, jež se
vyskytuje v nejvíce prostředích či poskytuje nejúplnější informaci o svých fonologických
charakteristikách. V případě českého h či ɣ je na místě otázka: je výhodnější synchronní
popis pravidel výše, nebo popis následující? Ten totiž umožňuje zahrnout změnu ɣ > x pod
obecné pravidlo [znělá]+[neznělá],# > [neznělá]+[neznělá],# (pokud už vůbec je smysluplné
pauzu nějak odlišovat od [neznělá], neboť deaktivace hlasivek je technicky totožná).
ɣ > ɦ /#,[znělá]_[znělá]
2.4.2.2 Případová studie: pie veláry140

Situace rekonstruovaných pie velárních řad je v tomto ohledu pozoruhodná a žádá si
zvláštní výklad. Pro jednoduchost zde bude řeč jen o řadě velár neznělých, tedy *k *kʷ
*ḱ , věc se koneckonců týká kontrastu artikulační pozice, nikoli laryngálních rysů hlásek,
čili vše, co se říká o neznělých velárách, platí mutatis mutandis i pro veláry znělé a
aspirované. Řada tzv. palatální, palatovelární, palatalizovaná atd., se tradičně zakládá na
responsích typu č. sto ~ lit. šimtas ~ skr. śata proti lat. centum ~ stir. ceid ~ stangl. hund, kde se
předpokládá, že všechny hlásky leží podél palatalizačního klinu *k > *s. Tzv. labioveláry se
naopak staví na základě responsí typu lat. quod ~ stangl. hwæt ~ skr. kad atd. Rekonstrukci
třetí řady, „neutrální“, vedle řady palatovelární a labiovelární, si metodicky vynucuje řada
responsí – např. č. krev oproti lat. cruor a vel. crau, kde pie **ḱr- by bylo dalo české sr-, ale
**kʷr naopak vel. pr. Důkladnou analýzou těchto problematických případů se ukázalo, že
pro výskyt neutrálního *k lze stanovit prostředí, v nichž se objevuje v komplementární
distribuci s druhými dvěma řadami, tedy v některých prostředích s řadou palatovelární,
ale v jiných s labiovelárami. V těchže prostředích pak v některých jazycích (vesměs se to
týká baltoslovanštiny, a zde ještě především baltštiny) lze sledovat výskyt dublet.
Palatoveláry se velmi zřídka objevují v prostředí pie *r *l a *s, naopak labioveláry v okolí
w a u. Tři řady se ovšem materiálně nikde nezachovaly, všude platí, že buďto jedna nebo
druhá řada (*ḱ či *kʷ) s tímto *k splývá, i když by bylo snad lépe říci, že se posouvá na
tuto artikulační pozici bez ohledu na to, zda se zde již nějaký foném realizoval. Vesměs se
indoevropeisté přiklánějí k jednomu ze dvou přístupů: řada *k je pouze alofonická a není
samostatným fonémem (např. Beekes 1991; Lehmann 1996), nebo se jedná o plnohodnotný
foném (Meier-Brügger 2003; Tischler 1990; Ringe 2006). Proti prvému pojetí tradičně hovoří
tři argumenty.
(1)
existence minimálních párů, v nichž se objevují dublety s *ḱ a *k, srov. např. *bʰerǵʰ
„vysoký, výšina, kopec“ - psl. *bergъ (jakoby z *bʰergʰ) proti skr. brhánt av. bərəzaṇt- „vysoký“,
či č. slyšet, skr. śravati a lit. klausyti z pie *ḱleu. Jejich význam je nicméně stejný nebo příliš
blízký na to, aby se jednalo o náhodná paronyma a tedy ryzí minimální páry – jedná se
naopak obvykle o dubletní tvary, jež jsou typicky dialektového původu. Existence takových
dublet (a jejich zachovávání v rekonstruovaném systému) je v metodickém rozporu
s obvyklým omezení možných variant na jednu invariantu (2.3) – v přirozeném jazyce
ovšem takové jevy vždy existují, jsouce odrazem dialektových rozdílů v populaci gramatik.
Pokud je naším cílem realistický prajazyk, potom se se skutečností, že rekonstrukce vede
k dubletům, musíme smířit. Skutečných paronym, závisejících ve svém kontrastu na
fonologické platnosti *k, je po málu. Jejich výskyt v prajazyce se ovšem postuluje, tak jako
vše ostatní, na základě responsí v dceřiných jazycích. V těch opět nelze vyloučit v procesu
centumizace či satemizace sporadické přechody mezi řadami, nemáme totiž k disposici
prajazykové hlásky, ale jejich reflexy, proto nemůžeme říci, že nějaká *CVk a *CVḱ spolu
již v prajazyce kontrastovala, jen proto že spolu zprostředkovaně (před SM) kontrastují
140 Bičovský forthcoming.
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v dceřiných jazycích. Svou váhu má jistě i skutečnost, že jakkoli nacházíme dublety mezi
*k a *ḱ, dublety s *kʷ známy nejsou, a nejsou známa ani paronyma typu *CVkʷ a *CVḱ.
V rozporu s mladogramatickou doktrínou jistě neprobíhala „satemizace“ stejnou rychlostí
ve všech dialektech, nebyla započata a završena ve stejný okamžik. Jistě vedle sebe mohly
existovat dialekty s realizací c a k, kde jiné ještě užívaly ḱ a kʷ či ḱ a kʷ , případně lokální
frekvenční maxima té či oné realizace.
(2)
reflexy pie velár v luvijštině, která podle některých (Melchert 1987) zachovává
všechny tři řady (ovšem Melchertovy doklady přesvědčivě zpochybňuje Lipp 2009).
(3)
otázka kontrastu a distribuce. Tento argument, pokud vím, není v literatuře
zmiňován, je ale naň třeba poukázat. Totiž pokud je *k skutečně jen alofonem *ḱ, potom by
teoreticky nemělo existovat prostředí, v němž s *ḱ kontrastuje, a totéž mutatis mutandis pro
*kʷ. Ovšem jak hodnotit skutečnost, že právě v těch případech, kde není kontrastivní *kʷ a
*k je kontrastivní *ḱ a *k? Tedy např. sekvence *kʷu patrně přechází (pokud zde labializace
vůbec kdy vznikla – k čemuž dále) v *ku, zatímco *ḱu se zachovává, a tedy kontrastuje
s alofonem *kʷ, který je ovšem shodou okolností formálně totožný s alofonem *ḱ na jiných
pozicích. Čili
*ku/*uk vs. *ḱu/*uḱ,
*ks/*sk vs. *kʷs/*skʷ,

kde *k < *kʷ
kde *k < *ks

Nadto hypoteticky alespoň v několika etymonech mohlo *ḱ stát jak za *kʷ tak za *ḱ, tedy
pokud se v morfému objevovaly oba faktory neutralizace, např. *uksēn „býk“, kde by
změnu z *uḱsēn motivovalo *s, z *ukʷsēn141 pak předchozí *u. Tento případ přinejmenším
(pokud není izolovaný a nejedná se o tvar nějak analogicky pozměněný) nasvědčuje, že se
zde jedná o případ asimilace dvou odlišných hlásek v určitých prostředích, nikoli retence
základní realizace hlásky v daných prostředích a její rozlišení v prostředích ostatních. Ale
problém zůstává – pokud mluvčí nemůže v některých lexémech odlišit, zda příslušná hláska
je realizací toho či onoho fonému, je to dostatečný základ pro postulování samostatného
fonému? Otázka (3) je tudíž klíčová v diskusi se zastánci trojvelární teorie. Přiznávám, že
její teoretické řešení mi v tuto chvíli uniká a spíše se přikláním k názoru, že tato situace je
výsledkem metodiky rekonstrukce a neodpovídá reálné situaci v žádném živé jazyce, ergo
vysvětlení slučitelné s fonologickou teorií není možné v principu.
Onou chybou metody je zde podle mne právě princip falešného mappingu uvedený
v předchozím bodě. Totiž např. skutečnost, že slovanština či baltoslovanština vykazuje
reflexy pie *ḱ jako *k i *ḱ (tedy k i s, resp. balt. š) nevypovídá nic o tom, že by již v prajazyku
existovaly dublety s *ḱ a *k, čímž by se de facto potvrzoval status *k jako samostatného
fonému. Je nadále možné, že množina alofonů *ḱ v prajazyce byla [k, ḱ], a je stejně dobře
možné, že v některých etymonech či prostředích se po celou dobu vyskytovala tatáž
realizace (např. je dost pravděpodobné, že ve skupinách *tt, kde většina jazyků vykazuje
přechod na st či ss, tedy např. *widt- > stangl. wīs, č. zvěst atd., se jednalo vždy o nějaké *tst,
jinde se nevyskytující).
2.4.3 Kookurence a interakce
Požadavek synchronie všech komponentů rekonstruktu (1.4) je prakticky dosažitelný jen
za předpokladu, že všechny komponenty jazykového systému spolu prokazatelně v tentýž
okamžik interagují způsobem, vůči němuž nejsou metody slepé – tedy dochází mezi nimi
ke kontextovým změnám (srov. pro SM pod 3.3.2) nebo se jiné, než rekonstruované hodnoty
negativně implikují. Taková situace je u živého jazyka extrémně nepravděpodobná. Pokud
141 Pokorny (1950); ����������������
Watkins���������
(2000), mezi jinými, odvozují *uksén od *wegʷ „růst“, pokud se nemýlí, tedy bychom
ještě museli předpokládat, že mluvčí znali etymologickou příslušnost tohoto (případně dalších srovnatelně
dvojznačných) lexému.
96

tedy kdy nějakého takto synchronizovaného rekonstruktu dosáhneme, bude to čistě
náhodou a nebudeme si toho vědomi. Zbývá naděje, že se zdaří identifikovat interakci alespoň
některých subsystémů a tyto vztahy dále uspořádat do vyšší struktury, které přinejmenším
implikačně, pokud už ne doklady, zahrne většinu systému. pie prajazyk ve fonetické/
fonologické úrovni vykazuje celou řadu kombinatorických kontextových „změn“, jež
bychom shrnuli pod obecnými termíny asimilací a disimilací. Náleží sem např. chování
skupin dvou alveolárních plozív, z nichž prvá běžně (ve většině jazyků) disimiluje, resp.
přechodový okamžik mezi prvou a druhou plozí v sekvenci [tt] se analyzuje jako krátká
sibilanta, tedy [tst], dále interakce vokálů s laryngálami, neutralizace velár v některých
prostředích (2.4.2.2) atd. Lze tedy prokázat, že sekvence alveolárních plozív stála v určitém
období v kontaktu, bez intruzívních vokálů, a že v ní docházelo k asimilaci znělosti a
disimilaci na sibilantu, lze také říci, že v době, kdy měly veláry určitý protiklad, tento
zanikal v sousedství určitých hlásek, a tedy že se vyskytovaly ve stejný okamžik ve stejném
systému. Protože některé z hlásek vstupují do více takových vztahů, lze na základě jejich
průběhu spekulovat o jejich přesnějším fonetickém rázu, jakkoli je celá struktura vztahů
dána vždy relativně.
Základním předpokladem interakce je tedy kookurence a naopak kookurence plyne
z interakce, pokud je možno ji identifikovat. Pokud bychom např. předpokládali, že
libovolná frikativa a libovolná plozíva se mohou v tomto pořadí v prajazyce objevit, ale
typicky bychom se setkávali z možných průsečíků těchto tříd jen s průsečíkem např. st a
śť a nikdy opačně, je rozumné předpokládat, že mezi těmito dvěma sekvencemi je určitý
logický a historický vztah. Zejména kookurence/interakce hlásek, jejichž statut a podoba
v systému je nejasné může poskytovat cenné informace, protože umožňují eliminovat
neplodné větve argumentace a soustřeďovat se na ty, jež slibují úspěch.
2.4.3.1 Případová studie kookurence laryngál a velár
Protože v pie systému snad s výjimkou likvid není hlásky, která by tak či onak nebyla
problematická, říci, že největšími problémy rekonstrukce pie prajazyka co do počtu prvků
třídy jsou veláry a co do rázu laryngály, je možná přehnané. Pro obě tyto třídy platí, že
vykazovaly podle současné rekonstrukce značnou kontextovou variabilitu. Laryngály
asimilovaly s vokály zřejmě v nějaké aproximanty, byly náchylné progresivní znělostní
asimilaci, přecházely ve vokoidy atd. V případě laryngál je přinejmenším vcelku jasné,
kolik (nejméně) těchto hlásek bylo, třebaže ne nutně, zda mohly v některých prostředích
splývat. Veláry (2.4.2.1) odolávají definitivnímu rozhodnutí i co do jejich počtu. Proto
kookurence velár a laryngál je nesmírně zajímavý problém. Jejich kombinatorika totiž
zřejmě vykazuje určitý trend. Z myslitelných možností sekvence KH,

*h1
*h2
*h3

*kˊ
+
+

*k
+
+

*kʷ
+
+
+

Z myslitelných kombinací se prakticky nevyskytují tyto: *h2ḱ a *h1k (srov. např. Rix 2006,
Indice 1, retrográdní slovník pie slovesných kořenů). Všechny ostatní jsou doloženy, a
to způsobem, jenž celkem odpovídá jejich frekvenci v korpusu obecně (tedy *h3). Pokud
bychom tuto situaci měli interpretovat jako výsledek historické hláskové změny, v situaci,
kdy není jisté, zda *k byla samostatná hláska, bylo možné spatřovat v této distribuci
opět argumenty proti: absence sekvencí hlásek *h2ḱ, jež jsou samostatně v korpusu
dobře doložených (podle některých analýz je právě *h2 třetí nejčastější segment v tomto
jazyce, *ḱ je mezi prvními osmi až desíti, obecně palatoveláry jsou více zastoupeny než
labioveláry či veláry „neutrální“. Otázkou je, pokud rekonstruujeme *h2 a zjišťujeme, že
interaguje s velární hláskou (prevelárou) tak, že její reflexy v satemových jazycích se neliší
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od postveláry, jedná se nejspíš o asimilaci. Z hlediska velár se jedná o retrakci artikulace –
čili nejsmysluplnějším vysvětlením je atrakce k artikulační pozici předchozí hlásky, a tedy
důvod rekonstruovat *h2 jako [x] a celou sekvenci jako *xk. Absence skupin h1k má dvě
možná vysvětlení, z nichž pouze prvé je slučitelné s předchozím výkladem: buďto se tyto
sekvence nevyskytují, protože *k je vždy výsledkem asimilace a *h1 pro takovou asimilaci
neposkytovalo příčinu, nebo se takové sekvence vyvíjely naopak v *h1ḱ či *h1kʷ a je třeba
hledat takový segment, jenž by vyhovoval podobné asimilaci.
2.4.4 Homonymie jako diagnostický nástroj
Porušení Humboldtovy univerzálie „jedna forma = jeden význam“ (srov. Anttila 1989: 9.2;
McMahon 1994: kapitola 2; Durkin 2009: 87nn, Malkiel 1968: 31), je v MVR obvykle pojímáno
jen v jedné z logických možností, tedy jako „více forem = jeden význam“ a sem spadají
morfonologické variace – hlavní zdroj vnitřní rekonstrukce. Situace opačná, kdy „jedna
forma = více významů“ je v některých případech rovněž důsledkem historické divergence
(sémantické a/nebo funkční) a v jiných (častěji) důsledkem formální konvergence. V obou
případech je výsledkem homonymie, vůči níž je jakákoli formální komparace „slepá“
(2.4.4), přitom v druhém ale poskytuje prostor rekonstrukci – obtížné je ale právě oba druhy
homonym odlišit. Pokud bychom se měli rozhodnout, zda např anglické flower „květina“
a flour „mouka“ (ve výslovnosti homonymní) jsou důsledkem formální konvergence nebo
sémantické divergence, intuitivně bychom volili první – jejich významový rozdíl je obtížně
řešitelný. Že se v tomto případě jednalo o divergenci víme jen historickou náhodou –
přitom ale značná část lexika vzniká tímto způsobem, totiž některým z typů sémantického
rozšíření metaforické či metonymické povahy. Nakolik byl konceptuální a kulturní svět,
v němž se pohybovali potenciální tvůrci takových metafor např. v době před 6000 lety,
odlišný od našeho, lze jen spekulovat.
Invariantní prajazyk spěje k eliminaci homonym čistě důsledným uplatněním SM a MVR. Při
troše poetického nadání lze zřejmě sladit libovolné dva významy, jak přesvědčuje např. snaha
sblížit pie *wel „zemřít“ s *wel „tráva“ na základě mýtu o záhrobí, jež oplývá právě trávou.
Alternativou takovým rekonstrukcím je rekonstrukce staršího stadia, jež by umožňovalo
přinejmenším paronymii, např. *wel a *fel atd., zde ovšem by bylo zapotřebí více změn (*wel má
přinejmenším pět významů). Pro srovnání stangl. ár 1) „veslo“ 2) „posel“ 3) „bronz, měď“ 4)
„čest“ pochází z pragermánštiny (pg) 1) *airō 2) *airaz 3) *ars 4) *aizō, přičemž k této homonymii
přispěly čtyři změny: apokopa, *ai > ā, rotacismus *z > *r a asimilace *rs na *rr.
Pokud by jazyk ve smyslu abstrakce gramatik skutečně byl organismem sui generis, nadto
schopným sám na sobě (třebaže snad prostřednictvím svých uživatelů/hostitelů) provádět
terapeutické a profylaktické změny, potom jeho vysoká tolerance k homonymii je opravdu
zarážející. Protože význam lexému je beztak alespoň z části konkretizován v kontextu, zdá
se, že homonymie není pro komunikaci ve většině případů překážkou.142 Případů, jako je
angl. let “dovolit” a let “zabránit”, kde jsou nejen formy, ale i významy extrémně blízké, je
obvykle málo. Přesto panuje názor, že homonyma bývají častěji eliminována než ostatní
slovní zásoba, totiž nejen z důvodů, pro které bývá jeden lexém nahrazen jiným či vůbec
opuštěn a které jsou obvykle extralingvistické, ale právě pro svou systémovou chybovost.
Tomuto faktoru lexikální změny se dostalo výrazné pozornosti v důsledku Gillerónových
studií dialektů (srov. Malkiel 1968), tlak této chybovosti (homonymic clash) je ale dle názorů
více badatelů přeceňován – aby skutečně byla homonymie příčinou eliminace jednoho
z páru homonym, bylo by zapotřebí a) sémantické blízkosti a b) dostatečně vysoké
frekvence obou (všech) těchto lexémů (vůbec v menšině jsou paronyma eliminovaná na
základě podobnosti s tabuovými výrazy, jako amer. angl. donkey „osel“ za ass, homonymní
s ass „řiť“), srov. také Lass (1980). S  výjimkou homonym pocházejících ze sémantické
142 Počítačové simulace vývoje sémantiky dokládají, že homonymie je patrně nevyhnutelný výsledek procesu
budování lexika a negociace sémantiky (srov. Steels – Kaplan 2004).
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divergence, není tento stav není častější než u kterékoli jiné dvojice lexémů. Přikláním se
tedy k názoru, že lexikální obměna v oblasti homonym je sice asi vyšší, než v ostatních
oblastech lexika, nicméně tento rozdíl není výrazný. (Srov. dále McMahon 1994: 331nn a
zejména Lass 1980: 75nn).
Množství homonym v lexiku je závislé na více proměnných a patrně není univerzálně stejné
(svou roli hraje např. délka lexémů a typ skladby, hláskoslovná podobnost adstrátových
a substrátových jazyků, vůbec velikost lexika atd.). Rozhodně ale argumentační síla
homonymie (či paronymie) není v konkrétním případě velká: lze konstatovat, že zaniklé
slovo bylo homonymní s jiným, ale nikoli už že homonymie jednoznačně zapříčinila jeho
vymizení, a obvykle ani proč právě toto slovo z homonymické skupiny, a ne jiné, vymizelo.
Nadto se často operuje s homonymií slovníkových hesel, což v jazycích s rozvinutou flexí
může znamenat, že za homonyma jsou považována i taková slova, jež mají zcela odlišná
paradigmata a jejichž formy nejsou, až na nominativ, homonymní.
Pro MVR je homonymie zajímavá, pokud pochází z hláskové změny (zániku fonologických
kontrastů obecně nebo pozičně). Mnoho debat o homonymii se vede v kontextu zániku
fonologických kontrastů, přitom je logické, že poziční zánik hlásky, obvykle zasahující
celou třídu, např. apokopa, synkopa, afereze, vede ke vzniku většího počtu homonymií,
aniž by musel kterýkoli z fonologických kontrastů zaniknout úplně. Moje vlastní práce
(Bičovský 2003) na původ homonymie ve staré angličtině konstatuje, že významná část
homonym pochází z procesů pragermánské a západogermánské apokopy (převažují
jednoslabičná substantiva a adjektiva, často etymologicky spřízněná, jejichž odlišení
původně spočívalo v sufixu/koncovce.) U jazyků, kde jednoslabičné morfémy existovaly
mnohem déle, je pak podezření na vyšší míru sémantické divergence celkem oprávněné.
Pokud vím, typologická práce, jež by zkoumala relativní poměr homonym těchto tří
typů (hlásková změna, polysémie, výpůjčky) v lexiku, doposud neexistuje, čili patří mezi
typologická desiderata diachronní typologie. Bez typologických studií se lze jen domnívat,
že hlásková změna jako zdroj homonymie v jazycích jistého typu po historicky zajímavé
období převažuje.
Analýza homonym umožňuje získat informace o historickém zániku fonologického
kontrastu, jenž je pro metody HL a koneckonců i pro mluvčí jazyka „neviditelný“ (Gardův
princip 3.4). Samotná analýza homonym není triviální proces a lze říci, že vzhledem
k vynaložené námaze je rozumné k ní přistoupit tam, kde již se vyčerpaly ostatní procedury
SM a MVR. Právě proto, že obecně chybí typologické práce na homonymii, nelze provést
vyhodnocení „podezřelých“ skupin homonym na základě obecných statistických ukazatelů,
a nezbývá než srovnávat se situací v konkrétním jazyce.
Pokud spoléháme na postupnou eliminaci homonym143, potom by lexikon měl obsahovat
zejména homonyma vzniklá v posledních generacích vývoje. Tudíž pro každou hlásku je
třeba stanovit poměr mezi jejím výskytem v lexiku (např. 2000krát v 20000 jednotkách)
a v homonymech (60krát v 280 jednotkách). Počet výskytů hlásek, u nichž tento poměr
výrazně vybočuje z průměru, byl pravděpodobně v nedávné době rozmnožen po zániku
fonologického kontrastu. Tato statistika se samozřejmě nemusí omezovat na jednotlivé
hlásky, nýbrž také na hláskové třídy a slovní pozice a taková analýza by měla zjištěné fakty
systematizovat.
2.4.4.1 Homonyma v pie lexiku
V rekonstruovaném pie lexiku je homonymie poměrně častý jev (srov. např. Watkins 2007,
kde asi 25% položek je homonymní s jinou, nebo Rix 2006, kde je úroveň nižší, jelikož nejsou
zahrnuty jiné než slovesné kořeny, k pie lexiku dále srov. Mallory & Adams 2006: 115-6,
143 Např. angl. homonyma light „lehký“ i „světlý“ se datují už do staré angličtiny (leoht) a k jejich eliminaci,
přes skutečnost, že se mohou objevovat ve stejném sémantickém kontextu, doposud nedošlo. Pokud je eliminace
homonym nevyhnutelná, je tento (a mnohé jiné) příklady obtížné vysvětlit.
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uvádějí, že počet homonym v prvních 1000 nejfrekventovanějších lexémech v anglickém
korpusu je kolem 10% a pie rekonstrukt se výrazně od této míry neodchyluje). Protože se
jedná o výsledek rekonstrukce, jejíž metody jsou v některých případech pochybné, je třeba
zvážit, nakolik rozložení homonym v tomto vzorku (úplný lexikon, nebo alespoň něco,
co by se mu blížilo, k disposici nemáme a nikdy mít nebudeme) respektuje reálný stav
řekněme v roce 4000 př.n.l., a nakolik je výsledkem samotné rekonstrukce. Sémantická
rekonstrukce, klíčová pro identifikaci homonym vůbec, se zde zakládá na jazycích, které
se od prajazyka vzdálily na přinejmenším 1500 let (chetitština, mykénština či védština),
obvykle ovšem ještě výrazně déle. Případná sémantická divergence mohla nastat kdykoli
během období, v němž prošli mluvčí indoevropských dialektů kulturním vývojem od
nomádských kmenů mladší doby kamenné po (v případě Chetitů) starší počátky doby
železné. Vnější okolnosti, na nichž posuny sémantiky závisejí především, se tedy měnily
poměrně zásadně. Proto více než u mělčího časového období, řekněme staré a střední
angličtiny, platí, že identifikace homonym vzniklých sémantickou divergencí je obtížná a
protože materiál nepochází z téže jazykové komunity, nejedná se o sémantickou divergenci
téhož lexému, nýbrž jeho reflexů. Na následujících příkladech (Watkins op.cit.) je patrné,
jaký sémantický rozptyl lze u jediné sekvence hlásek najít:
*bʰel: 1) „svítit, hořet“ 2) „vát, foukat, nadouvat se“ 3) „kvést, prospívat“ 4)
„vykřiknout“
Watkins, mezi jinými, uvažuje o vztahu 2) a 3), kde by snad společným
jmenovatelem mohlo být „vzrůstat“. Ostatní významy se nezdají být příbuzné.
*dʰer: 1) „tmavnout, kalit se“ 2) „držet“ 3) „vrnět“
Až na to, že 3) by snad mohl být kořen onomatopoický, zde opět chybí jasná
sémantická spojitost.
*dʰeu: 1) „vát, dýchat“ 2) „plynout“ 3) „zemřít“
Metaforický posun „vydechnout“ > „zemřít“ a „vát“ > „plynout“ je nasnadě.
Tyto skupiny podle všeho velký diagnostický potenciál nemají. Naproti tomu
*bʰer: 1) „nést (+rodit)“ 2) „hnědý, tmavá barva“ 3) „řezat“ 4) „vařit“
je skupina kořenů s těžko slučitelnými významy, a lze tedy předpokládat, že některá
(přinejmenším jedna) z těchto hlásek je výsledkem historické konvergence. Abychom
eliminovali další myslitelné možnosti (zejména elize), bylo by zapotřebí provést
důkladnou analýzu všech homonym. Pokud by se např. potvrdilo, že významné množství
homonymních skupin typu *bʰer s těžko slučitelnými významy obsahuje hlásku *bʰ, byl
by to rozumný důvod předpokládat, že pie * bʰ pochází ze více zdrojů. V situaci, kdy
indoevropeistika zároveň řeší určité problematické mezery v systému hlásek (iniciální *b)
se nabízí analýza homonym jako možné východisko.
2.4.5 Trend vs. pravidlo/zákon
Celá řada teorií (či hypotéz) v indoevropeistice, zejména ale nikoli výlučně v oblasti HF,
náleží k dobře definovatelnému typu: jedná se formulaci statistického trendu jako vlastnosti
či pravidla/zákona (jiného typu než je zákon hláskový, totiž zejména strukturní pravidla) –
čili vysoký výskyt se formuluje jako pravidlo, nikoli trend, nízký výskyt jako absence, nikoli
nízká frekvence alternativy. Zda konkrétní trendy representují reálně existující pravidla je
vedlejší – pravděpodobně nikoli. Proč intuitivně tíhneme k takovému postupu je zřejmé.
Racionalizace ospravedlňující tuto intuici se projevuje v představě prajazyka jako ideálu
složitosti a „dokonalosti“ či lépe „úplnosti“ a kdy vše, co v dokladech chybělo, zaniklo či
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se změnilo. Protipólem úvah o zániku určitých struktur či entit je úvaha o jejich nevzniknutí.
Prvá úvaha je totiž de facto achronologická – prajazyk je časoprostorový bod nula, obsahující
v zárodečné podobě rysy všech dceřiných jazyků, jenž nevznikl, nevyvinul se, jednoduše
byl. Jeho mluvčí pak jako by byli seznámeni s řadou pravidel, z nichž některá zde uvedu,
a dostali za úkol vystavět „jazyk“, jako kdyby se jej učil ze školské gramatiky. Druhý
přístup je chronologický: absence určitých kombinací a struktur je rys zděděný, k jeho
existenci přispěl vývoj předchozího období, chybějící struktury mohly jak zaniknout, tak i
nevzniknout. Logický problém vyplývá z další aplikace takového zobecnění na rekonstrukt
jako celek. Celý postup lze demonstrovat v následujících krocích:
(1)
rys (vztah, kookurence atd.) x je ve vzorku statisticky častý/převažující (jak
representativní je vzorek?)
(2)
rys -x se sice vyskytuje, ale je v menšině
(3)
pokud -x nedosahuje určité frekvence, řekněme 30%, nutné k tomu, aby byl brán vážně
jako alternativa nikoli anomálie, je považován za důsledek nepravidelných jevů (analogie,
výpůjčky, metanalýza, komposice atd.). Což je metodický ekvivalent zametení pod koberec.
(4)
pokud -x přesahuje frekvenci 3) je třeba dokázat, že příklady -x přesahující tuto
frekvenci jsou nějakým způsobem vysvětlitelné jako zvláštní případy x. Úsilí o důkaz není
časově ohraničené.

Tento metodický postup není heuristicky bezcenný – vedl k celé řadě užitečných poznatků,
a třebaže trend nelze automaticky formulovat jako pravidlo, je to jistě explanandum.
Naneštěstí dojem takto zázračného objevu probouzí cosi hraničícího s nábožnou vírou,
zázračně a proti všemu očekávání potvrzená hypotéza se záhy mění v dogma. Strukturalisté
padli do stejné pasti jako jimi vysmívaní Mladogramatici – bezvýjimečnost hláskových
zákonů jim nahradila bezvýjimečná hypersymetrie struktury. Hned dva příklady takového
dogmatu vyplynuly z oblasti Saussurova zájmu. První přímo: struktura kořene jako CVC,
druhá odvozeně: sledované mezery v množině možných kookurencí plozív v kořeni (vůbec
v morfému) byla povýšena na zákon.
2.4.5.1 Případová studie - Saussurovská struktura CVC
the silly [laryngeals] inserted to make sure all IE initial syllables are /CV-/.
Roger Lass

Rekonstrukce hlásek, jež se sice nezachovaly per se, ale zanechaly stopy v kvalitě a kvantitě
sousedních vokálů, metru, aspiraci atd., umožňuje do všech pie kořenů, jež mají zdánlivě
strukturu CV VC či dokonce jen V, postulovat na příslušných pozicích posléze zaniknuvší
konsonantické koeficienty. Cesta od umožňuje k vyžaduje je překvapivě krátká a přímočará.
Pokud se vývoj hláskosloví neprojevuje trváním, změnou nebo rozštěpením hlásky, není
sledovatelný. Tím pádem je sice teoreticky možné, že kořeny o jiné struktuře než CVC
původně existovaly, v praxi ale o nich neuvažujeme, a do neznáma rutinně projektujeme
tyto spásné hlásky.144
144 Proberme ještě vlastně banální výtku této analýze: aplikaci Occamovy břitvy. Tento zákon (logický,
nikoli přírodní) praví, i když nikoli slovy biskupa, entia non sunt multiplicanda praeter necesitatem. Nejednou
byl tento zákon vzýván proti dogmatickému uniformismu. Nač v kořenech jako je *eǵs „od, z“ rekonstruovat
*Heǵs, není-li pro H jakékoli opory v materiálu? Co ale jsou zde entia – hlásky, nebo struktury? Pokud toto H
nerekonstruujeme, multiplicamus structuras, tedy vedle CVC i VC. V opačném případě multiplicamus consonantes:
v lexiku je najednou o jeden výskyt H víc. Neboli zvyšujeme počet typů/tokenů. Osobně jsem spíše toho názoru,
že multiplikace struktur nebo pravidel je praeterius necesitatem. Na druhou stranu: pokud *Heǵs za známých
podmínek vyplývá z *eǵs, je nezbytné na tomto zápisu trvat? Pokud je možné při známých zákonitostech tuto
laryngálu kdykoli postulovat, je její zápis tam, kde pro ni není opora, potenciálně riskantní, pokud si chceme
nechat otevřenu cestu k vyvrácení teorie o kořenech CVC.
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Mimochodem, respektujme diachronii – pokud kořeny VC či CV známe z jazyků, které
Saussure podřídil analýze, potom je třeba se ptát: bylo v historii ide. prajazyka odjakživa
(a tím mám na mysli od vzniku jazyka, tisíce, či spíš desetitisíce let) pravidlem, že nic o
struktuře CV či VC nemůže být mluvčím považováno za a osvojeno jako lexikální morfém?
Je to nepravděpodobné. Tedy zde historicky existoval filtr, který kořeny všech existujících
typů přizpůsoboval určité struktuře? Nový mluvčí (ostatně vždy nejdůležitější prvek
procesu) tedy může kořeny o struktuře VC chápat jako CVC, aby s nimi mohl nakládat jako
s ostatními kořeny v rámci morfonologických alternací. Je otázkou, zda je nucen to činit i
u kořenů, které již nejsou takto produktivní, a vůbec zda je nucen někdy hlásku, která ve
zdrojovém signálu reálně chybí, realizovat145. Představme si tento scénář:
Generace 1: [VC] = /VC/ – statistická četnost: většina kořenů CVC
Generace 2: [VC] = /HVC/ - pravidlo založené na četnosti: lexikální kořen má vždy strukturu,
pokud ve výstupu chybí iniciální konsonant, jedná se o liknavou výslovnost, patrně H-.
Generace 3: [VC] = /VC/ - statistická četnost: většina kořenů CVC, určité množství i CV či VC

2.4.5.2 Případová studie - Benvenistovská struktura kořene
Emile Benveniste (1935) rozšířil strukturní analýzu pie kořene o další prvky, mezi jinými
to, co bychom dnes nazvali kombinatorikou sonority segmentů v kořeni. Vypozoroval,
že v základní struktuře (slovesné) báze, čili rozšířeného kořene, není možné segmenty
řadit libovolně, nýbrž podle určitých pravidel, souvisejících zjevně se sylabicitou. Tedy za
přípustnou lze považovat takovou bázi, jež by se nerealizovala jako dvojslabičná – TET lze
rozšířit na TERT ale nikoli na RTET, TETR či ETRT atd. (srov. Lehmann 1996: 94-5). Benveniste
pracuje s nejasně motivovaným předpokladem, že pie kořen je vždy jednoslabičný, a totéž
očekává od svých bází. Z hlediska moderní teorie slabiky jsou tyto zásady triviální. Problém,
jenž spatřuji v této koncepci, vězí v něčem jiném – v implicitní achronologii tohoto popisu
(nebo chcete-li, synchronii, ovšem rekonstruktu). Totiž formulace struktury kořenů a bází
jsou vlastně pravidla, např. konkrétně „nevytvoříš rozšíření, jež by odporovalo pravidlu
RTET“. Co se ale implikuje, je okamžitost vzniku – tvoření. Nový mluvčí není postaven
před otázku: jak k lexémům či sémantickým konceptům vytvořit kořeny, prostě se je naučí.
Břemeno tvorby je na dospělém mluvčím. Pokud dospělý mluvčí vytváří derivaci, je
přirozeně podstatné, v jaké fázi vývoje od (předpokládaně) analytického pie prajazyka
k syntetickému typu se nachází. Odvozovací segmenty, tzv. rozšíření (enlargement) kořene,
nejsou v poslední fázi prajazyka již etymologicky průhledné, spadají tedy do starší fáze
slovotvorby, parně analytické syntakticky, ale aglutinační slovotvorně. Jsou to elementy
postpoziční (tzv. s-mobile nebyl odvozovací element, viz Bičovský 2008), tudíž některé
z možností jsou vyloučeny nikoli strukturně, ale především historicky (RTET by mluvčí,
jenž řadí odvozovací elementy vpravo, nevytvořil, protože takový derivační mechanismus
nezná, nikoli proto, že odporuje struktuře kořene). Na druhou stranu si lze stěží představit,
že by mluvčí, vybaven potenciálně slabičným odvozovacím elementem, nevyhověl své
derivační potřebě a nevytvořil sekvenci TETR. Především totiž naráží benvenistovská
teorie na problém struktury odvozovacích elementů. Pokud jsou to historicky samostatné
morfémy (což je v kontextu teorie gramatikalizace celkem banální předpoklad), potom
jsou pravděpodobně historicky slabičné, a nikoli TETR, ale TET-RV je předpokládatelná
sekvence. Lze si představit pravidlo, jež by v případě apokopy slabičné segmenty v podobné
pozici elidovalo. To je ovšem zcela něco jiného, než pravidlo, jež omezuje tvorbu takových
bází. Popisná fonotaktika pie bází není návod, ale právě jen popis. Neexistují-li dvojslabičné
145 Pokud rekonstruujeme jazyk Generace 2, potom Occamova břitva platí obráceně, entium multiplicatum
by zde nebylo H ale Ø. Čili kde není důvod se domnívat, že kořen neměl iniciálu, je třeba ji rekonstruovat.
Konečně by bylo možno i říci, že kde byla taková laryngála doložena, vznikla jen abdukcí statistické četnosti
v pravidlo.
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báze, jsou tyto důvody vývojové, nikoli synchronní.
2.4.5.3 Případová studie - pie *b
Už Jakob Grimm a August Schleicher zaznamenali, že náslovné p v gótštině až na výpůjčky
z řečtiny a latiny chybí. Podobná situace je ve staré angličtině, ve staré norštině a vůbec ve
všech starých germánských jazycích s výjimkou staré horní němčiny, v níž již docházelo
k posunům v subsystému plozív. V tomto raném období nebyla ještě zarážející nízká četnost
náslovného b- v latině (teprve pozdější etymologizace tvarů s původním *dw a výpůjček
ze sabelských jazyků či galštiny ukázala, že původní b- zde rovněž chybí). Tato anomálie
si jistě žádá vysvětlení – proč právě řada bilabiální a proč právě řada znělá postrádá
plozívu. Řekněme opět argumenti causa, že pie *b není vůbec doloženo, přestože mediálně je
zastoupeno celkem slušně, ne o mnoho hůře než *gʷʰ (srov. např. Ringe 2006: 8). Glotalistické
řešení, operující s tím, že tato řada byla glotalizovaná a tudíž nekompatibilní s bilabiálou,
nabízí jen jednu z možností, jakým způsobem se taková hláska mohla „ztratit“. Pozoruhodná
na tomto řešení není ani tak jistá logická nedůslednost, ale především interpretace celého
stavu – nepochybně intuitivně vázaná na představu prajazyka jako dokonalého reservoáru
vší původní dokonalosti a úplnosti – jako ztráty. Nic – snad kromě tendence popisovat
svět jako maximálně pravidelný a logický – nás nenutí předpokládat, že prajazyk v prvé
řadě byl úplný, v kterémkoli ohledu. Určité množství prajazykových jevů se jistě opravdu
ztratilo, tedy v žádném z dceřiných jazyků nemají jasné pokračování, některé v něm ale
patrně nebyly už v počátku a vysvětlovat jejich zánik, spíše než skutečnost, že nevznikly,
je zbytečné.
Pokud už *b, v kterékoli ze svých inkarnací, ze systému zmizelo, předkládáme tyto obecné
hypotézy zachování a posunu kontrastu.
(1) došlo ke ztrátě hlásky, tedy splynutí s nulou
(2) došlo ke splynutí této hlásky s jinou

(1) První scénář se předpokládá automaticky – v průsečíku rysů znělá a bilabiální vidíme
„mezeru“. Hláska „chybí“. Vysvětlení tohoto stavu pak hledají typologické argumenty pro
tu či onu verzi příběhu. Glotalisté vycházejí z předpokladu, že glotalizace, jež spočívá ve
zvyšování orálního tlaku nikoli výdechovým proudem z plic, nýbrž posunem uzavřených
hlasivek vzhůru (jako jakýsi píst), je u labiál obtížně proveditelná, protože prostor, v němž
se tlak zvyšuje, je již příliš velký, a posun hlasivek vzhůru nezajistí v této pozici potřebný
tlak pro realizaci plozívy. Ergo – plozíva zanikne? Nevznikne?
Prvá možnost, totiž že hláska zanikne, protože ji není možno vyslovit glotalizovaně, je
logický lapsus par excellence. Glotalizace je zde pojata jako cosi, co se na hlásku aplikuje
– čili glotalizace je zde nový rys! Tuto hlásku nelze vyslovit glotalizovaně? Jakou hlásku?
Glotalizované co? Pokud se řada hlásek, k níž náleží i naše *b, počala realizovat s glotalizací,
pak mohly nastat dvě situace: hlásku bylo obtížné daným způsobem (ko)artikulovat,
setrvává tedy v původním podobě (v systému musely obě realizace existovat delší čas jako
alofony), nebo hlásku bylo možné jako glotalizovanou vyslovovat, a tudíž se zachovává,
symetricky s celou třídou, jako glotalizovaná. Protože bilabiály lze takto realizovat jen
obtížně, lze ukázat, že pie *b je argumentem proti glotalické teorii – tedy pokud trváme na
tom, že zaniklo. Je ovšem také možné, že hláska na příslušné pozici nevznikne.
(2) Druhý scénář operuje tím, že hláska nezanikla (tedy na příslušných pozicích v příslušných
slovech nedošlo k posunu následujících segmentů o jedno „křeslo“ vpravo či vlevo). Pokud
zde skutečně máme co dělat s artikulační a odvozeně systémovou inkompatibilitou rysů,
je celkem dobře možné, že se *b jednoduše zachovalo ve výchozí realizaci, pokud např.
příslušná změna vedla k rozštěpení určité třídy ve dvě (tomu by nasvědčovalo, že znělé
plozívy jsou obecně co do distribuce omezeny). Za jiných podmínek je to nepravděpodobné.
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Dále je zde možnost, že se tendence, jež vedla k vývoji inkompatibilního rysu (snad
nějaký chain-shift?), projevila jinak, tedy k posunu došlo, ale jiným směrem. V dané pozici
v systému mohla být mezera, tedy vlastně došlo jen k posunu, a nebo došlo k splynutí této
hlásky s jinou, případně s vícero jinými, pokud změnu pojmeme kontextově.
(3) Třetí scénář vlastně počítá s tím, že obě změny spolu naprosto nesouvisejí. Totiž k zániku
onoho *b došlo nezávisle ještě v období, kdy se např. glotalizace neprojevila. Tedy např.
v období, kdy tato hláska byla neznělá a podobně jako v arabštině došlo k posunu na f a
podobně jako v keltštině či arménštině k posunu na h a konečně ztrátě.146
2.5 Formulace hláskových zákonů
The very concept of a sound law is a mere postulate, that is something we must adapt our description
to, it is not an objective reality.
Pultrová (2009: 42)

Hláskový zákon (srov. např. Vavroušek 2009: 42) je formalismus vyjadřující vztah mezi
dvěma hláskami, či třídami hlásek, ve dvou geneticky příbuzných jazykových stavech
(tedy jak takových, jež jsou ve vztahu předek-potomek, tak těch ve vztahu bratr, synovec
atd.), a to jak systémové, tak kontextové. V jiné doméně bychom patrně volili termín
"překladač", "převodník", jistě ne zákon. Formulace hláskového zákona se zakládá na
sledované pravidelnosti v reflexech dvojic lexém-sémém mezi jazyky. Přestože většina
nejdříve formulovaných zákonů spadá spíše do sféry SM, zde se hláskový zákon pokusím
začlenit k problémům metody vnitřní rekonstrukce. Totiž formulace hláskových zákonů se
úzce dotýká jak problému jazykového kontaktu a výpůjček a toho, jaké jazyky (co se týče
stupně historické analýzy) jsou srovnávány, tak především jevů vyšší úrovně, zejména
morfonologické. Konečně hláskové zákony jsou výsledkem vnitřního vývoje v rámci
alespoň jednoho ze srovnávaných jazyků, a tedy vývoje, který běžně rekonstruujeme
pomocí MVR.
Symboly stojící na obou stranách znaménka „>“ nejsou nic než dva body v plynulém
kontinuu vývoje, zvolené buď zcela arbitrárně, nebo jen na základě textů, jež tento bod
zachycují . Opět je mnohde zjevné, že kontinuálnost procesu není vnímána jako samozřejmá,
srov. Večerka (2006 :55) „jestliže je ovšem velký časový interval mezi rekonstruovaným
a historickým stavem, máme právo počítat s několika po sobě následujícími změnami
a překlenout tak rozdíly mezi zdánlivě nesrovnatelnými hláskami.“ Implicitně je zde
přítomen předpoklad, že změny jsou jaksi náhlé, okamžité přechody od něčeho, co
považujeme za hlásku, k něčemu jinému, co rovněž považujeme za hlásku, bez mezikroků
a vzestupu frekvence variant v populaci. „Máme právo“ zde zní jako ohrazení se proti
případné kritice, jež by výklad vývoje zpochybňovala právě na základě takto chybně
pojatého průběhu hláskového vývoje.
Hláskové zákony jsou sice popisem achronologickým, ale procesy, jejichž výsledky popisují,
nikoli – nutnou vlastností procesu je průběh v čase. V logické struktuře takových pravidel
lze některé zákony označit za dřívější či pozdější, ačkoli v zásadě hovoříme o jejich vztahu
co do vzájemné exkluzivity v určitých prostředích. Je zavádějící označovat tento druh
uspořádání za relativní chronologii. Jakkoli myšlenkově uspořádáváme hláskové zákony
do sekvence, relevantní procesy neprobíhají postupně, nýbrž často i zároveň. V některých
ideálních případech lze prokázat, že ten či onen hláskový zákon označuje proces, jenž už
byl ukončen v době prvních projevů procesu „následujícího“. Řada problémů relativní
146 Tento scénář je vůbec zajímavý. Ve zmíněných jazycích se totiž tato hláska v některých pozicích zachovává
(keltské x mediálně před neznělými plozívami a w před znělými). Zde už bez souvislosti s tímto problémem musím
zmínit možnost, že se poslední fáze vývoje této hlásky, totiž h-x-w zachovalo v různých pozicích (v některých
případech by se tedy např. mohlo zachovávat jako některá z „laryngál“). Pokud bychom měli tuto konkrétní
situaci zobecnit, pak se opět jedná o upřednostnění systémových změn před změnami kontextovými.
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chronologie plyne právě z lineárního jednorozměrného pojetí „jazykového času“.
HL používá termín „zákon“ už od časů Franze Boppa (1833), třebaže teoretické debaty se
dočkal až v generaci mladogramatické a i v obecném povědomí jsou tyto dvě věci spojeny. Je
to termín příliš silný a otevřený chybné interpretaci, a z tohoto hlediska byla celá koncepce
snadným terčem kritiky. Výtky mladogramatické škole, totiž že žádný z objevených
„zákonů“ není bezvýjimečný, ani logickou berličku „výjimka = dosud neobjevené pravidlo“,
nepovažuji za příliš problematické (těmto otázkám byla věnována přehršel prací a debata je
již v zásadě mrtvá). Změna termínu zákon na „pravidlo“147 tyto nesnáze hravě překonává,
ostatně Jakob Grimm, objevitel prvního takto komplexního zákona (i když tento jev zmiňují
před ním i Friedrich von Schlegel a Rasmus Rask), rozhodně termín zákon nezvolil, vědom
si mnohých výjimek, z nichž většinu odstranili později Karl Verner a Hermann Grasmann.
Pravidlo a pravidelnost lépe popisují proces jazykové změny nežli zákon a zákonitost.
V souvislosti s hláskovým zákonem se lze setkat s formulacemi jako „působením hláskového
zákona“ či „v důsledku hláskového zákona“ . Hláskový zákon není totožný se synchronním
(mor)fonologickým pravidlem, jež může být po nějaký čas aktivní a následně fosilizované,
třebaže formalismy užívané pro obé jsou velmi podobné. Nelze říci, že hláskový zákon
probíhal, že k němu došlo, a nelze říci, že jej mluvčí užívá ke generování příslušných tvarů.
Není to entita per se ani proces. Tato svého druhu personifikace, či reifikace hláskového
zákona souvisí zjevně s delší tradicí HL. Lze namítnout, že se jedná o neškodnou metaforu,
přestože je věcně nesprávná, ale v oboru, který ztratil tolik času zavádějícími metaforami je
třeba nabádat k opatrnosti. Jestliže student HL slyší či čte o „působení“ hláskových zákonů,
je riziko, že bude vnímat diachronní jazykové procesy jako důsledek vlivů srovnatelných
s gravitací, teplotou nebo radiací.
Jedním z kořenů takového de facto kauzálního uvažování je poměrně banální argumentační
elipsa – důvod, proč víme, že k něčemu došlo a důvod, proč k tomu došlo, není týž.
Srovnejme tyto dva výroky založené na Sieversově zákoně (Collinge 1986), viz také výše
pod 1.3.1:
1a vokál prvé slabiky byl dlouhý, protože sekvence Cj se zde realizuje jako Cij
1b sekvence Cj se zde realizuje jako Cij, protože vokál předcházející slabiky byl dlouhý

Řekněme, že oba vysvětlují hláskovou podobu určitého lexému v některém ide. jazyce.
V prvém případě jde o odpověď na otázku „jaká byla původně kvantita vokálu v této
slabice (předpokládejme jazyk, kde došlo ke ztrátě rysu [délka] u vokálů)“, ve druhém
„proč se v tomto lexému realizuje Cj jako Cij?“. Ovšem obě vysvětlení nejsou rovnocenná
a ne vždy je to na první pohled patrné. První vysvětlení je totiž neúplné. Správně bychom
měli říci „Protože se sekvence Cj realizuje jako Cij, VÍME (= můžeme vyvodit na základě
pravidla), že předcházející slabika obsahovala dlouhý vokál.“
Další problém spatřuji v tom, že formulací hláskové změny jako zákona se ztrácí její
chronologický rozměr. Hláskový zákon není v podstatě nic víc, než jednoduchý návod jak
převést určité prvky jazyka a v jiné prvky jazyka b v libovolném okamžiku jejich vývoje.
Tato procedura je v principu achronologická. Ono „>“ v „a > b“ lze číst jako „a se vyvinulo
v b“, ale spíše jako „nahraď za“. Ovšem smyslem srovnávací jazykovědy bylo a do značné
míry je lepší porozumění mrtvým jazykům. Ne jen konstatování změn, ale vysvětlení
rozdílů, čili „a > b a tudíž aaa = bbb“.
Vázanost hláskového zákona na konkrétní časové období nelze ignorovat. Množina
hláskových zákonů známých pro celé období vývoje není amorfní – je přinejmenším
strukturovaná podél jedné osy, a tou je čas. Hlásková změna je ohraničena v čase - nelze
147 Pravda – pravidlo je už spíše popisem vlastností množiny tvarů či hlásek, které se jím řídí, čili je to definice
dosti cyklická.
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se domnívat, že kdesi v podobě zákona trvá a je kdykoli k disposici, objeví-li se další její
potenciální cíl.
Obzvláště etymologie jednotlivých lexémů (etymologie v užším smyslu) je náchylná
k zacházení s hláskovými zákony jako legitimními pravidly převodu jednoho tvaru v druhý,
který jistě mnohdy dokazuje vysokou míru představivosti a kombinační schopnosti,
etymologie ale není karta, kterou si hráč vybere z paklíku a vhodně skombinuje s jinými a
vyloží na stůl.
Tomuto riziku se nevyhnou ani renomovaní etymologové. Večerka (2006:141) ve výkladu
o původu slova pastorek nabízí teorii, intuitivně přesvědčivou, že toto slovo je odvozeno
od pie *dʰugh2tēr „dcera“ a sice jako *po-dъktorika, v kterémžto „dlouhém kompozitu by
bylo došlo k synkopě a redukci slabiky –ъk-, takže pak -dъkt- > -dt- a –st-.“. Ponechejme
stranou důvody pro synkopu v dlouhém kompozitu (nezdá se, že by slovanská čtyřslabičná
slova k takové redukci obecně tíhla), ale Večerka zjevně předpokládá, že kt > t spadá do
pozdně praslovanského období, nicméně aby dosáhl potřebného -st-, sahá po pozdně pie
a dialektové změně *Tt > *st, která neodpovídá vývoji skupin CC v pozdní praslovanštině
(kt > t je právě příkladem takové změny, srov. *poktu > *potъ „pot“), čili bychom spíše čekali
**poterьka. *dt > *st neplatí pro slovanštinu obecně a vždy, není to žádné dědičné slovanské
pravidlo, jak zacházet se shluky tohoto druhu, kdykoli se snad objeví. Není to zákon
fyzikální, ale hláskový a tedy lokální. Jen na okraj – po synkopě by celá skupina byla tkt, a
daleko nejspíš by se nejprve redukovalo prvé t.
Podobně jako rekonstrukce směřuje k omezení variace a počtu jednotek hláskového systému
(např. identifikace komplementární distribuce dovoluje obě hlásky representovat jako
jedinou), také pro hláskové zákony platí, že je žádoucí je popisovat co možná nejobecněji
a identifikovat ty skupiny hláskových zákonů, jež lze popsat obecnějším pravidlem.
Dodejme, že žádoucí je tato obecnost a jednoduchost z kognitivního hlediska - lépe se s
takovými pravidly operuje, snáze se celý relevantní kontext různých změn a podmínek
udržuje v patrnosti, rekonstruovaný vývoj se lépe pamatuje - v žádném případě ovšem
neplatí, že vývoj respektuje naše arbitrární představy o tom, co je elegantní, jednoduché a
smysluplné.
Tzv. Grimmův zákon, o němž bude řeč později (3.3.1.4), vykazuje dva typy omezení přechodu
typu pie *t > pg *þ, tedy v koncových bodech přechod neznělých plozív v homorganické
frikativy. Omezení jsou dvě: pro skupiny *st a skupiny *pt, *kt. Čili
*t > *t /s_
*t > *t /p, k, kʷ_ 148

Protože v konečném stavu se nevyskytují skupiny o dvou frikativách, bylo by zřejmě možné
celé pravidlo popsat jako synchronní filtr sekvencí F-F, tedy **xþ **fþ a **sþ se realizují jako
*xt, *ft a *st (k tomu z jiného pohledu pod 3.3.2). Jako synchronní fonotaktické pravidlo lze
jistě filtr dvou frikativ pro pg zavést, naneštěstí diachronně se nejednalo o frikativy, nýbrž
nejprve o aspiráty, tudíž zatímco pro **stʰ platí týž filtr jako v moderních germánských
jazycích, situace **kʰtʰ za normálních okolností vedla k **ktʰ a tedy k **kþ, nikoli xt, čili je
nejpravděpodobnější, že přestože zde *k přechází v *x, nejedná se o výsledek Grimmova
zákona, ale např. o disimilaci.
Lze konstatovat, že patří k současné praxi HF co nejlépe formulovat hláskový zákon i v
148 Je hodno pozoru, že HF sice přejala do značné míry generativistické formalismy, doplňující kontextové
podmínky změny, ale doposud neexistuje formalismus, jenž by elegantně vyjadřoval opačnou situaci, totiž
právě že k očekávatelnému vývoji nedochází. Totiž formalismus *t > *t /s_, jenž shrnuje historicky zajímavý a
diagnosticky relevantní děj, se od řekněme *l > *l /s_ nijak neliší, obav tradičním smyslu nekonstatují změnu a
„neměnnost“ není vůbec explicitně třeba vyjadřovat.
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rámci fonetického a fonologického popisu v jednotlivých fázích. Smyslem takové analýzy je
maximální míra spolehlivosti hláskového zákona jako nástroje rekonstrukce. V okamžiku,
kdy je definitivně uspokojivě formulován, lze jej uplatnit jako diagnostický nástroj zdroje
etymonů v jazyce a jejich historie. V následujících příkladových studiích 2.5.1.1 a 2.5.1.2 se
ukazuje, že je nutné o hláskovém zákoně začít uvažovat jinak:
Pokud konkrétní hláskové změny mohou ležet v čase, jejž hláskový zákon vymezuje
koncovými body, není možno je řešit pomocí hláskového zákona, ale v jeho rámci - uvnitř
zákona.
2.5.1 Relativní chronologie149
Relativní chronologií se rozumí chronologicky interpretovaný vztah (hláskových) změn,
tak jak se odrážejí v synchronním systému, bez ohledu na absolutní časovou chronologii
(tedy pracuje jen s operátory „dříve“ a „později“ – synchronním obrazem jsou pak pravidla
(morf)fonologická). Relativní chronologii v oblasti SM odpovídá stromové členění rodiny
(Stammbaum).Podobně jako pro konstatování synchronie je zapotřebí prokázat současný
výskyt prvků, tedy kontextové vztahy, pro stanovení relativní chronologie je třeba, kdykoli
možno, spoléhat na kontextové vztahy mezi změnami, jež na synchronní úrovni odpovídají
terminologii zavedené Paulem Kiparskym (1968) pro vztah fonologických pravidel, tedy
vztah feeding a bleeding. A „krmí“ B, pokud uplatnění pravidla (změny) A na určité cíle vede
k zmnožení potenciálních cílů pravidla (změny) B. V opačném případě je řeč o „pouštění
žilou“ - bleeding. Iverson (1995) ještě dodává velmi podstatný vztah, jenž patří mezi ty
jevy, jež typicky unikají pozornosti (podobně jako Saussure neidentifikoval *h1, protože
„nepůsobila“ kvalitativní změnu vokálu atd.). Tím třetím vztahem je nulová interakce,
vůči níž je MVR slepá150.
Vztah bleeding-feeding a relativní chronologie lze demonstrovat takto: řekněme, že vedle
sebe stojí paradigmata typu
příklad 1
N
tup
A
tup

prin
prin

rak
rač

kan
kan

čan
čan

a konstatujme, že k a č jsou samostatné fonémy (kan vs. čan), zároveň že spolu alternují
v rámci jednoho morfému (rak ~ rač). Lze to chápat jako výsledek přinejmenším tří procesů,
jejichž pořadí je třeba stanovit. Jedna z možných interpretací, patrně ta nejjednodušší, je
tato: 1) k > č /?_? 2) ? > a 3) –V > Ø (indoevropeista by patrně dlouho neváhal a navrhl scénář
odpovídající indoíránskému palatálnímu zákonu (Collinge 1986), totiž palatalizaci před e,
splynutí e > a a konečně odpadnutí koncových vokálů. N rak nebyl změnou zasažen, protože
byl jednoslabičný, A prošel stadii rake > rače > rača > rač. Lze tedy dále rekonstruovat i A čan
jako *kene atd. Relativní chronologie vyplývá z rozsahu uplatnění změny v dostupných
kontextech (je tedy věcí jednoduché logické úvahy stanovit, že pořadí kroků mohlo být
právě jen palatalizace → splynutí a a e nebo apokopa).
Hláskové zákony representují procesy, jež jsou k sobě v různém chronologickém vztahu,
149 Tento bod byl uveden samostatně jako příspěvek k workshopu ke srovnávací metodě během Sound of IndoEuropean II, Opava, listopad 2010.
150 Do jisté míry ještě mohou její slepotu kompenzovat nemnohé implikační univerzálie, např.: „náhradní
dloužení“, či asimilace vokálu se slabičnou kodou, vede k vzniku dlouhého vokálu, jedině pokud již jazyk
fonologickou délkou vokálů disponuje. Tudíž např. vznik pie dlouhých nízkých vokálů *ē *ō jistě předcházel
vzniku dlouhých vokálů z kombinací VH, přestože obě změny nejsou v žádném ze sledovatelných vztahů.
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řečeno z pozice diachronní typologie: jejich fonokliny jsou simultánní. V ideálním případě,
jako je příklad palatalizace a apokopy/splynutí a a e výše, se chronologicky nepřekrývají
(palatalizace musela proběhnout dříve). Většina problematických případů plyne naopak
z toho, že procesy probíhají současně, a to v různé míře a případně i v různých částech
populace (v některém dialektu je příslušný proces již mrtvý, v jiném dosud trvá). Jako
izolované převodní formalismy mezi dvěma sousedními jazykovými stavy hláskové
zákony nejsou problematické. V delší sekvenci ovšem nastává problém – za sebe lze
bezpečně řadit jen ty zákony, u nichž nelze prokázat žádný přesah, jejichž fonokliny
se nekříží, přestože zasahují etymologicky totožné segmenty (to je zde případ pořadí
apokopy a e > a), tedy nedochází mezi jejich komponenty k interakci (viz 2.4.3). Přirozeně
pokud nezasahují tytéž segmenty, řadit je přímo nelze, je zapotřebí dalších kriterií – takto
např. tzv. satemizace v některých ide. jazykových větvích je nezávislá na vývoji nízkých
vokálů a metodicky nám nezbývá, než je zařadit do téhož období, prostě proto, že je to
z hlediska popisu nejjednodušší řešení. Možnost rekonstrukce relativní chronologie závisí
na šťastné chronologickém uspořádání tří druhů změn: změn kontextových, pozičních151 a
systémových.
Při absenci změn systémových je chronologizace kontextových změn celkem obtížná –
pro identifikaci etymologicky informativních jevů jsou zásadní oblasti průniku obou typů
změn (zde tedy tvar A rač). Prostá sekvence systémových změn nezanechává stopy, jež
by umožnily vnitřní rekonstrukci a tedy ani chronologizaci (vůči splynutí kontrastů i
posunu kontrastů je MVR slepá). 152 Prostá sekvence kontextových změn poskytuje vodítka
rekonstrukci jen potud, pokud
a) vede ke vzniku morfonémů nebo zasahuje morfonematickou variaci již existující
b) jednou z kontextových změn je kontextová ztráta segmentu a tedy vznik nového
kontextu
c) kříží se důsledky změn vyvolaných pravostranným a levostranným kontextem

Pokud se procesy nevztahovaly na stejný typ segmentů, nelze je v principu chronologicky
usouvztažnit (např. posun pie *kʷ na bsl *k nelze nijak usouvztažnit s posunem pie *o > *a).
Pokud probíhaly současně, bez ohledu na to, zda počaly či skončily zároveň, je rovněž
chronologizace obtížná a často nemožná. Pro rekonstrukci vzájemných vztahů mezi
systémy není tato skutečnost podstatná Pro rekonstrukci relativní chronologie je ovšem
klíčová – a jedině při správně stanovené relativní chronologii lze např. jasněji odlišovat
inovace a archaismy153, resp. co může a nemusí být v každém konkrétním případě inovací.
V případě hláskových zákonů formulovaných pro vývoj jediného jazyka (tedy pro jazykové
stavy ve vztahu předek – potomek) je třeba brát v potaz skutečnost, že jakkoli „koncové
body“ dvou libovolných hláskových zákonů mohou stát dostatečně daleko od sebe na to,
aby si uchovaly distinkci, jejich trajektorie se mohly v průběhu vývoje blížit či v některých
prostředích (např. v hypokorektní výslovnosti) protínat, a v tomto smyslu komplikovat
přenos morfonologického systému do dalších generací. Všechno, co v jazyce může zároveň
151 Kontextovou změnou rozumím interakci se konkrétními segmenty, jejíž projevy vyplývají z interakce
artikulačních gest a jejich důsledků pro percepci (asimilace, disimilace, epenteze), změnou poziční rozumím
změny závislé na prozodii, pozici v řetězci (synkopa, apokopa, afereze), tedy změny v délce trvání segmentu.
152 Jakkoli se změna x > Ø může jevit jako změna systémová (tedy zánik hlásky, splynutí s nulou), foneticky
a vývojově je lépe ji pojímat jako úplnou asimilaci k okolí ve všech kontextech – protože je to právě tento
druh změny, jenž vede k zániku hlásky. Sotva lze situaci vykládat tak, že někteří mluvčí počnou x realizovat
univerzálně jako Ø – buďto ji ve svém inventáři mají a potom je v distribuci přece jen určitý rozptyl, od úplné
asimilace po precizní realizaci v kontextu disambiguace „říkal jsi xVCV nebo VCV?“ – „xVCV“, nebo nemají
a potom ji nerealizují jako Ø, ale prostě nerealizují, protože pro ni nemají odpovídající foném. Na rozdíl od
posunu a splynutí kontrastů je tato změna viditelná.
153 Archaismus a inovaci zde pojímám z pohledu synchronní produktivnosti jako škálovité veličiny.
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existovat, může se i zároveň vyvíjet – naše představa relativní chronologie je pouze nástroj
popisu, který umožňuje snazší orientaci v datech. Řazení změn chronologicky může např.
konstatovat, kdy určitá změna nejpozději musela začít, kdy už musela být završena atd.
Nic ovšem neříkáme o tom, jak dlouho ta která změna probíhala zároveň, či řekněmě
podél, pokud si změny konceptualizujeme jako linii, jiné změny. Z rozporu mezi sekvencí
izolovaných jevů, tak jak si chronologii konceptualizuje tradiční HF, a realitou vzájemně
se prolínajících procesů, plynou přinejmenším dva časté problémy rekonstrukce: otázka
identifikace výpůjček s příslušným vývojovým stadiem zdrojového jazyka (demonstrovaný
dále na problému germánsko-baltoslovanských kontaktů) a problém vícefázových procesů,
u nichž není množina cílů uzavřená (demonstrovaný na problému tzv. pravidla ruki).
V oblasti debat o pravidlu ruki není bez zajímavosti spekulovat o intuici, která vedla
některé badatele (např. Erhart 1982: 20 či Lamprecht 1987: 30) k názoru, že pravidlo ruki,
jež se projevuje také v indoíránských jazycích, bylo v jazycích baltoslovanských důsledkem
kontaktu mezi oběma etniky. V době, kdy se tato etnika setkala, což bylo zřejmě nejdříve
kolem 700 př. n. l., již změna ruki v indoíránštině proběhla, a to dosti dávno (je ve Rgvédu i
Avestě, tedy přinejmenším je panindoiíránská, kteréžto období se běžně klade k roku 2200
př.n.l., tedy 1500 před slovansko-íránskými kontakty), mezitím pií *s v intervokalické a
iniciální pozici oslabilo v h (tuto změnu, jež je jak v Avestě, tak ve staré perštině, dokládají
např. Hérodotovy skýtské glosy), tudíž morfonologická variace skýtského s byla naprosto
odlišná od čehokoli, co se kdy objevilo ve slovanských jazycích. Jakým způsobem –
kromě zevrubného vzdělávání slovanského etnika íránskými sousedy v jejich historické
fonologii – by Slované měli toto poměrně komplexní pravidlo „získat“, je věru nejasné.
Nicméně Erhart a Lamprecht k tomuto omylu byli vedeni patrně jakousi spíše intuitivní
představou o vztazích mezi jazyky a povaze jejich kontaktů, a nelze se ubránit dojmu, že
se jedná o intuici esencialistickou, totiž pravidlo ruki, v indoíránštině provedené, zůstalo
v systému jako virus, jenž se do slovanštiny, kde ještě existovaly segmenty, jež mohla
změna zasáhnout, v kontaktu rozšířil. Rejzek (2008: 17-18) se nakonec rovněž přiklání ke
„kompromisní“ variantě, podle níž íránský vliv jen posílil obecnou tendenci satemových
jazyků retrahovat *s po ruki. Vysvětlení, proč by satemové jazyky měly takto retrahovat s,
se nedočkáme, typicky pro tradiční HF, jež nanejvýš konstatuje kookurence a podobnosti.
Výrazná opozice vůči tomuto zdůvodnění slovanského ruki se mezi slavisty neobjevila, lze
tedy mít za to, že taková intuice je vlastní většímu množství badatelů.
2.5.1.1 Případová studie: lex Grimm a germánsko-slovanské výpůjčky
Jelikož jsou hláskové zákony v praxi pojímány jako popisy dovršených procesů, pojímá
se každé období vývoje jazyka jako období před (počátkem) nebo po (dokončení) změny.
Nicméně se počátek a dokončení, jež by se v absolutní rovině jistě neshodovaly, se v rovině
relativní v zásadě shodují. Příkladem za všechny budiž otázka identifikace germánských
výpůjček v baltštině či slovanštině. V posledním etymologickém slovníku českého jazyka,
Rejzek (2001: 479), se v hesle pluk konstatuje, že se jedná o výpůjčku z germánského *fulkaz
„množství lidu“ (recte *fulkam), dále vztaženém k pie *pel (recte *pelh1). V souladu s tradicí
se za zdroj slovanského tvaru považuje spíše tvar post-Grimmovský, tedy nikoli *plgom či
později *pulgam z nějž *fulkam pochází. Důvod je zjevný: germánské *pulgam by bylo do
slovanštiny přejato jako *pulgam a namísto pluk muselo by stát české **pluh. Na druhou stranu
přejetí z *fulkam není opodstatněné ničím jiným, než tím, že je to druhá ze dvou myslitelných
možností. pg *pulgam a *fulkam nejsou dvě po sobě bezprostředně následující stadia, taková,
že by Slované byli mohli přejmout buď tvary z prvého nebo druhého stadia. Mezikroků
byla celá řada (odhlédněme od věcné nesprávnosti mezikroků vzhledem k chronologicky
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spojité154 jazykové populaci a pochybnostmi o existenci psychoakustických kvant). Podle
klasického pojetí Grimmova zákona (Collinge 1987) existovala jistě přinejmenším taková
stadia:
pie *plh1ǵóm
pg1 *pəlgóm
pg2 *pulgam
pg3 *pʰulgam
pg4 *pʰulg̊am
pg5 *ɸʰulkam
pg6 *fulkam

Je přirozeně možné, že Slované přejali tento etymon ve stadiu pg6 a f, jež ve svém
fonologickém repertoáru postrádali, realizovali jako *p, a jistě by bylo celkem snadné
najít typologické paralely takového procesu, v zájmu vyšší plausibility rekonstrukce by
si ale měly být tvary v obou jazycích co nejbližší. Je totiž pochybné, zda by Slované pg
*f nutně považovali za hlásku nejbližší *p. Ve stejné situaci byla starohornoněmecká f ve
slovech jako fazant a firman přejata jako b (tedy bažant, biřmovat), stejně dobře bychom také
mohli čekat, že za blízký foném bude považováno *w. Nicméně v období pg4 existoval
v pragermánštině tvar, jenž by byl mluvčími jazyka, v němž aspirace nebyla distinktivní
a naopak se distinkce plozív zakládala na kontrastu znělosti, interpretován podobně jako
stejné tvary v současné či nedávné němčině v okamžiku přejetí do češtiny – totiž jako
univerzálně neznělé plozívy, srov. něm. Banchart č. panchart, Batalia č. patálie, Bändel č. pentle
atd. (Newerkla 2004).
2.5.1.2 Případová studie (pravidlo ruki)
Tzv. pravidlo ruki (řidčeji Pedersenův zákon) pro slovanštinu konstatuje, že pie *s přechází
v *š a konečně v *x – srov. skr. vr̥keṣu a psl vlъkěxъ z pie *wkʷoisu, oproti čemuž ř. λυκοισι.
Podmínkou této změny je prostředí zleva, jedná se o progresivní asimilaci po ranně bsl
neanteriorních orálních hláskách (Bičovský 2005, 2008, 2009). Existence náslovného *x byla
od okamžiku identifikace tohoto pravidla pro slavisty hádankou – kde není z levé strany
faktoru asimilace, není možné s pravidlem operovat. Průběh změny
*s > (*š >) *x /{i, u, r, K}_
byl vesměs pojednáván jako výsledek téhož procesu (naposled např. Rejzek (2008)). Zoufalé
pokusy slavistů vysvětlit náslovné x přeci jen pomocí tohoto pravidla jasně odhalují chabá
teoretická východiska. Možnosti jsou vesměs takové:
(1) náslovné x je součástí pravidla ruki, tudíž je třeba vynalézt takové náslovné
segmenty, jež by umožnily vývoj x i v této pozici a následně zanikly (jedná se o
rekonstrukci náslovného ks).
(2) náslovné x není výsledkem téhož procesu jako i ostatní slovanská x, a je třeba najít
takové výchozí segmenty, jež by se (často jen velmi vágně) blížily velární frikativě.
154 Realističtější znázornění situace, jež respektuje skutečnost, že se po sobě jdoucí stadia musela vyskytovat
vždy nějaký čas zároveň jako varianty v populaci mluvčích, by vypadalo takto:
pie *plh1ǵóm
pg2 *pulgám
pg4 *pʰulg̊am
pg6 *fulkam

pg1 *pəlgóm
pg3 *pʰulgam
pg5 *ɸʰulkam
110

Protože jen některé etymony nacházejí v ostatních ide. jazycích relativně spolehlivé reflexy
umožňující rekonstrukci pomocí pravidla ruki, vesměs všechny solidní práce o původu
tohoto x- nakonec na vysvětlení rezignují (Rejzek 2008: 108155). Je obtížné přesně postihnout,
v čem spočívá intuitivní základ argumentů pod (1) a (2). Přikláním se k názoru, že si autoři
modelují příslušné hlásky jako by s sebou nesly nějaký znak, jenž právě a jen jim umožňuje
postupovat další a další fáze vleklé a komplikované změny. Iniciální slovanské x- bezpochyby
mohlo vzniknout stejným procesem, kterým vznikla *x na ostatních pozicích, totiž posunem
z *š, či lépe *ʂ. Hláskový vývoj je slepý k původu každého segmentu v každém jednotlivém
etymonu – uplatní se tomto případě na každé *š, jež se v lexiku vyskytuje, bez ohledu na
jeho původ. Nikdo z badatelů, pokud vím, nezkoumal možnost, že nikoli slovanské *x,
ale slovanské *š předchozí fáze může mít více zdrojů. Přirozeně se pak hledaly takové
etymologické spojitosti, jež by vyhověly *x, nikoli ty vyhovující *š. Šíře k tomuto problému
viz Bičovský (2008). Problém je ovšem zřejmý a zaslouží si definici
princip nespojitosti („nástup za jízdy“)

pokud identifikujeme delší vývojovou sekvenci jako jediný proces, vystavujeme se riziku,
že z úvah vyloučíme jeho jednotlivá stadia. Nic ve vývoji jazyka nepředpokládá spojitost a
setrvačnost, jež by nakládala se staršími segmenty jinak než s novými – to plyne z absence
jazykové paměti. V jazyce není v žádném historickém stavu nic starého a nic nového, vše je
buď spolu současné a nebo neexistující.

155

„the whole problem – I dare say – will hardly ever be completely and satisfactorily solved.“
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Srovnávací metoda
„It is, as I have have said many times, the first law of the comparative method: you have
to know what to compare.“
C. Watkins

Srovnání je základní kognitivní mechanismus, v nevědomé rovině neustále srovnáváme
nové informace se vzory, které uchováváme v paměti. Vazba srovnávání k intuici je tedy
zcela přímá: intuitivní vyhodnocení situace a rozhodnutí pro konkrétní reakci se zakládá
ve srovnání situace s množinou předchozích situací, jež se po srovnání jeví jako dostatečně
podobné na to, aby byly identifikovány jako token příslušného typu. Srovnávací metoda je
tedy v prvé fázi – jak ve vývoji vědy, tak ve vývoji jedince – je přímo intuitivní a srovnávací
jazykověda v prvé fázi na intuici výrazně závislá.
Přes určité náznaky v antickém období se v Evropě srovnávací jazykověda počala rozvíjet
až v období renesance. Řekové sice srovnávali vlastní dialekty, ale nedopracovali se –
na rozdíl od jiných vědeckých odvětví – k vědecké, nýbrž jen k mytologické hypotéze
o původu dialektů/kmenů od tří synů Heleniných. Římané, jsouce pod řeckým vlivem
takřka ve všech oblastech kultury, měli za pravděpodobné, že latina pochází z řečtiny –
ovšem s mnohými barbarskými příměsemi a notně upadlé.
Odvětvím, jež od počátku srovnávací metodu uplatňovalo, byla etymologie. Ta se postupně
od původního účelu – výkladu „pravého“ významu slov – přeměnila v nástroj odhalování
původu slov. Argumentace „pravým“ významem slov má jistě ve filosofii a teologie svou
hodnotu, v rodící se lingvistice a kritické vědě obecně již méně – snad nanejvýš jako nástroj
vyjasnění terminologických problémů.
Etymologické srovnávání bylo nutně atomistické, nutně omezené na jednotlivé dvojice
lexémů a třebaže v mnoha případech intuice etymologů vedla k překvapivě brilantním
závěrům, stejně často, či spíš častěji byly jejich závěry naivní a z dnešního pohledu
pozoruhodné spíše pro svou kulturní motivaci či lehce anekdotickou povahu. To platí jak
pro filosofy, počínaje Platonem, tak pro lingvisty, např. již od doby Varrona.
O spřízněnosti jazyků jako celků počala spekulovat renesanční věda v důsledku vzestupu
národních věd a literatur, reformace, překladů Bible i dalších textů do místních jazyků, a
konečně také v důsledku konfrontace s jazyky Nového světa a Afriky. Vidíme zde tedy
srovnávání na dvou extrémech – srovnání celků a srovnání jednotlivých komponentů,
nadto jen komponentů jednoho druhu. Nikoli větších struktur, nikoli širších množin,
paradigmat, derivačních mechanismů, fonologie či syntaxi. V průběhu dalších století
sledujeme postupné přibližování obou extrémů.
Srovnávací jazykověda 19. století nevznikla ex nihilo zásluhou přednášky Williama Jonese,
nýbrž se plynule rozvíjela v pracích lingvistů předchozích století, mezi nimiž z počátku
zejména vynikala škola nizozemská, např. Marcus van Boxhorn, Abraham Mylius, J. G.
Becanus, později se prosazovali badatelé z dalších zemí – mezi nejdůležitější jistě patří
G. W. Leibniz. Značný pokrok – v mnohém větší, než německá jazykověda následujícího
století – zaznamenali francouzští encyklopedisté. Ostatně mnohé postuláty tradičně –
mytologicky, neboť i indoevropeistika má svou mytologii – spojované s generací Boppa,
Grimma a Potta, se objevily mnohem dříve. Podobně Leibniz již uvažoval o již vymizelém
jafetickém prajazyce (vlastně již Boxhorn, jehož dílo Leibniz znal), Hiob Ludolf o potřebě
srovnávat gramatické systémy atd.
Žádný nadřazený koncept srovnávací metody, jenž by se vztahoval na uplatňování SM
v různých disciplínách neexistuje, patrně také proto, že co do materiálu srovnání jsou tyto
disciplíny rozdílné. Ani v kontextu HL není SM jedinou metodou, jež užívá srovnávání,
vedle ní se uplatňují např. metoda hromadného srovnávání a metoda glotochronologická –
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smysl druhých dvou ale není v rekonstrukci prajazyků, ale pouze rekonstrukci (stanovení)
míry příbuznosti, oblast jejich působnosti se kryje jen částečně. Nemyslím, že je příliš obtížné
shrnout ty úkoly HL, jejichž plnění slouží SM. (Srov. např. Kaufman 1990: 14-15; Rankin
2008; Ringe 2008; Anttila 1989: 229-263; Beekes 1995: 103-118; Meier-Brügger 2003: 56nn,
Lehmann 1993: 27-31, Fox 2007 57nn, Baldi 1991: 1-13, Durie – Ross 1996: 3-39, Nichols 1996:
39-71; Trask 1994: 202-241; Clackson 2007: 27-33; Atkinson – Gray 2005: 518nn; Schwink
1994: 9; Campbell 2004: 126-147; Crowley 1992: 108-109; Hock 1991: 556-627; Winter 1970).
Ve všech ohledech se jedná o svého druhu rekonstrukci.
• stanovení formálních korespondencí mezi jazyky na základě sémantické shody → hláskové
zákony
• doplnění chybějících informací o systémech neúplných
• formulace společných rysů jako formalistického prajazyka
• rekonstrukce realistického prajazyka a jeho vnitřní rekonstrukce
• stanovení míry příbuznosti jazyků
(ne nutně, ale nejlépe, v tomto pořadí)

Clackson (2007: 30) celou metodu dokáže shrnout na: „The C[omparative]M[ethod] is
basically a two-fold process: the first task is to match recurrent patterns across different
languages, the second, to find a value for the reconstructed sound which gives the best
explanation for the correspondences“. Jako triviální příklad lze použít uzavřenou skupinu
lexémů, jako jsou základní číslovky: óin dó trí ~ uno dos tres ~ one two three ~ ena dio tria ~
jeden dva tři jsou si na první pohled podobné: (1) začíná vokálem a obsahuje n, (2) obsahuje
sekvenci alveolární/dentální ploziva/frikativa vokál, (3) sekvenci alveolára/dentála-rpřední vokál. Hypotézu, že se nejedná o náhodnou podobnost, čili že jsou si tyto jazyky
příbuzné, lze testovat výběrem a srovnáním větší skupiny lexémů. Ringe (2004) správně
označuje SM za „mathematical“ a „rigorous“, čímž ji odlišuje od MVR, neboť na rozdíl od
ní SM lze popsat jako poměrně jednoduchý algoritmus156, jenž při uceleném popisu lexémů
z různých jazyků (např. pomocí IPA) a zavedení kriteria podobnosti mezi jednotkami,
dovede sám vyhodnotit a kalkulovat míru příbuznosti coby míru sdílených podobností.
Intuitivně se práce SM může blížit multidimenzionální rovnici, v níž na každé z mnoha
stran rovnítka stojí jeden z jazyků, přičemž jednotlivé strany nejsou totožné co do číslené
soustavy, již užívají, případně se naopak liší hodnota proměnných. SM identifikuje, jakým
způsobem se sobě „rovnají“, jako 12x = 16x (ve čtrnáctkové a desítkové soustavě resp.) a
v okamžiku identifikace převádí vše do společné číselné soustavy. Dokáže dosazovat zjištěné
proměnné na druhé strany rovnice a celek „krátit“ a zjednodušovat. V určitém okamžiku
se zastaví a shledává, že na všech stranách rovnítka stojí stejná sekvence proměnných, čili
156 Koncový stav tohoto algoritmu přirozeně vylučuje existenci variace, algoritmus se „zastaví“ v okamžiku,
kdy identifikoval všechny response a převedl je v formalistická pravidla či jednotky. Dvě logické slabiny tohoto
algoritmu jsou zjevné: 1) některé alternace jsou starší než jiné a zároveň spolu nesouvisející, takže je nelze relativně
chronologizovat a 2) v nejhlubším dosaženém stavu nemusela být ona poslední rekonstruovatelná alternace
jediná. Lass (2008:12-14) říká v podstatě totéž, i když bez vztahu k metodě jako slepému algoritmu. „There is no
evidence for a stage of say Proto-Dravidian when a PHONETIC sequence *[-VkV-] was possible: all the dialects
give us [-VxV-I, [VyV-] or [-VgV-] types (e.g. Tamil [ m ~ x ~ n ] ‘child’, vs. Kannada [magu], etc.). There seems
always to have been some kind of intervocalic lenition of (non-geminate) voiceless stops in Dravidian, and
postulation of a stage where there was none is purely arbitrary, like a stage of Indo-European with no ablaut“ [důraz JB].
Zdá se tedy, že tam, kde polovina jazyků ukazuje k jedné formě v prajazyce a druhá k další, lze nevyhnutelnou
volbu jedné z nich, již diktuje SM, obejít pouze jediným způsobem: navrhnout pro prajazyk v dané oblasti místo
jedné položky položky dvě – funkčně či významově odlišné, čímž se zachová jejich příslušnost k prajazyku
i jejich funkce v jazycích dceřiných, tak např. pie *mos i *bhos jako koncovky Dpl. mohou být nějakým ad hoc
pravidlem odvozeny z téhož (např. *bos?), a nebo lze říci, že pie prajazyk měl dva dativy pl., ať už jejich role byla
vlastně jakákoli. Lze takový postup užít i v hláskosloví? Paradoxně – ano. Pokud polovina jazyků ukazuje např.
ke *k a druhá ke *ḱ, lze říci, že v prajazyce byly oba fonémy, a tu splynuly tím, tu oním směrem.
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jeden systém byl zcela převeden v jiný, bylo dosaženo úrovně společného jmenovatele.
Anttila (1989: 286) označuje SM za algoritmus, za „sampling device, a selection machine“.
Ne všechny dílčí kroky lze jako algoritmus popsat, spíše to platí převážně a zejména v relaci
k MVR, ale obecně je to přiléhavá metafora. Jestliže zde tvrdím, že metody HL mají slepé
skvrny, je zde rozpor, třebaže jen v metaforické rovině. Jakožto algoritmus je SM vlastně
slepá obecně. Nehodnotí, neinterpretuje materiál, nerozumí mu, jen jej třídí a systematizuje.
SM zjišťuje, že si dva konkrétní systémy, jež jsou v principu multidimensionálními variacemi
jazyka per se, pravidelně na sémanticko-formální úrovni odpovídají a z toho automaticky
vyvěrá proč: jsou výsledkem vývoje z jednoho konkrétního systému, protože jinak je takové
korespondence statisticky prakticky vyloučená. Jediné, co od ní dále žádáme, je úplné
objasnění, jak si odpovídají157, čili korespondencí mezi jazyky. MVR naopak z toho, jak si
některé konkrétní netotožné položky systému (např. části paradigmatu či širší derivační
rodiny) odpovídají, vychází, ale to, co od ní žádáme, je konkrétní důvod, proč nejsou totožné
a jak vypadal původní totožný tvar, a ten z teorie mechanicky neplyne (morfonologické
jevy jsou vázány na sféru analogického budování gramatiky, jež je mimo fonologický, de
facto digitální kód). Obě metody v prvé fázi vycházejí z toho, že některý z reflexů odpovídá
původnímu stavu, výsledek rekonstrukce pomocí SM již ovšem toto stadium převážně
opustil, v MVR nicméně tíhneme k tomu některý z morfonémů za původní a „nezměněný“
považovat.
MVR vyžaduje nemechanické uvažování a určitou vynalézavost (za níž se opět skrývá
intuice). Vůbec je pravděpodobně kognitivně obtížnější (protože k tomu je zapotřebí
abstraktního modelu) identifikovat rozdíly na místech, kde bychom očekávali podobnost,
než identifikovat podobnost tam, kde očekáváme rozdíl. Variabilita či rozličnost je natolik
samozřejmou vlastností reálného světa, že nejsme s to říci, jaká její míra v daném systému
už přesahuje očekávání. Např. Saussurovo řešení pie ablautu by nebylo možné, pokud by
nevycházel z abstraktního modelu a neočekával nižší původní míru nepravidelnosti, než
s jakou se v řeckém či sanskrtském slovesném systému setkával, čili se řídil strukturální (a
později bychom řekli strukturalistickou) intuicí.
Na první pohled se jeví úkol rozhodnutí o příbuznosti jazyků jako vůbec to základní, co
předpokládá další historickou analýzu vztahu, čili je překvapivé, že SM vlastně k tomuto
úkolu není užívána a dost možná ani není vhodná či postačující (a to navzdory všemu, co se
v příručkách o této otázce píše). SM se obecně uplatňuje na jazyky, u nichž již je z různých
(historických i lingvistických) důvodů rozumné se domnívat, že jsou si geneticky příbuzné.
Strukturní podobnost jazyků jako je latina, řečtina a sanskrt nebylo třeba zkoumat žádnou
metodou. Je totiž zjevná. Cosi, co by bylo snad možno nazvat Pattern Recognising Device,
tedy mechanismus rozpoznávání vzorců, od určité míry podobností registruje vzorec, ten
pak implicitně je výsledkem aplikace pravidla na množinu prvků.
Mark Hale (2007a: 62-4) uvádí příklad aplikace srovnávací metody na materiál psané
tibetštiny a mluveného jazyka Lhasy, kromě jiného také proto, aby ukázal, jaké podobnosti
nalézáme a jak je dáváme do logického vztahu následnosti a jak je seskupujeme. Část
jeho úvahy se týká „vědeckých“ předpokladů správné aplikace SM a stojí za to ji v tomto
kontextu ocitovat:
“It is of some interest to consider just what skills are required to come up with the „right“
answer to a problem such as this [two sets of correspondences JB]. A possible solution
can be trivially produced by simply recording the differences between the forms in the
left column and those in the right, and positing a set of “changes” … which will produce
Lhasa forms from the written ones. I point out that noticing what is different between two forms
which are placed side by side… follows relatively straightforwardly from general human pattern
recognition skills and requires no particular training in linguistics or in any other discipline.” [JB]
157 Složitější podmínky, jako kdy si hláska a v jazyce X odpovídá tu s hláskou b tu s c v jazyce Y nejsou
vysvětlením proč si takto odpovídají, k čemuž více viz 1.7.
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Řečeno jednodušeji: jistých podobností si nelze nevšimnout. William Jones přiznává, že
podobnost těchto jazyků byla okamžitě zjevná a překvapující. Neměl přeci vůbec důvod jazyky
vědecky srovnávat, aby se dobral jejich příbuznosti, protože nic takového nebylo tehdy
smyslem filologické práce (obsah textů, nikoli jejich jazyk, byl smyslem srovnávání), a jeho
zjištění také nebylo výsledkem vědomého a systematického srovnávání pomocí k tomu
vyvinuté metody158. Nebyl konečně ani v situaci, kdy by sanskrt byl dávno mrtvý jazyk,
jemuž by nebylo možno porozumět bez srovnávací analýzy. Jones neočekával, že si dané
jazyky budou příbuzné a neměl k tomu ani důvod – proto ono překvapení.159 Od okamžiku,
kdy svou hypotézu vyslovil, nelze už v prostoru západní lingvistiky dost dobře hovořit o
tom, že další jazyky, jež se k indoevropským řadí, byly za takové označeny teprve a jen na
základě analýzy SM. Daleko více než SM vedla badatele ke zkoumání dalších jazyků jejich
historie a teritoriální blízkost. Jazyk jednoduše musel vyvolat dost silné podezření, že k této
rodině náleží, aby vznikl dojem, že se jeho analýza vyplatí. Bez znalosti historie a dostatku
informací o starších stadiích jazyků by např. podobnost mezi islandštinou a bengálštinou
nebyla pomocí SM odhalitelná a předpoklad příbuznosti, s ohledem na kulturní, teritoriální
a etnické rozdíly, by byl nesmyslný. Předpoklad příbuznosti vede k rozdílné interpretaci160
podobnosti. Ale v případě indoevropských jazyků
„The proof of genetic relationship does not depend on the demonstration of historical sound laws.
Rather the discovery of sound laws and the reconstruction of linguistic history normally emerge
from the careful comparison of languages already presumed to be related.“ (Greenberg 1987: 3)

Smyslem SM ve vztahu k příbuznosti jazyků tedy není její důkaz (ostatně SM by nebyla
na druhou stranu ani příbuznost libovolných dvou jazyků vyloučit, nanejvýš ukázat, že je
nižší než u jiných jazyků).161 To nevylučuje možnost, že by SM sama o sobě mohla sloužit
k určení příbuznosti (i když Greenbergovské metody hromadného srovnávání sdílí se SM
jen termín „srovnávání“, metodiku nikoli, jeho závěr potvrzují – u jazyků, u nichž není
dostatečně silný důvod uvažovat o příbuznosti jsou výsledky aplikace SM i hromadného
srovnávání obvykle nepřesvědčivé). SM nicméně nutně musí pracovat na materiálu
jazyků, jež jsou badatelům známy alespoň natolik, aby dokázali odlišit recentní výpůjčky,
slova původně onomatopoická, chyby v zápisu, špatnou fonologickou analýzu atd., čili
v podstatě musí být filologicky (či dnes už lépe řečeno jen lingvisticky) zpracovány. Kde
badatel pracuje na této úrovni, je pravděpodobné, že si podobnosti povšimne, tak jako
Jones, dříve než začne vědomě a systematicky srovnávat. Už proces učení se takovému
jazyku (začíná už první slovem) předpokládá řazení dat podle jazyků již známých. Pokud
jazyky nesrovnává stroj, nelze tuto fázi obejít.
158 Ale opačný názor stále převládá, srov. Lyle Campbell (2005: 263): „The comparative method has always
been the basic tool for establishing genetic relationships.“
159 Vědomě zde příběh Williama Jonese zjednodušuji – ono překvapení a prozření je spíše metaforou zrání
lingvistického myšlení západní civilizace po dlouhá tisíciletí. V zásadě totéž, co proslovil Jones ve své slavné
přednášce, tvrdila před ním řada badatelů: např. Němec Georg Stiernhielm (1681), Švéd Andreas Jäger (1686).
(Srov. k dalšímu Metcalf 1974).
160 Navzdory tomu je třeba se ptát, nakolik by doopravdy bylo možné stanovit pravděpodobnost, že si jazyky
a a b jsou příbuzné na základě jedné, deseti, sta formálně-sémantických shod, pokud bychom už z vědomí
podobnosti nevycházeli. Matematický model pro tuto proceduru přináší Nichols (1996: 49nn). Její přístup, jenž
pomíjí některé proměnné, pracuje s ideálními jazyky, jež jsou co do fonologie víceméně srovnatelné, ukazuje,
že je možné se alespoň přiblížit představě o diagnostické hodnotě takových shod pro stanovení genetické
příbuznosti. Obecně totiž může ta či ona náhodná podobnost budit dojem, že je vysoce nepravděpodobná, aniž
by tomu tak bylo, pokud provedeme odpovídající výpočty.
161 Že pro rekonstrukci jazyka je nezbytné mu „rozumět“ – tedy alespoň zhruba vědět, jak by měl vypadat,
dokládá jednak známé rozluštění chetitštiny B. Hrozným, založené na rozpoznání několika „podobných“ slov
(srovnání chet. waatar s angl. water by v dnešním kontextu působilo nejspíš směšně), nicméně bez předpokladu,
že se jedná o ide. jazyk, by nebylo možno jeho rozluštění dosáhnout. Podobně byla rozluštěna ugaritština –
rovněž na základě předpokladu, že daný jazyk je semitský (Zemánek 2010); tartéština (Koch 2009); mykénština
i další jazyky.
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Na druhou stranu ani pokud SM, aplikovaná v ideálním případě strojově, příbuznost
neprokáže, neznačí to nutně, že jazyky si nejsou příbuzné – pokud totiž míra sdílených
prvků poklesne pod určitou hranici, SM je bezmocná (srov. Schwink 1994: 3nn stran
Greenberg 1991; Ruhlen 1987:122nn). Pokud uspěje, je za současných podmínek (omezený
počet mluvčích a proběhnuvších generací od vzniku jazyka per se162) jisté, že si jazyky jsou
příbuzné.

„The relation cognate with is independent of the comparative method. Though the
comparative method is a technique for identifying cognates, cognacy can exist without
the comparative method being able to demonstrate it. That is, the comparative method
has limits.“ (Harrison 2005:217-218)

Prvním úkolem SM metody je tudíž až stanovení míry příbuznosti, čili vzdálenosti jazyků
v čase. Tu lze z praxe HL chápat jako synonymickou s mírou sdílených rysů. SM dokáže
tuto vlastnost jazyků hodnotit jen za určitých podmínek daných historickou náhodou. Při
srovnání dvou systémů ve vztahu předek-potomek lze konstatovat percentuální shodu
a spíše intuitivně odhadnout, nakolik jsou si vzdálené (pokus o matematické pojetí,
glottochoronologie, trpí slepotou k vlastnostem předmětu zkoumání, i logickou nejasností,
vyplývající v konečném důsledku v cyklický argument – Nichols 1996).
Prozatím nebylo jasně řečeno, co vše je součástí SM a kde se jedná o metody související,
ale nezávislé. Zdá se, že SM je jakousi mlhavou množinou, která podle některých určité
procedury nezahrnuje, podle jiných jsou nedílnou součástí. Proto považuji za důležité jasně
říci, které kroky procedury v této práci zahrnuji pod SM a které nikoli. Např. Baldi (1991:
10) hovoří nejen o SM, ale i o kritice, která se na tuto metodu snáší, zejména skutečnost, že
SM je „both circular and too powerful, in effect guaranteeing its own success.“
„Critics would claim that the real life application of the comparative method goes something
like the following: first make an informed guess about the cognacy of the languages to be
compared; next decide what forms are cognate on the basis of a kind of a loose semantic
relatability; next reconstruct forms by applying internal and comparative reconstruction
methods sui generis; then explain away exceptions and irregularities by appeal to analogy
and other well-established notions; and finally build „semantic bridges“ which adjust
results in order to arrive at a more or less unique form with consistent sound-meaning
correspondence.“

Obávám se, že Baldiho prezentace pohledu „zvnějšku“ není karikatura. Analogické změny
(1.5.3.2) a „other well-established notions“ spadají do sféry historických vysvětlení –
nemohou si činit žádný nárok na digitální pravidelnost. SM musí být schopna maximálně
vyčerpat dostupný materiál. Vysvětlení výjimek na základě nepravidelných (jakkoli častých
či dobře prozkoumaných nebo popsaných jevů) pak nestojí naroveň s jejími výsledky.
V souladu se zmíněným a zavedenou praxí konstatuji, že rekonstrukce pomocí SM sestává
z těchto kroků a procedur:
(i) identifikace sad hláskových responsí v lexikálních ekvivalentech (obou) jazyků
(ii) klasifikace těchto sad do určitých tříd na základě distinktivních rysů či artikulačních
charakteristik
162 Teoreticky je možné, aby se vyskytly dva jazyky, které budou vykazovat strukturní a formální podobnosti
natolik systematické a pravidelné, že by na základě srovnávací metody bylo nutné konstatovat jejich příbuznost,
a přece nebudou geneticky spřízněny. Počet proběhnuvších generací od vzniku jazyka (ať již před 100000 lety
či dříve) ovšem v podstatě vylučuje, že by k takové situaci mohlo dojít. Jonesův závěr, v podstatě dodnes
zachovávaný jako jeden z principů historické jazykovědy, tedy platí jen v konkrétních podmínkách naší planety
(čili se jedná o spíše Newtonovskou zákonitost, nikoli Einsteinovskou).
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(iii) pro každou sadu je stanovena „hláska“, jež ji nadále zastupuje – obvykle shrnuje
společné rysy všech prvků sady
(iv) objasnění historického vztahu reflexů v jednotlivých jazycích
(v) rekonstrukce výchozího fonému
(vi) formulace hláskových zákonů
Slabiny SM v literatuře	Slabinám srovnávací metody se okrajově věnuje celá řada
praktických (učebních) i teoretických prací, vesměs v krátkosti: Trask 1994: 216-224,
Campbell (2003:111-132), samotná adekvátnost metod jejím účelům je zpochybňována
zřídka (viz níže Marcantonio 2010). Pokud vím, jedině Harisson (2008) se v této oblasti
pokouší o určitou klasifikaci. Omezení SM metody jsou podle něj (:213) tato:
„(i) It has relative temporal limitations. The more changes related languages have undergone
(in general, a function of time), the less likely the method is to be able to determine
relatedness.
(ii) It has sociohistorical limitations. Certain historical situations can have linguistic
consequences that vitiate the comparative method.
(iii) It has linguistic domain limitations. Only certain sorts of linguistic objects can be
usefully
compared and reconstructed using the method.
(iv) It has limitations of “delicacy.” Only genetic relationships up to a certain degree of
precision or delicacy can be reliably determined using the method.“

Z mého hlediska zaslouží pozornost jen omezení iii, totiž taková omezení SM, jež vyplývají
z povahy zkoumané věci. V ostatních případech se nejedná de facto o omezení srovnávací
metody, ale metod sběru a vyhodnocení materiálu. Pokud mezi dvěma srovnávanými
jazyky došlo k příliš velkému množství změn (i), pak skutečnost, že SM nedokáže prokázat
jejich příbuznost, není její selhání, ale nedostatek materiálu, na němž by ji bylo možno
využít (zde včetně změn, jež mají původ v hybridizaci).163 Bez zjistěné podobnosti k aplikaci
SM nemá smysl přistupovat. Úkolem SM není odhalovat podobnosti, nýbrž odhalovat
korespondence. Na jeho práci do značné míry navazuje také Marcantonio (2009). Z jejího
pohledu SM vede k cirkularitě:
„a) assume that a set of words are of IE origin
b) make a reconstruction of the origin and history of the words through the (assumed)
sound changes associated with this history (on the assumption that the words are of IE
origin)
c) observe that the words match the reconstruction
d) conclude that the words under comparison are of IE origin because they match the
reconstruction“

Její závěry (z těch, které přímo nepopírají existenci prajazyka a příbuznosti), jsou zajímavé
zejména jako zrcadlo intuice, která její kritiku vede. Její citát Foxe (1995: 63)
„it is difficult to avoid some version of the vicious circle that results from assuming that
forms are cognate because they can be reconstructed with the same protophoneme, where
the protophoneme is itself the result of assuming that they are cognate.“

prozrazuje, že intuitivně zaměňuje odhalení příbuznosti za její příčinu. Že jsou si dvě
podobné formy v prvé fázi (bez vědomí příbuznosti obou jazyků) nějak příbuzné (tedy
163
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2005, zmíněném výše.

117

evolučně repliky téhož) je hypotéza, již lze vyvrátit či potvrdit poměrně rychle. V případě,
že je příbuznost již potvrzena, lze přikročit k rekonstrukci protofonémů - protofoném ale
není důsledek předpokladu, že jsou si formy příbuzné. Je to jiný způsob, jak říci totéž.
Z jiného pohledu se k reflexi problémů rekonstrukce (primárně SM, třebaže to explicitně
nedeklaruje) vyjadřuje Hale (2007a: 242-4). Dva hlavní proudy nedávné kritiky k metodám
HL se jednak soustřeďují na její zatížení indoevropeistickou tradicí, a tedy rizikem, že
obecně užívané metody jsou vlastně vhodné pouze pro tuto jednu jazykovou rodinu, a
dost možná jen pro její starší stadia (srov. za všechny Hoenigswald 2001). Vyvinuly se totiž
ke studiu těchto jazyků a nic tedy – údajně – nezaručuje, že principy vývoje, na nichž
stavějí, jsou univerzálně platné. Není žádný důvod předpokládat, že všechny jazyky jsou
si co do naučitelnosti a efektivity rovnocenné, a to bez odkazu k romantickým doktrínám
19. století. Jako výsledky slepého evolučního procesu patrně některé jazykové stavy
povedou k hladšímu a přesnějšímu přenosu z generace na generaci protože lépe vyhovuji
kognitivnímu aparátu lidského mozku, třebas by tyto rozdíly nebyly nijak extrémní. Je
možné, že nejen kulturně-historické, nýbrž i vnitřní důvody vedly k tomu, že např. ide.
jazyky po relativně dlouhou dobu zůstávaly sobě dosti blízké. Lze spekulovat, že např.
vnitřní flexe klade jiné požadavky na přesnost fonologické representace morfémů, než u
jazyků s jiným druhem vyjadřování gramatických vztahů.
Druhá výtka směřuje k pojetí morfologické inovace jako diagnostického ukazatele
genetického členění rodiny, kde se jaksi má za to, že morfologická inovace je z těch nejméně
pravděpodobných a triviálních změn a tudíž je její diagnostický potenciál výrazně vyšší
než u jiných typů změny. Souhlasím s Halem (2007), že „this accusation arises from simple
misunderstanding“.
Že je hlásková změna pravidelná a že si tedy příbuzné jazyky pravidelně odpovídají není
cosi, co vynalezla srovnávací jazykověda. Ani využití zákonitostí, podle nichž lze jeden
jazyk převést v druhý, není výdobytkem lingvistiky 19. století. Schopnost vytvářet pravidla,
podle nichž si dva systémy odpovídají, je celkem samozřejmá164: pro mluvčí dvou blízkých
dialektů či jazyků, mezi nimiž je alespoň pasivní bilingvismus, jako je čeština a slovenština,
norština a švédština, vlámština a holandština, makedonština a bulharština není to, s čím
pracuje srovnávací metoda, nic nového – a lze předpokládat, že libovolný mluvčí je schopen
takto extrapolovat mezi příbuznými jazyky a učit se převádět jeden systém v druhý. Přestože
školní osnovy jen v některých obdobích zahrnovaly výuku slovenštině, a to jen základům,
jako je ortografie a výslovnost, většina populace v Čechách bez potíží slovensky rozuměla,
a naopak. Přitom jen málo Čechů mluvilo a mluví opravdu slovensky – většina tomuto
jazyku rozuměla na základě své mateřštiny a na základě několika pravidelně se opakujících
rozdílů mezi oběma jazyky v hláskosloví – tedy např. za každé české ř je slovenské r, za
české pʲ bʲ a vʲ slovenské p b v – dokázala slovenštinu v reálném čase převádět ve svou
mateřštinu. Aktivní znalost (třebaže nikdy neformulovaná a pouze intuitivní) těchto
pravidel pak umožňovala i aktivně vytvářet „slovenštinu“ aplikací těchto pravidel na
české lexikum (podobně také takto rusizovaná čeština bylo také obvykle vše, co si studenti
základních škol odnášeli z hodin ruského jazyka). Vůbec je třeba říci, že bez této intuitivní
schopnosti by nebylo možné, aby si mluvčí osvojil jakýkoli jazyk, včetně mateřštiny.
Rozdíl mezi SM a těmito mechanismy je pouze v několika ohledech, vesměs spíše
kvantitativních než kvalitativních: SM umožňuje najít podobnost a převádět jeden jazyk
ve druhý i tam, kde by mluvčí již s intuicí nevystačil, jejím prvním cílem je sice porozumět,
druhým ale rekonstruovat příslušný jazyk (či společný prajazyk) per se. Smyslem metody
také není původně bilaterální komunikace, ale je jím rekonstrukce vedoucí k porozumění
164 „Lapp children can map Lapp words into Finnish and vice versa, exactly as between dialects. Obviously
they master the sets of correspondences, though here again they cannot give them a historical interpretation.“
Anttila (1989: 284). Laponština je přitom od finštiny geneticky vzdálena více než kterýkoli z uvedených
jazyků.
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textům. Podobnosti, které vedly k hypotéze příbuznosti nebyly zjištěné, nýbrž zjevné – k jejich
identifikaci postačila intuitivní schopnost srovnávat, která bezpochyby dobře sloužila
mluvčím soudobé němčiny či angličtiny v kontaktu s mluvčími i vzdálených dialektů.
Mýlí se tedy Brian D. Joseph (2003: 122), pokud označuje za „two dramatic discoveries
among the many that have emerged from this subfield“ koncepty příbuznosti jazyků a
pravidelnosti jazykové změny – tyto skutečnosti jsou zjevné, jen obvykle neformulované165.
Pokud nebyla po dlouhou dobu jasně deklarována, patrně to bylo právě proto, že SM byla
celkem samozřejmá, nelišila se od jiných takových metod, ať už ve vědě (zejména biologické
taxonomii), či v běžném životě a že její předpoklady byly intuitivně jasné a známé. Nebylo
nutné vysvětlit, jak došlo k objevu toho, že X a x jsou si podobné (přestože identifikace
podobnosti je z kognitivního hlediska nesmírně zajímavá otázka).
Největších pokroků ve srovnávací lingvistice dosáhli badatelé, jejichž znalosti příčin a
mechanismů jazykové změny, jež vůbec nalezení pravidelností v některých případech
umožňují, nebylo o mnoho větší než u běžného diváka československé televize. Pokud
dodnes s údivem zjišťujeme, nakolik jasnozřivé byly postřehy brugmannovské generace, a
to bez existence typologie a obecně lingvistické teorie jazykového vývoje, je dobře říci, že
zde hlavní roli hrála nepochybná inteligence, brilantní intuice, velkorysá představivost a
zevrubná uživatelská znalost několika jazyků, zkušenosti s jejich osvojováním a výukou.
Nic víc, nic míň. Pro lingvistickou vědu 19. století je především příznačné, že na rozdíl
od mnoha jiných věd nebyly její závěry v podstatě nikdy kontraintuitivní, na rozdíl např.
od teorie relativity, gravitace, mechaniky, anorganické chemie nebo post-Dawkinsovského
neodarwinismu, nebo synchronní teoretické lingvistiky.
SM je tedy sotva víc než zušlechtění tohoto intuitivního mechanismu, jenž za normálních
okolností pracuje na materiálu velice blízkého jazyka s vysokou mírou podobnosti – ovšem
jedná se zde spíše o podobnost funkční (ta a ta hláska plní funkci rozlišení těchto dvou morfémů
v jazyce a a b) nežli formální (ta a ta hláska v jazyce a je podobná hlásce jazyka b).
Tento mechanismus – SM – není příliš komplikovaný: na zvolený materiál (samotná jeho
volba není přímo součástí SM per se – ale viz 1.8.), sestávající z fonologicky interpretovaných
lexikálních jednotek podobného sémantického obsahu, se aplikuje vcelku jednoduchý
algoritmus, založený na předpokladu pravidelných responsí mezi chronologicky a
geneticky spřízněnými jazykovými systémy. V nejjednodušší podobě se jedná o proceduru
tohoto druhu: na každý hláskový komponent lexému a jazyka A aplikuj příslušné převodní
pravidlo (hláskový zákon) ZA > B, výsledná sekvence odpovídá historickému a genetickému
reflexu a v jazyce B.
„Since the sound changes that took place in the development of a given language L1 from
its ancestor P are regular, and the sound changes that took place in the development of
another given language L2 from the same ancestor are likewise regular (though different
from those that occurred in L1), we will find regular correspondences between the sounds
of L1 and the sounds of L2 to the extent that both languages have preserved words and
forms inherited from their common ancestor P; and we can exploit those correspondences
to “triangulate” back to P by the comparative method.“ (Ringe 2004)

Rekonstrukt jako invariant Další zřejmě nevyhnutelnou potíží SM je implicitní předpoklad
vývoje jazyka jako výlučně divergentního – předpoklad Stammbaumu a s ním související
eliminace variací proti toku času (srov. mezi jinými Fox 2007:122-3 a 137nn). Schleicherovský
koncept stromu příbuznosti platí jak pro celé jazyky, tak i pro libovolné jejich komponenty,
takže například vzájemné vztahy reflexů pie velár lze rovněž konceptualizovat jako strom,
165 Kupříkladu slovanské národy rané doby si byly velice dobře vědomy své příbuznosti právě na základě
podobnosti svých jazyků, aniž by pro její odhalení či obhajobu bylo zapotřebí nějaké teorie (Nichols 1996), totéž
platilo i pro dialekty starořecké, rovněž od sebe relativně vzdálené – rozpoznání podobnosti coby příznaku
příbuznosti patří k základní mentální výbavě našeho druhu, a patrně většiny vyšších obratlovců.
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jehož dvě větve se stýkají v uzlu, jenž představuje invariant na dané hloubce vývoje, a
konečně se všechny střetávají v jediném invariantním uzlu, totožném se stadiem prajazyka
– pokud ovšem vůbec celý vztah interpretujeme chronologicky, což není nezbytně nutné.
Konečně invariantnost nesahá jen na úroveň hláskovou, nýbrž logicky musí zasahovat i
vyšší úrovně, např. alomorfii či homonymii.
Pojetí skupiny příbuzných jazyků jako rodiny zde vylučuje incest či hybridizaci mezi
příbuznými ad infinitum. Aby bylo možno vůbec metodu používat, je třeba připustit, že
vylučujeme, že kterýkoli z jazyků z námi zkoumané populace je z biologického hlediska
hybrid. Přitom k hybridizaci jazyků dochází celkem pravidelně a zřejmě nevyhnutelně
kdykoli kontakt dvou jazyků či dialektů vyústí v dlouhodobější bi- či multilingvismus.
Zjevným dokladem tohoto jevu je existence jazykových svazů. Všechny jazyky, jakkoli
strukturně vzdálené, jsou přirozeně k hybridizaci náchylné, ať už se jedná o sdílení částí
lexika, kontaminaci gramatického systému (např. vznik nových substantivních paradigmat
v tocharštině), přijímání nových syntaktických struktur či slovotvorných procesů. Jsou to
totiž populace mluvčích, jež mohou prvky rekombinovat ve funkční systém, na rozdíl
od možnosti takto rekombinovat DNA. Musíme tedy přijmout jako výchozí premisu,
že studované jazyky nepřesáhly nikdy určitou kritickou míru hybridizace. Je zřejmě jen
historickou náhodou a štěstím, že obě nejdéle systematicky zkoumané skupiny – ugrofinské
a indoevropské jazyky – expandovaly dostatečně rychle. Ukazuje se, že SM dosahuje
srovnatelných výsledků zejména u těch jazykových skupin, jejichž geografický rozptyl je
vyšší (např. polynéské jazyky), zatímco selhává v situacích dlouhodobého multilingvalismu
(příklad papuánských jazyků, srov. Durie & Ross 1996, zejm. Durie 1996: 280-312).
3.1 Identifikace hláskových responsí
Prvním krokem SM je nalezení genetických/etymologických vztahů mezi hláskovými
systémy příbuzných jazyků, nejčastěji a nejdříve na základě lexikálních dvojic až n-tic.
Výsledkem je pak v ideálním případě cosi jako šifrovací klíč (čili formalistický rekonstrukt),
jenž umožňuje hladce nacházet odpovídající reflexy v příslušných jazycích, předpovídat na
základě jednoho jazyka, jak bude daný lexém znít v jazyce druhém, identifikovat náhodné
podobnosti a výpůjčky atd. Implicitním předpokladem je, že se významová stránka jazyka
měnila pokud možno ještě méně než stránka formální – jakási varianta UP, podle níž je
konceptuální prostor jedinci druhu Homo sapiens sapiens strukturován v zásadě stejně.
Pokud u dostatečně velkého vzorku lexémů sledujeme shodu, nebo pravidelnou podobnost,
je zde základ pro stanovení reflexů. Velikost vzorku (tedy množiny lexémů, na něž bude
uplatňována SM) je zjevně klíčová, ale stejnou měrou je klíčová povaha vzorku. Zdrojový
materiál není jen výsledkem pravidelných hláskových změn, ale i změn pocházejících
z jiných jazykových plánů (analogie, výpůjčky z příbuzných dialektů a jazyků atd.). Zejména
podstatnou roli zde hrají právě výpůjčky – jejich míra může být dokonce tak vysoká, že
vlastně veškerý lexikální materiál je cizí a pouze gramatický systém domácí (srov. lengua
mixta v Peru, se španělským lexikonem a kečuánskou gramatikou jako extrémní příklad).
Nejenže tzv. sporadické změny nelze nikdy vyloučit, je třeba s nimi počítat jako s nutnou
statistickou položkou. Pro každou skupinu responsí je tedy žádoucí nalézt co největší
vzorek a vzorek morfologicky co možná nejrůznorodější (tedy např. response v kořenech,
v afixech i koncovkách, response v různých oblastech lexika atd.). A ani tato podmínka
není dostačující.
Skutečnou důležitost je třeba přikládat paradigmatickým podobnostem. Tím se běžně
má na mysli diagnostika na základě skupin gramatických elementů. O jejich důležitosti
byl přesvědčen dlouho před mytologickým vznikem srovnávací jazykovědy už Josef
Dobrovský (1792), v jisté základní filosofické rovině již Michail Lomonosov (srov. Nichols
1996: 43-5). Na rozdíl od lexikálního seznamu zvoleného Swadeshem tvoří gramatické
elementy uspořádané množiny a zachování (či souvýskyt) paradigmatu svědčí o vyšší míře
genetické setrvačnosti a omezuje pravděpodobnost výpůjček. Nichols (op.cit: 55) srovnává
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diagnostickou hodnotu jednotlivých podobností a podobností paradigmatických: „…the
likelihood of finding random similarities is inflated if one does not require paradigmaticity
of the evidence.“ Jinými slovy, náhodně vzniklá podobnost či identita jednotlivých morfémů
je pravděpodobná, identická vzájemná uspořádanost v paradigmatu nikoli.
Jako v mnoha jiných oblastech, i zde lze říci, že uvažování lingvistů formovalo jazykové
a kulturní prostředí ide. jazyků, pro něž je příznačná (s výjimkou angličtiny) existence
gramatických paradigmat – což byl pravděpodobně také případ praindoevropštiny
v raných stádiích (Lehmannovská Early Proto Indo-European, srov. Lehmann 1996). Pokud
má tato úvaha mít v SM obecnou platnost, tedy platit i v jazycích, jež v postatě postrádají
gramatická paradigmata, je zapotřebí formulovat princip obecněji:
Diagnostický princip uspořádaných množin
Genetickou příbuznost jazyků lze mít za dostatečně prokázanou, pokud uspořádané
množiny prvků, nikoli jen prvky samy, vykazují pravidelné podobnosti.

Za paradigma lze považovat jakýkoli soubor morfémů (gramatických či lexikálních), jenž
je uspořádán podle přinejmenším jedné funkční či sémantické (nikoli formální) kategorie.
Domnívám se, že „základní slovní zásoba“ je termín příliš vágní, než aby bylo vhodné jej
užívat v souvislosti s precizní vědeckou metodou. Příkladem takto uspořádaných množin
jsou nejen gramatické koncovky, ale také např. sémantické množiny typu směr (vpřed,
vzad, vzhůru, dolů), deixe (blízká, vzdálená atd.), tělesné orgány, členové sociální struktury.
Je pravdou, že se tyto lexikální množiny víceméně kryjí s intuitivní představou základní
slovní zásoby, je třeba ale vždy jasně definovat jednotící prvek – obecně i konkrétně.
Zbývá stanovit, jaká množina jazykových prvků odpovídá paradigmatu, protože na první
pohled množina domácích zvířat, v níž vesměs lze pozorovat značnou lexikální retenci
napříč ide. jazykovými větvemi, není v tomto smyslu paradigmatem. Tato retence svědčí
o kulturní setrvačnosti, ale není univerzální, nýbrž taxonomická, srov.dále Watkins (1990),
Greenberg (1987: 26-27). Patrně by definici uspořádané množiny do jisté míry naplňovala
i skupina lexémů typu Swadeshova seznamu – nejsem o tom definitivně přesvědčen, ale
je možné, že by taková skupina vytvořená uměle měla stejnou diagnostickou váhu, jako
reálně existující množiny jen pozorované. Konečně za takto uspořádanou množinu lze
považovat také sekvenci změn, čili relativní chronologii vývoje příbuzných jazyků. Třebaže
jednotlivé změny, byť i poměrně vzácně doložené, jako je nazalizace implozív, se mohou
objevit nezávisle na sobě s určitou pravděpodobností, sekvence dvou po sobě jdoucích
takových změn již výchozí pravděpodobnost snižuje na polovinu, sekvence tří změn na
šestinu atd.
3.2 Třídy a distinktivní rysy
Koncept třídy se v lingvistice, i historické, objevuje přinejmenším od strukturalismu.
Jednotlivé prvky jazykového systému obvykle (pokud nejsou limitovány historickými
pravidly) podléhají fonologickým změnám nebo je působí v rámci určité skupiny. Typickým
dokladem existence takových skupin je skutečnost, že mluvčí jsou schopni rozšířit
morfonologické variace i na elementy pocházející z cizího jazyka, tedy zjevně „výpočet“
koncového segmentu vytvářejí na základě širšího pravidla a zároveň jsou schopni příslušný
segment správně zařadit do vlastního systému (např. morfonologie g v češtině). Příznakem
této skupiny je výskyt určitého distinktivního rysu, jejž lze vágně popsat jako fonetickou
podobnost166. Na jejich produkci se podílejí tytéž artikulátory, případně se výrazně podobá
jejich percepční stránka.
166 Tato podobnost je základem identifikace responsí – příslušnost k téže fonologické třídě je pak vlastně jen
obecnější formulací téhož.
121

3.2.1 Stanovení distinktivních rysů – otázka minimálního kontrastu
Absence of evidence is not evidence of absence.
Karl Sagan
non-existence of particular sound patterns should not be interpreted as primary evidence of their
impossibility
Juliette Blevins

Běžným kritériem stanovení fonologického protikladu rysů je jejich výskyt přinejmenším
v jednom páru lexémů, tedy např. protiklad č. /s/ a /z/ je stanoven na základě párů jako
kosa ~ koza, snít ~ znít atd. Postačující a nutnou podmínkou takového protikladu je existence
alespoň jednoho takového páru – např. angl. /θ/ a /ð/ jsou považovány za odlišné fonémy
přinejmenším na základě páru thy [ðai]„tvůj“ a [θai] thigh „stehno“. Pro HF z toho plyne
nepříjemný fakt: na rozdíl od živého lexika angličtiny či češtiny nelze doufat, že slovní
zásobu luvijštiny známe úplně, či aspoň v representativním rozsahu. Luvijský materiál
(vesměs rituální texty) údajně dotvrzuje existenci tří řad velár v ide. prajazyce (2.4.2.2) a
část badatelů má tímto otázku za vyřešenou, srov. např. Ringe (2006: 8):
„That pie possessed stops of all three types is no longer controversial, since Craig Melchert
has demonstrated that the three-way contrast between the voiceless stops *ḱ , *k, and *kʷ
is preserved in Luvian (Melchert 1987); for instance, we find Luvian ziyar ‘(s)he is lying
down’ < pie *ḱéyor, kīsa(i)- ‘to comb’ < *kes-, and kui ‘what?’ < *kʷíd.“

Za pie *k *ḱ a *kʷ zde Melchert (více pod 2.2.4.2) klade tři reflexy. Řadu palatalizovanou, která
obecně v anatolských jazycích chybí, zde representuje několik málo lexémů obsahujících
na místě pie *ḱ hlásku realizovanou patrně jako [ts] – srov. ř. κέιται, skr. śete „leží“ a luv.
zait-. Naneštěstí odpovídající minimální páry pro tato slova chybí. Na vině může být (a
pokud skutečně platí pie *ḱ > luv. *ts, musí být) neúplný lexikon tohoto jazyka – nedostatek
dokladů.
Ten se odráží i v další sféře – palatoveláry tvoří vlastní třídu v rámci pie systému, a ve všech
tzv. satemových jazycích, totiž těch, kde pie *ḱ > sibilant, přechází k sibilantám celá třída,
tedy např. pie *ḱ *ǵ *ǵʰ > pii *ç *ʝ *ʝʰ. V luvijštině chybí doklady na tento vývoj, a sice v obou
relevantních směrech, tedy doklady *ǵ > *dz i případně *ǵ > g. Přitom luvijština je právě na
základě těchto dokladů považována za klíčový jazyk pro rekonstrukci pie velární řady.
Argumentace minimálním párem je dále omezena příslušností hlásek k téže třídě. Luv.
ts a k k téže třídě pravděpodobně nepatří, tudíž již tím je jejich fonologický protiklad
zřejmě zaručen. Např. angl. /h/ a /ŋ/ rovněž nevytvářejí minimální pár (jinými slovy jsou
v komplementární distribuci - /h/ se nevyskytuje v morfému finálně, /ŋ/ naopak iniciálně),
ovšem jejich příslušnost k odlišným třídám jasně dokazuje, že se nejedná o alofony167.
Protože HF mnohdy staví svoji argumentaci na několika málo dokladech, je třeba vždy
brát v úvahu, že problém minimálního páru v omezeném lexiku vždy přesvědčivost takové
argumentace významně snižuje.

167 Vedle toho by zřejmě bylo možné najít příklady mediálního h, jež by s ŋ kontrastovaly, v literatuře pokud
vím uváděny nejsou.
122

3.2.2 „Adiční metoda“
Večerka (2006: 55) uvádí ve svém poměrně stručném úvodu k metodám ide. jazykovědy
také metodu sčítání distinktivních rysů. Tato metoda je obecně dobře zavedena a s jejími
výsledky se setkáme na každém kroku, třebaže není příliš zmiňována v teoretických
pracích ani příručkách. Večerka ji definuje velice přehledně:
„Je velmi pravděpodobné, že prajazyková hláska, z níž vzešly hlásky xA (s distinktivními
rysy a, b, c) a yB (s distinktivními rysy a, b, d), měla distinktivní vlastnosti a, b; mohla však
mít i distinktivní vlastnosti c, d (v jazyce A zanikla vlastnost d, v jazyce B distinktivní
vlastnost c). Takovouto „adiční metodou“ docházíme například k rekonstrukci ide.
labiovelár.“

Není podstatné, že Večerkův výklad je věcně nesprávný, protože přinejmenším dvě ide.
jazykové větve labioveláry podle tradičního pojetí dodnes zachovaly (angl. queen, ital.
questo) čili žádná „adice“, ale prosté shrnutí rysů, i když toto přehlédnutí zaráží. Podstatné
je, že tato metoda nemá jasně definované teoretické základy – zjevně ignoruje skutečnost,
že ne všechny rysy hlásek musejí být zděděné, což je autorům bezpochyby známo, čili že
ničím není zaručeno, že „rysy c, d“ lze do prajazyka projektovat. Ne snad, že by taková
situace nemohla nastat, totiž že každá z větví zachová jen některé z distinktivních rysů
prajazyka, ale nastat nemusí – z principu „neviditelné ruky“ (Keller 1996 a 1.5.3) plyne,
že stejný (sub)systém se může vyvíjet stejným způsobem v kterémkoli bodě v čase.
Labializace germánských a latinských velár není nepochybným dědictvím ide. prajazyka,
pokud nedokážeme vyloučit, že labializace, která jako vedlejší artikulace tak či onak musela
v určitém bodě v čase u pie velár vzniknout, nemohla za podobných podmínek vzniknout
až v pragermánštině a praitaličtině a že nic jiného než labializace se nemohlo chovat daným
způsobem v ide. prajazyce. Tuto jistotu nemáme. Respektujme princip
homologický princip
	Ne vše, co mají dva geneticky příbuzné jazyky společné, je automaticky dědictvím prajazyka.

Roger Lass (1993: 174) ukazuje nedůslednost adiční metody právě na příkladu pie labiovelár.
Pokud na jedné straně je jejich reflexem labiovelára, jinde jsou to čisté labiální plozívy
(sabelské, p-keltské, řecké), ba dokonce (třebaže jistě až druhotně), dentály (některé řecké
dialekty a slovní pozice), a konečně i čisté veláry (zejm. jazyky satemové). Z logiky adiční
metody by bylo rozumné rekonstruovat dvojí artikulaci, totiž [kp], [gb] a [gʰbʰ], jež by hladce
vedla tu k labiále, tu k veláře. Lass se ptá, jak je možné, že toto řešení nikdo nenabízí,
a konstatuje, že důvodem je právě skutečnost, že indoevropeisté jsou ve své zkušenosti
omezeni na jazyky, jež podobné hlásky – na rozdíl od řady afrických jazyků – postrádají.
Pie veláry obecně jsou dobrým příkladem uplatnění aditivní metody (a Večerka by uvedl
mnohem lepší příklad, pokud by psal o rekonstrukci palatovelár). Totiž v žádném ide.
jazyce, na rozdíl od labiovelár, nejsou palatoveláry (zdánlivě) zachovány. Jejich reflexy – jistě.
Samotné hlásky, tak jak je rekonstruujeme, nikoli. Snad je na vině zápis a historická náhoda,
ale je třeba pracovat s tím, co máme k disposici. Satemové jazyky na místě palatovelár mají
vesměs sibilanty a centumové jazyky veláry – rekonstrukce palatovelár je tedy příkladem
adiční metody, neboť co mají hlásky společné je, že jsou to konsonanty s nízkou sonoritou,
orální, lingvální, artikulované od měkkého patra po alveoly. Centumové jazyky zachovaly
rysy [plozíva] a [velární] či lépe [neanteriorní], satemové rys [laminální]. Výsledkem je
sice spíše zprůměrňování graduálních rysů, než čistá adice, ale přinejmenším je zachována
podmínka, že žádný z jazyků původní stav nezachoval. Opět – na základě adiční metody
by bylo zcela smysluplné rekonstruovat *kš *gž *gʰžʰ.
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3.2.3 Symetrie fonologického systému a její úskalí
Symetrie (případně rovnoměrné rozšíření prvků, srov. Odden 2005: 33nn) fonologického
systému se explicitně objevuje v lingvistické teorii již od poloviny 20. století, (z nedávné
doby k tomu kriticky např. Elšík & Matras 2006). V intuitivní rovině jde patrně o projev
obecné tendence identifikovat v realitě vzorce a pravidla a následně je uplatňovat na nové
poznatky (případně jim nové poznatky přizpůsobovat). V lingvistice lze toto uvažování najít
již v teorii staroindické. V sanskrtském systému orálních plozív je využito pět artikulačních
pozic: bilabiály, alveoláry, retroflexy, palatály a veláry. Na základě intuitivní představy o
symetrii systému byly do tohoto systému vřazeny i hlásky nosové a pro [ŋ] a [ɲ], jež jsou
pouze pozičními variantami /n/ před velárami a palatálami, byly zavedeny zvláštní znaky.
Také indoevropeistika tíhla k tomuto principu v rovině rekonstruovaného prajazyka
(a mnohdy se tato tendence dosud projevuje). Karl Brugmann na základě srovnatelné
úvahy zařazuje do protosystému vedle *s také *z *sʰ a *zʰ, jako systém paralelní ke čtyřem
řadám plozív (např. *t *tʰ *d *dʰ). Jeho *sʰ a zʰ bylo záhy (Bechtel, Hirt) také opuštěno.
Lingvistika 19. století neměla jasnou definici fonému, nelze ji tedy napadat za selhání
v jeho rekonstrukci, na druhou stranu rekonstrukce prvků na základě struktury systému
už alespoň v intuitivní rovině určitou abstraktní jednotku, srovnatelnou s fonémem,
předpokládá (konečně v intuitivní rovině je znalost fonému součástí jazykové kompetence).
S rozvojem strukturalistické fonologie se tento postup částečně vytratil. Třebaže struktura
jistou pravidelnost a symetrii implikuje, takto krajní přístupy k rekonstrukci vesměs
s nástupem strukturalismu mizí. Nicméně samotný princip symetrie opuštěn nebyl a
projevuje se nadále.
Příslušnost k třídě jako heuristický princip se projevuje tím silněji, čím méně je možno o
daných entitách zjistit z přímých dokladů. Příkladem par excelence je stanovování fonetické
hodnoty pie laryngál (Lindemann 1989; Ringe 2006; Schwink 1994: 58). Lindemannovo
pojetí (přejaté, mezi jinými právě Ringem) vychází z předpokladu, že systém tří hlásek
nejasné fonetické kvality je symetrický se systémem tří velárních plozív *k *ḱ *kʷ a tedy
rekonstruuje *x *x́ *xʷ.168 Schwink tuto rekonstrukci napadá z typologického hlediska,
jelikož symetrie není nijak typologicky podložená. Symetrie systému spadá pod implikační
univerzálie a bylo by možné ji formulovat např. takto:
pokud má systém v třídě T n prvků, potom v třídě T2 bude mít rovněž n prvků

případně
pokud má třída T stejný počet prvků jako třída T2, tyto prvky jsou organizovány na
základě stejných rysů

Taková univerzálie ovšem nebyla empiricky potvrzena a tudíž využívat symetrii jako
vodítko rekonstrukce je možná dobrá heuristika, ale špatná teorie. Z čehož nicméně
neplyne, že oba systémy, laryngální a velární, nemohly být symetrické, ovšem na základě
předpokladu symetrie nelze tuto skutečnost ani dokázat, ani vyvrátit. Se symetrií operuje
také Večerka (2006: 55), ovšem samotný koncept nijak neobhajuje – má jej, snad v souladu se
strukturalistickou školou, za daný. Předpoklad symetrie je nejen v intuitivní rovině spojen
s předpokladem jazykového vývoje spějícího k optimalizaci systému. Toto teleologické
pojetí naráží na více problémů (srov. 1.4.3), v tomto kontextu je problematický předpoklad,
který optimalizace implikuje, že totiž optimální znamená „nejlepší možný za daných
okolností“, zatímco opak je pravdou. Smyslem jazyka není jeho pěstění k dokonalosti,
168 Takto např. také Christol (1988:

22n).
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ale sdělování informací (replikace intencí), a každý prostředek, který vede k cíli, je pouze
postačující, nikoli optimální (nebo jen náhodou). V žádném z raných stadií vývoje jedince
není jeho zájmem osvojit si jazyk pro jazyk, ale jako prostředek získání informací o prostředí
ve kterém žije. Teprve později nastupuje jazyk jako identifikátor příslušnosti ke skupině – a
i zde není optimální jazyk, který nejlépe vyhovuje sdělování toho druhu informací, jenž
je pro jazykovou komunitu zásadní, ale optimální je takový jazyk, jenž se maximálně blíží
prestižní variantě komunity.
3.2.4 Implikace příslušnosti k třídě – „diferenční diagnóza“
Po stanovení základní struktury fonologického systému je na místě krok, jenž je do určité
míry spojen s argumentací typologickou, a sice sledování implikací výskytu dané hlásky
s výskytem hlásky jiné, případně s výskytem určitých suprasegmentálních jevů (a mutatis
mutandis v ostatních jazykových sférách). Diachronní typologie je sice zatím v začátcích,
v některých případech ale máme už dostatek materiálu i teorie na to, abychom dokázali
určitou změnu identifikovat jako typ a určité hlásky identifikovat jako ty, jež příslušnému
vývoji podléhají. Příslušnost hlásky k určité třídě implikuje, že její vývoj bude s vysokou
pravděpodobností zastoupen ve fonoklinu. Některé fonokliny jsou natolik časté, že se pro
ně již vžil termín: palatalizace, asibilace, debukalizace apod. Stanovení příslušnosti hlásky
k určité třídě je pro rekonstrukci nesmírně výhodné, ale je třeba vyžadovat, aby jej, dříve
než se přikročí k dalšímu bodu procedury, doprovázel ještě druhý krok – prozkoumání
implikací příslušnosti k třídě. Již dříve zmiňované nebezpečí atomistického přístupu
„hláska za hlásku“ zde má jistou paralelu. Totiž běžně se setkáme s tím, že určitá hláska
je na základě určitých svých vlastností zařazena k určité třídě, nicméně jsou jí navíc
přisuzovány další vlastnosti a chování, které z příslušnosti v třídě nutně nevyplývají, ale
mohou s ní nicméně být v rozporu.
Jevy, jež může příslušnost k třídě implikovat a jež mohou být v rozporu se sledovaným
stavem, jsou dvojího druhu, řečeno prostě: co se děje a dít by se nemělo, a co se neděje a
mělo by. Jako i na jiných místech se jedná jen o převrácení argumentů, ovšem z kognitivních
důvodů je obtížnější druhou z těchto implikací brát v úvahu, neboť tam kde se nic neděje,
je relativně menší pravděpodobnost, že tato situace upoutá naši pozornost, nežli naopak.
Dá se tedy říci, že se jedná o druh slepoty osvojené ve smyslu 1.2.
Tak jako i jinde je třeba zde upozornit na požadavek synchronicity – pokud se hláska
chová rozporu s implikacemi své třídy v jiném jazykovém stavu, než pro který byla
třída rekonstruována, není to argument ani proti její příslušnosti k dané třídě, ani její
charakteristice. Tou může být a) synchronní vystupování v systému b) následný vývoj, jenž
se vylučuje s její předchozí příslušností k dané třídě. Při známých nedostatcích diachronní
typologie je pak b) prozatím ještě slabý argument.
Diferenční diagnóza slouží v medicíně ke stanovení nejpravděpodobnější diagnózy
nemoci na základě postupného vylučování diagnóz, jež vykazují rysy, jež nejsou v daném
případě přítomny, nebo nevykazují rysy, jež se naopak v daném případě objevují. Jedná
se tedy o celkem nenáročnou proceduru. Nahlížet na jazykovou změnu jako svého druhu
nemoc je neškodná metafora (časy pojetí jazykové vývoje jako úpadku a degenerace jsou
pryč). Diferenční diagnóza je především užitečná v tom ohledu, že pracuje s negativními
implikacemi, čili nejen klasické pokud A potom B (zkráceně AB), ale také pokud ne A, potom B
(-AB) či pokud ne A, potom ne B (-A-B) a pokud A, potom ne B (A-B). Tyto implikace popisují
více vztahů, jednak souvýskyt vlastností či prvků (synchronní implikace), jednak jejich
příslušnost k témuž fonoklinu (diachronní implikace). Implikace negující A se logicky
mohou vztahovat pouze na vlastnosti, nikoli na prvky.
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3.2.4.1 Případová studie pibati a *h3
Nejspíš by bylo obtížné najít lepší případ třídy založené čistě na rekonstrukci, než
jsou pie laryngály. Už de Saussure (1879: 134nn) je v podstatě definoval jako třídu
(coefficiens sonantiques), třebaže ještě nebyl vybaven názvoslovným aparátem pozdějšího
strukturalismu, a sice na základě jejich projevů jako třídu hlásek, jež a) asimilují se
sousedním vokálem b) mohou se v pozici CHC vokalizovat. Další rysy pak spadají již pod
vývoj jednotlivých podvětví (vznik aspirace v sekvencích CH, specifická kvalita vokálu
z CHC, interakce s přízvukem v baltoslovanštině atd.). Pokusů o další aproximaci fonetické
realitě je celá řada – první z nich již samotný název laryngály, předpokládající podobnost
se semitskými jazyky. Argumentace pro či proti té které realizaci je celkem obsáhlá a pro
naše účely zde postačí některé z nejobecněji přijímaných stanovisek. Laryngály jsou třída
hlásek, jež spojují tyto rysy:
1) potence k přechodu na segment, jenž může v prajazyce či starších stadiích dceřiných
jazyků plnit roli slabičného vrcholu. Tedy prakticky univerzálně CHC > CVC.
2) negativní definice: nejedná se o likvidy, nasály, orální okluzívy a nejedná se o sykavky,
či o laminální/apikální frikativy
3) negativní implikace z 1) – nejedná se o plozívy, neboť plozívy (na rozdíl od ostatních
typů hlásek) se nevokalizují, což se potvrzuje také typologicky (Howe 2006)

Z různých stanovisek a rekonstrukcí nejspíš vyhovuje těmto zásadám Rasmussen169 (1999),
ovšem jen v případě prvých dvou laryngál. Stejně jako mnozí jiní, Rasmussen označuje
laryngály za „class of phonemes“, což, jak hodlám ukázat dále, má negativní implikace,
které on sám ignoruje. Výsledkem jeho rekonstrukce (s. 77) je *h1 = [h], *h2 = [x] a *h3 = [ɣʷ].
Jeho argumenty pro hodnotu prvých dvou hlásek jsou dle mého názoru přesvědčivé. Jako
problematickou vidím rekonstrukci třetí laryngály. Pokud zacházíme s laryngálami jako třídou,
pak zde narážíme na zjevný rozpor: prvé dvě hlásky jsou neznělé, třetí znělá. Takový systém
není vyloučený, ovšem předpokládá, že rys [znělost] je pro tyto hlásky relevantní. [znělost]
není v pie kontextově neutrální, její hodnota u hlásek, jež její pomocí realizují kontrast, totiž
okluzív, závisí na prostředí. Pro sekvence dvou okluzív platí, že mezi nimi co do znělosti
dochází k regresivní asimilaci (srov. *negʷ+t+s > nekʷts „noc“). Stejná asimilace probíhá také
v sekvenci Cs, tedy všechny okluzívy jsou v tomto prostředí neznělé (srov. *h2eǵ+sis > *h2ḱsis
„osa“ atd.). Není ani třeba žádat, aby *s bylo součástí stejné třídy jako ostatní frikativy v pie,
přestože to z logiky fonologického systému plyne, zcela stačí pohled na chování laryngál
vzhledem k rysu znělost, aby bylo zřejmé, že se v tomto směru nechovají podle předpokladu,
který vzniká zavedením kontrastu znělosti do této třídy.
Rasmussenovy argumenty pro znělost *h3 jsou následující: na rozdíl od obou ostatních
laryngál se *h3 vokalizuje v prostředí *jHC, tedy např. sufix optativu *-ih1 se v prostředí
V_.C nerealizuje jako slabičný, nýbrž výsledkem je ViC a naopak *h3 se ve stejné situaci
realizuje jako vokál, např. *gʷeih3to-i „žije“, ř. βεόtαι z *gʷejotai.170 Připusťme argumenti
causa, že v těchto několika případech je Rasmussenovo vysvětlení znělostí foneticky
plauzibilní (tedy že tento jev je v principu možné vysvětlit znělostí laryngály, třebaže není
jasné, proč by to mělo být jediné možné vysvětlení). Rasmussen totiž není jediný, kdo vidí
v některých dosti osamocených případech důkazy pro znělost *h3, ergo rysu [znělost] u
laryngál. Shodně s dalšími ovšem pomíjí implikace, jež má zavedení rysu [znělost] pro
asimilace třídy laryngál. Právě s asimilací operuje teorie vysvětlující v podstatě jen jediný
169 Rasmussen shrnuje předchozí literaturu, zejm. ����������������������������������������������������������
Beekes (1969);
���������������������������������������������������
�������������������������������������������
Mayrhofer (1980, 1981); Szemerényi (1973).
Mezi zastánce Rasmussenova modelu se řadí např. Meier-Brügger 2006.
170 Rasmussen zde naneštěstí pro jeho argumentaci zcela pomíjí skutečnost, že řecké a dost možná také
tocharské *j není nutně tentýž element jako *j v pie. Z některých jevů v řečtině (např. diskutované *jV na *zV) se
zdá vyplývat, že se spíše jednalo o frikativu než o aproximantu.
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případ: skutečnost, že v reduplikovaných prézentech od kořene *peh3, tedy *pi-ph3-eti
vykazují všechny jazyky s touto derivací jinak velmi zřídkavé (podle některých171 dokonce
neexistující) pie *b, tedy *pibeti, srov. lat. bibit (s dálkovou asimilací!?), stir. ibid a skr. pibati.
Již Lindemann (1987: 73) si povšiml slabiny této teorie – dokonce ani v jiných odvozeninách
téhož kořene se tato asimilace nevyskytuje, např. prosté *ph3ito- > skr. pita-, č. pit, nikoli **bita,
**bit. Matasović (1997: 172-3) elegantně obchází tento problém s tím, že označuje sekvenci
*CH za neoptimální preturu a domnívá se, že rozdíl spočívá v odstranění laryngály z onsetu
(*piph3eti je podle něj třeba sylabifikovat *pip-h3e-ti, čili ani druhá slabika nedovolený onset
neobhajuje). Ale to, co Lindemannova otázka implikuje, ani on, ani ostatní ze zastánců
znělosti jako rysu laryngál nevidí: pokud skutečně *h3 je znělá hláska a pokud náleží ke
třídě laryngál a pokud v sekvenci CH působí asimilaci znělosti, jak je možné, že druhé dvě
laryngály rovněž nepůsobí asimilaci znělosti? Pokud *h1 a *h2 jsou hlásky neznělé, pak
existence kořene *meǵh2 (a desítek dalších) naráží na logickou obtíž: očekávaným reflexem
by bylo **meḱx, tedy ř. **μεκα, skr. **maśi- atd. Pokud zavedeme hláskové pravidlo {t, p, k,
ḱ, kʷ}h3 > {d, b, g, ǵ, gʷ}h3, je třeba předpokládat, že se jedná jen o specifický typ obecnějšího
pravidla CxHy > CyHy, kde y = [znělost].
Potíže zde nekončí. Pokud zavedeme znělostní asimilaci tohoto druhu jen pro *h3, přes
všechny výhrady plynoucí z příslušnosti ke třídě laryngál, ptáme se dále: platí také *ɣʷ{t, p,
k, ḱ, kʷ} > *xʷ{t, p, k, ḱ, kʷ}, čili de facto *h3 > *h2ʷ? A konečně – pokud se jedná o labializovanou
hlásku, *ɣʷ, platí pro ni stejné implikace, jako pro ostatní hlásky labializované? Tedy např.
uɣʷ > uɣ (2.4.2.2)? Patrně rovněž neplatí, vyloučeny by byly totiž např. kořeny *leuh3 „mýt“
(Rix 2006: 418) a *seuh3 (Rix 2006: 539), mezi jinými. Zacházení s jednotlivými protofonémy
v izolaci znamená vždy riziko, že vysvětlení uspokojivé pro některý příklad je implikačně
v rozporu s vysvětleními na místě jiném.
Problém znělosti a laryngál se tím ještě zdaleka nevyčerpává. Pokud v pozici CHV laryngály
nepůsobí asimilaci znělosti, přece jen se jedná o konsonantický shluk a tudíž očekáváme,
že laryngální specifikace budou pro oba segmenty shodné, tedy že se laryngály znělostí
přizpůsobují předchozímu segmentu (pokud by se přizpůsobovaly segmentu následujícímu,
byly by inherentně znělé!). Typologickou paralelu takového procesu lze sledovat v např.
v moderní angličtině, kde sice žádný segment potenciálně odpovídající pie laryngále
synchronně nemůže stát uvnitř slova (případně po konsonantu – bylo by možno operovat
s glotálním závěrem jako alofonem intervokalických alveolár v některých dialektech).
Angl. /h/ se vyskytuje prakticky výhradně jen iniciálně, mediálně jen na morfologickém
švu (typ anyhow) či ve výpůjčkách (mahogany) – v ostatních pozicích zaniklo už v pozdní
staré angličtině. Angličtina respektuje regresivní asimilaci znělosti plozív a frikativ (-s jako
příznak genitivu, plurálu či 3sg. variuje na základě morfonologických a historicky daných
principů), nicméně sekvence typu bad hope se realizují nikoli jako [bæthəup], nýbrž jako
[bædʱəup], tedy glotála asimiluje. Podobným způsobem se chovají původní aproximanty
v některých moderních jazycích, srov. č. /v/172, jež z historických důvodů v hlavních
českých dialektech nevyvolává znělostní asimilaci, ačkoli v jiných ohledech se chová jako
frikativa (alternuje s f, čili samo asimilaci podléhá) – čili kavka [kafka] ale nakvap [nakvap],
nikoli **[nagvap], nebo č. h, jež se chová podobně v sekvencích shodit [sxoɟit] atd. Naopak
novořecké j, historicky aproximanta (zachovaná pouze v diftongu, ovšem synchronně
alternující s vokálem i), přebírá znělost sousedního fonému, tedy např. matia [matça] „oči“
(od mati). Původně aproximantní charakter (alespoň některé z) laryngál je tedy jedním
z možných řešení.
171 Matasović (1997) nechává bez další diskuse otázku, jak by se tato asimilace měla pojímat v rámci tzv.
glotalistické teorie - *h3 by tedy byla hláskou, která působí glotalizaci? Kortland (1994:2), jako zastánce
glotalistického pojetí, bere za samozřejmé, že „Initial b became p, e.g. Vedic píbati ‘drinks’, OIr. ibid. The
reduplication was restored in Latin bibit.“
172 Ostatně české /v/ se ve skutečnosti realizuje jako labiodentální aproximanta a nikoli jako frikativa (�������
Volín��,
Skarnitzl ústně).
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Pro velární a glotální frikativy je typické, že se relativně často asimilují s vokalickým okolím
a zanikají. Pro jejich labializované varianty pak typicky platí, že po ztrátě prvku velární/
glotálního se zachovává labiální aproximanta w, srov. např. angl. what a něm. was z pg
*χʷat, či podobný vývoj v latině, kde pie *gʷʰ > *χʷ > w, srov. *gʷʰeih3- "žít" > vivo. Podobný
vývoj *h3 by měl být tedy v tzv. centumových jazycích pravidelný. Přitom až na několik
sporných příkladů (Martinet 1955: 223; Puhvel 1960: 36-7) tento vývoj nenacházíme.
Pokud předchozí shrneme z hlediska implikací, a jejich případného potvrzení, vidíme, že
(AB) pokud je *h3 labializovaná velární-až-glotální frikativa, potom očekáváme vývoj
v w (nepotvrzuje se)
(tudíž z tohoto hlediska není labializovaná)
(A-B) pokud je *h3 znělá, potom nenáleží do stejné třídy jako ostatní laryngály
(nelze vyloučit, avšak většina ostatních argumentů svědčí pro nízkou
pravděpodobnost)
(-A-B) pokud *h3 nepůsobí asimilaci znělosti, nepodléhá jí (nerozhodnutelné)

3.3 Stanovení protofonémů
Pro další postup práce je nutné stanovit, kolik položek měl výchozí systém a jak byly
uspořádány na základě kontrastů, k čemuž v principu není zapotřebí jasně říci, v čem
kontrasty spočívaly. Ve formalistickém pojetí to vlastně není nutné, ba dokonce by bylo
možno říci, že by jednoznačné stanovení takových rysů již odporovalo myšlence formalismu.
Pro prajazyk jako systém převodníků stačí označit jednoznačně každý protofoném jako
odlišný od ostatních v rámci celého systému, své třídy i binárního protikladu, pokud
existuje. Jakmile připustíme, že rekonstruujeme reálnou hlásku, je nezbytné využít
veškeré informace o hláskách výchozích a veškerá kriteria rozhodování mezi myslitelnými
variantami vývoje. Ty jsou v plné šíři dány logicky, ale jen v určitém počtu případů lze
také na základě chronologicky interpretované vylučovací logiky stanovit, která z možností
nemá nárok na pravdivost. Příkladem za všechny je vyloučení původnosti takové hlásky,
jež v ostatních jazycích odpovídá dvěma hláskám (tedy hláska vzniklá ztrátou kontrastu,
jenž jinde je za stejných podmínek, ve stejných morfémech zachován).
Z toho plyne, že vnitřní rekonstrukce rekonstruktu je nezbytným krokem – není jen nějakou
abstraktní nadstavbou – je třeba hlásky (atomy) sestavit v molekuly, podobně jako v chemii
ani zde není kombinatorika libovolná, nýbrž se řídí jasnými zákonitostmi. Historický
fonologický systém má určité podobnosti s Mendělejevovou tabulkou prvků, třebaže na
rozdíl od ní není „úplný“. Kriteria, jimiž se řídíme v každém konkrétním případě (např.
vyvinulo se spíš f z p nebo naopak) nijak z množiny responsí nevyplývají. SM dokáže
v některých konkrétních případech tuto otázku zodpovědět bez nutnosti znát fonetické,
morfologické či kognitivní zákonitosti, které za vznikem příslušného rozdílu responsí
stojí, ale v mnoha případech prostě samotná srovnávací analýza nestačí. Logické možnosti
vývoje, jež nejsou na základě logiky rozhodnutelné, jsou (viz dále pod 3.3.1.1):
1) některý a pouze jeden z reflexů výchozí hlásky jí formálně odpovídá
2) některé dva či více reflexů odpovídají alofonickému rozptylu v nejvzdálenějším stadiu
dosažitelném rekonstrukcí
3) žádný z reflexů původní hlásce neodpovídá

Není naneštěstí nijak vyloučené, že v každém jednotlivém případě v ide. rekonstrukci se
uplatnil jiný z následujících principů.
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3.3.1 Vedlejší kriteria
Kde selhávají logická kriteria (popsatelná jako součásti mechanického uplatnění metody),
je nutné sáhnout ke kriteriím pravděpodobnostním, tedy pokud by existovala, tak
především k diachronní typologii. Vezměme v úvahu stanovení protofonému na základě
skupiny responsí pie *bʰ. Jazyky italické vykazují neznělou frikativu f (φ?), případně
pozičně sonorizovanou, jazyky baltoslovanské b, řečtina pʰ, védština bʰ, germánština b atd.
První z principu možný předpoklad zřejmě nikdy nepřišel badatelům na mysl – že totiž pie
hláska měla alofonický rozptyl {pʰ, b, bʰ, f}. Zřejmě tuto možnost vylučuje intuice. Druhý
možný předpoklad se objevuje vzácně, ale přece – sice že žádná z responsí neodpovídá
původní podobě. Konečně třetí, nejčastější přístup, spočívá v předpokladu, že alespoň
jedna z responsí přesně odpovídá původní hlásce (kategorii, významu atd.) a tím pádem
se z ní ostatní response vyvinuly. Volba této hlásky se už sotva může řídit SM. A zde se
tradičně uplatňují tři principy, jež jsou nejen všechny chybné, ale navíc jsou ve vzájemném
rozporu. Je to tzv. demokratický princip čili princip většiny, princip historické autority a
princip chronologické priority.
3.3.1.1 Demokratický princip
V metodickém kroku stanovení protofonémů (protomorfémů atd.) se v některých sporných
případech zhusta uplatňuje tzv. demokratický princip, čili princip většiny („majority
rules principle“ či „democratic principle“). Pokud na základě různých responsí určité
prajazykové entity v různých jazycích nelze stanovit, která z nich má z principů jazykové
změny preferenci, tedy v situaci, kdy pravděpodobnost přechodu mezi dvěma nejčastejšími
druhy responsí se považuje za zhruba stejnou (např. posun a > o a o > a, tʰ > t i t > tʰ), volí
se varianta častější. Srov. kriticky např. Harrison (1986: 19); (patrně kriticky) Večerka (2006:
54); Hale (2007a: 240-2); Lass (1993: 191), jako nekontroverzní proceduru naopak Fox 2007:
84). Jako i jiné kroky metody lze tento považovat spíše za heuristické východisko z nouze.
Platnost takového principu se problematizuje hned několika fakty:
1) Předpokládá, navzdory zřejmé skutečnosti, že vybrané jazyky173 reprezentují veškerou
šíři vývojových stadií prajazyka (nejenže nelze vyloučit, že některé jazyky zanikly bez
pozůstatků, je to dokonce extrémně pravděpodobné). Jakkoli se takové hledisko může jevit
krajní a redukcionistické, každý mluvčí některého z těchto jazyků byl v podstatě nositelem
samostatného jazyka. Hovoříme-li o klasické latině, atické řečtině, staré irštině či sanskrtu,
lze snad říci, že jejich korpus je více méně korpusem jednoho jazyka. U zlomkovitých
jazyků jako je dáčtina, venetština, frýžština, kárština, ilyrština a další, je jen malá jistota, že
vůbec památky, které těmto jazykům přisuzujeme, jsou památkami téhož jazyka.
2) Předpokládá, že pravděpodobnost výskytu vyplývá z frekvence ve vzorku, přitom
taková pravděpodobnost, aby byla kritériem, musí přijít zvnějšku, např. právě z typologie.
Řekneme-li, že se ve vzorku deseti jazyků osmkrát projevila změna x, pak můžeme zvolit
libovolný z nich a říci – s pravděpodobností 80% zde změna proběhla, a v 80 % případů,
pokud budeme pokus opakovat dostatečně dlouho, tomu tak bude. Skutečně zajímavá
informace by vypadala následovně: pokud v populaci gramatik přesáhne frekvence
varianty v 60 %, dojde k jejímu přehodnocení následující generací jako varianty základní
s pravděpodobností 95%.
3) Předpokládá, že absence sledovatelného vývoje je pravděpodobnější než sledovatelný
vývoj. Řekneme-li, že za původní, zděděný považujeme stav ve většině jazykových větví,
říkáme tím, že očekáváme, že k vývoji nedošlo. Tím de facto ze čtyř možností (původní je
173 Hale na tomto místě upozorňuje, že problém tkví také v definici jazyka jako jevu sociopolitického, jenž se
okamžitě problematizuje otázkou vzathu dialekt vs. jazyk, větev vs. podvětev atd. V principu by bylo možno
v bodě, kdy se dané dvě skupiny mluvčích téhož jazyka odlišují jen relativně bezvýznamnou variací jediné
hlásky (např. u a y), je oddělit, prvý opět rozdělit na osm, druhý na pět skupin a z hlediska tohoto principu by
pak varianta u byla prajazyková čistě proto, že jsme prvou skupinu rozdělili na více částí než druhou.
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většinová hláska, původní je menšinová hláska, původní není žádná z nich, původní jsou
obě (2.5.1), volíme první na základě snad intuitivního, ale nedeklarovaného předpokladu
jakési setrvačnosti. Bývá-li někdy tendence hledat argumenty pro možnost druhou, třetí
možnost není pomíjena jen tam, kde mezi oběma reflexy nelze rekonstruovat jednoduchý
vývoj (jedno-, nanejvýš dvojrysový přechod).
V případě řady reflexů jako je {l,l,l,r,l,r,r,l} je běžné pomíjet logicky přípustnou možnost, že
ani l, ani r nejsou původním fonémem. V notaci takových množin responsí pak narážíme
na již zmíněnou otázku vztahu označení množiny a jejích vlastností/obsahu (2.4.2). Např.
v siouxských jazycích, kde taková nerozhodnutelná situace existuje, je tento prafoném
označován R, tedy symbolem podobně přibližným, jako je v indoevropeistické praxi H
jako zástupce „laryngál“. Značka typu  nebo  by tedy posloužila stejně dobře.
4) Ignoruje značné množství příkladů z praxe, jež svědčí o opaku, tedy o tom, že naopak
většina inovuje. V indoevropeistice zcela postačí jako příklad vývoj pie laryngál – ve
všech ide. jazykových větvích se jako segmenty postupně ztrácejí (asimilací, přechodem
v koartikulaci, vokalizací). Právě na základě takových příkladů by měla vzniknout typologie
hláskové změny (typologie hláskové setrvačnosti je vyloučena). Pravděpodobnost určitého
vývoje je dána foneticky, percepčně, artikulačně, testy rozptylu percepce a artikulace by
jistě dokázaly říci, jak často mluvčí v různém věku vnímají a artikulují akustický signál.
Pokud ve vzorku sta či tisíce rodilých mluvčích sdílejících určitý hláskový systém či
alespoň substystém sledujeme výraznou chybovost percepce rozdílu některých segmentů
v určitém prostředí, pak na tomto základě lze modelovat pravděpodobnost změny
v populaci gramatik. Zejména v oblasti systémových změn jako je e > a, tʰ > t je zapotřebí
širšího vzorku a synchronních testů. Typickým argumentem tohoto druhu je kritika
glotalistické teorie z pozice většiny. Mnoho autorů namítá, že je nepravděpodobné, že by
se původní systém t tʰ tʾ zachoval v podstatě jen v germánštině, arménštině a tocharštině a
ve všech ostatních větvích by inovoval na některou z variant (t d dʰ; t d tʰ atd.). Není nutné
být zastáncem kterékoli varianty glotalismu a sám se přikláním k názoru, že tato teorie je
již pasé, ale ani špatná teorie by neměla být zavržena na základě špatných argumentů, a
demokratický princip je špatný argument.
Mark Hale (op.cit.) upozorňuje na skrytou logickou návaznost „demokratického principu“
na jiný, rovněž heuristický princip, totiž předpoklad nejjednodušší174 vysvětlení = nejsprávnější.
Nejjednodušším se ve vývoji hláskosloví rozumí operující s nejméně změnami. Pokud
např. prajazyk obsahoval hlásku p a etymologicky totožná hláska v dceřiném jazyce se
realizuje jako p, pak je vysvětlení p > p (což není(!) konstatování neměnného stavu) logicky
preferované před p > ɸ > w > b > p čistě z důvodu jednoduchosti. (Srov. ještě k témuž Lass
1997: 229). Pokud pak deset z dvanácti jazyků ve vzorku nabízí toto logicky nejjednodušší
vysvětlení, je zjevné, k čemu se přikloní rekonstrukce.
Jediný poctivý závěr, jenž lze v situaci, kdy se běžně užívá demokratického principu, učinit,
je, že nevíme a nemáme dostatek informací, abychom rozhodli pro některou z možností.
Na podobných množinách responsí nelze ani zakládat genetické členění jazykové rodiny.
Protože teoretické základy metod HL nejsou uspokojivě deklarovány, nelze se divit, že
v praxi téhož oboru se objevuje i princip, jenž si snad nezaslouží samostatnou kapitolu (je
zjevně chybný a nevím o tom, že by se mu někdo věnoval ať tak či onak), a sice tendence
vysvětlovat veškeré typologicky ojedinělé jevy v dceřiných jazycích jako pravděpodobné
archaismy na úkor idiosynkratických inovací. Snad protože v podvědomí stále tkví
organistická metafora, že jazyky jaksi samy o sobě směřují k optimalizaci a tudíž tíhnou
k tomu se zbavit všeho podivného a obtížného, je třeba mít se na pozoru před každým
takovým a priori závěrem.
Demokratický princip má svůj zrcadlový obraz v MVR, a sice v preferenci nejčastějšího
174

Přičemž „nejjednodušší“ se nápadně kryje s „vyžadující nejméně námahy k zapamatování".
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alofonu jako historického východiska ostatních – srov. 2.4.2.1 (zda se jedná o historické
reflexy téhož prafonému ve jednom či více jazycích je z hlediska obou metod irelevantní –
procesy vzniku jsou totožné).
3.3.1.2 Princip historické autority
Jakkoli dnes se zdá, že základním rámcem rekonstrukce v indoevropeistice je ide. prajazyk,
ve fázi srovnávací, a ještě dlouho po Schleicherově první rekonstrukci hrál roli jazyka,
s nímž jsou ostatní jazyky srovnávány, sanskrt, potažmo řečtina. (Prajazyk měl nanejvýš roli
reference). Jako i jiné principy, tento princip je stále součástí intuice historických lingvistů,
jakkoli explicitně byl vícekrát zpochybňován a odmítán. Možnost případného konfliktu
s principem demokratickým je nevyhnutelný. Jeho heuristická výhodnost je ovšem rovněž
zřejmá, protože samotný prajazyk neslouží (neměl by sloužit) jako referenční systém, je
přirozeně výhodné počítat s některým z dokonaleji dochovaných jazyků jako vzorkem
srovnání.
3.3.1.3 Princip chronologické priority
Předchozí princip by bylo také možno nazvat principem kulturní autority – jazyk je zde
zrcadlem kultury, jejíž sofistikovanost a vyspělost je jaksi zárukou jisté lingvistické úrovně.
Přepokládá se, že taková kultura nejlépe zachovává své tradice (tak jako je zachovala dodnes
v případě sanskrtu) a tudíž stojí z tohoto pohledu nejblíže prajazyku. Na druhé straně zde
stojí priorita chronologická – první doklad jazyka je nesporně nejbližší prajazyku a z tohoto
důvodu má preferenci. Opět je zde heuristický předpoklad, jenž má jistou užitečnost,
jakkoli neplyne nerozporně z povahy jazykového vývoje.
3.3.1.4 Princip setrvačnosti
Mezi jaksi intuitivně schvalované principy rozhodování patří i obecný dojem prajazyka
jako jazyka, v němž se vše, co máme za společné východisko dceřiných větví, muselo
vyskytovat, jazyk maximálně komplexní, od čehož již vede cesta jen k zjednodušování a
dokonce úpadku, tak jak jej chápali někteří lingvisté 19. století a tak, jak jej chápe běžný
mluvčí, vyvozující ze svého dojmu, že se dříve mluvilo „lépe“ a „správněji“ logicky, že
v prvotním jazyce se muselo mluvit nejlépe a nejsprávněji (přitom tento jazyk používal
dřevní Homo sapiens…).
Prajazyk, realistický prajazyk – podotkněme, je jazyk s vlastní historií, v němž vše, co je,
se muselo nejprve vyvinout. Je pravděpodobné, že tak jako za mnoha jinými metodickými
problémy rekonstrukce stojí i za tímto idea formalistického prajazyka, jehož rolí je překládat
mezi mnoha jazyky, a tudíž být jako převodník co nejúplnější, tedy překládat vzájemně i
jevy, jež se vyvinuly až po oddělení prajazyků (jako třeba č. růže a angl. rose). Pokud však
bychom samotnému prajazyku odnímali jeho vlastní historii, jsme vlastně nuceni v případě
každého jazyka, jenž zavedl do (hláskového) systému nový prvek, např. v důsledku
dialektových konvergencí, nebo převedení alofonického vztahu ve vztah fonologický,
nacházet v prajazyce překladač těchto alofonů do fonémů ostatních jazyků. A zde právě
se projevuje idea setrvačnosti: vše, co bylo v prajazyce, trvalo v dceřiných větvích, dokud
se to nevyvinulo či nezaniklo, což obrácením logiky říká, že vše, co v dceřiných větvích
neposkytuje možnost vysvětlení pomocí SM, muselo být již v prajazyce. Tento princip
se (ne)vhodně doplňuje s další slabinou SM, a sice s problémem, co je komparandum.
Pokud se rozhodneme, že komparanda jsou nejen hlásky, ale i alofony, nebo spíše pokud
nedokážeme srovnávat jednotky stejného řádu, potom SM musí narážet na problémy jako
je série tří velár v luvijštině ergo v prajazyce (Melchert 1987 a jeho přijetí v literatuře, např.
Ringe 2006: 7; Fortson 2004: 49; Clackson 2007: 52-3). Tento princip je v zásadě v naprostém
protikladu s mechanickou vlastností SM, jež vede v konečném důsledku k vyloučení
variace z prajazyka. Svými vlastními prostředky nedokáže SM rozhodnout, zda response
response tohoto druhu:
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palatoveláry
veláry
labioveláry

satem
1
3
3

centum
2
2
3

luvijština
1
2
3

odpovídají takovému stavu, kdy v prajazyce byly plně fonologické tři řady velár, a jen
myšlení navyklé práci se SM bere tuto situaci jako důkaz; SM spor nemůže rozsoudit.
V případě takového mappingu formalistický jazyk vytváří přirozeně tři řady, protože
je zapotřebí „překládat“ správně luvijskou „2“ do satemové „3“ a centumové „2“ atd.
Legenda k tomuto vývoji zní pak takto: „kontrast nalezený v luvijštině v ostatních jazycích
zanikl.“ Právě historická plochost formalistického pojetí ignoruje skutečnost, že daný
kontrast musel nejprve vzniknout a z tohoto pohledu vznik a zánik nejsou rovnocenné
jevy, vznik má jako explanans prioritu. Pokud prostě otočíme logiku legendy, což už se
zde vícekrát ukázalo jako užitečný krok, zní legenda takto „kontrast vzniklý v luvijštině
v ostatních jazycích nevznikl“ – a tuto možnost bychom měli prozkoumat přednostně.
Příslušný kontrast totiž musel vzniknout – lhostejno kdy, lhostejno jak, ale vznikl, a to
patrně z odlišného systému (snad složitějšího, snad jednoduššího175). A pokud vznikl,
potom mohl stejně dobře vzniknout už v prajazyce, nebo až v luvijštině.
Pie *K má, ať věc obracíme jak libo, distribuci, jež vyvolává podezření, že se jedná o alofon
ostatních řad. Pro fonologizaci takového alofonu (k níž nedošlo v žádném jiném jazyce) je
zapotřebí, aby se dostatečně často vyskytoval v prostředích, kde s ostatním hláskami své
třídy kontrastuje. K tomu může dojít jak z důvodů vnitřního vývoje, tak z důvodů vnějších
(např. č. g se stává hláskou v důsledku výpůjček z latiny a němčiny, jakkoli dříve bylo jen
alofonem k, podobně č. f atd., střangl. v a z). Tudíž luvijská série /k ḱ kʷ/ není důkazem pro
ani proti existenci takové řady v realistickém prajazyce.
3.3.2 Kontextová vs. systémová změna
Všechny hláskové změny, jakkoli komplexní, lze rozložit na dva základní druhy: kontextové,
čili motivované z povrchu do hloubky a systémové – nemotivované (v angl. literatuře se
užívá termínů conditioned a unconditioned, tedy podmíněné a nepodmíněné, ale myslím,
že opozice kontext ~ systém je terminologicky jednoznačnější). Změny od (ide.) prajazyka
k dceřiným větvím nutně spadají do jedné z těchto kategorií. Platí ale, že obě změny jsou
na sobě nezávislé a mohou se projevovat na týž hláskách, ve stejném okamžiku a mohou,
v konečném důsledku, vést ke stejným výsledkům. Již dříve (konec 2.5) zmíněná pg
změna *kt > *xt mohla proběhnout jak v rámci systémového posunu (neznělé plozívy >>
homorganické frikativy), tak jako změna kontextová, totiž disimilace CC na FC.
Kontextové změny mají zásadní vliv na stanovení systémových hodnot hlásek, poskytují,
co Rasmussen (1999) nazývá "circumstancial evidence" - jsou okolnostmi, v nichž se
systém manifestuje. Komplexnost hláskové vývoje je právě výsledkem simultánních
projevů těchto dvou typů změny – co je systémové, lze konečně poznat jen porovnáváním
kontextů (nový mluvčí se nesetkává s žádnou informací mimo kontext). Např. tedy veškeré
asimilace, disimilace (zřejmě by obě změny, a i další, bylo možné charakterizovat jako
posuny v načasování gest) spadají pod změny kontextové, naopak např. posun lat. u > fr. y
je příkladem systémové změny.
Obecně:
systémová změna: a > b
kontextová změna: a > b pokud platí kontextová podmínka X
175 Předchozí systém mohl být složitější a jednodušší zároveň – mohl obsahovat více prvků, jejichž vztahy byly
ovšem triviálně odvoditelné (k problému složitosti v jazyce a komparaci srov. Nichols 2009 a vůbec příspěvky
v Sampson-Gil-Trudgill 2009).
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Kontextové změny umožňují sledovat interakci hlásek a inferovat jejich fonetické
charakteristiky s daleko větší přesností či přiblížením realitě, než v případě změn
systémových. Samotná identifikace interaktantů spočívá v předchozích krocích metody.
V některých případech umožňují podobnou míru rekonstrukce i změny systémové –
přechod pg *t a *dʰ na pozdější þ a ð naznačuje víc, než jen že tato řada byla „alveodentální“
– byla zcela zjevně dentální (posun alveolární řady vede k hláskám alveolárním, v tomto
případě k s a z, ostatně právě takový byl průběh druhého germánského posunu, srov. angl.
what s něm. was obé ze zg *χʷat „co“). Kontextová změna pak funguje jako omezení změny
systémové (opačně nikoli).
Obecně:
kontextově omezená systémová změna: a > b pokud neplatí kontextová podmínka X

Germánské hláskové posuny, popisované tzv. Grimmovým zákonem, jsou právě příkladem
takové změny (viz např. Collinge 1985). Platí zde totiž *p, *t, *k, *kʷ > *f, *þ, *χ, *χʷ, pokud
neplatí „s_“ čili „předchází [s]“ a „plozíva_“ čili „pokud nepředchází plozíva“. Je nezbytné
stanovit, zda se jedná o souslednost či následnost změn. V okamžiku, kdy již jsou všechny
relevantní změny provedeny (což je u prajazyka pravidlem z definice) lze pak na jejich
vzájemný vztah nahlížet vícero způsoby. Přitom je zjevné, že už čistě z praktického hlediska
je třeba nejprve prozkoumat, o kterou ze těchto dvou možností se jedná:
1) univerzální změna blokovaná kontextově
2) univerzální změna a následná kontextová změna

Totiž z čistě logického hlediska nelze kontextovou blokaci změny dost dobře odlišit od
zrcadlově obrácené kontextové změny. Na příkladu Grimmova zákona176 lze toto zdánlivě
kontraintuitivní tvrzení znázornit.
1) veškeré pg neznělé plozívy přecházejí (pomíjeje mezikroky) ve frikativy, kromě kontextů
*s_ a *C_, čili např. *pōds „noha“ > *fōtuz, ale *stǣr „hvězda“ > *stǣr (nikoli *sþǣr) a *akta
„osm“ > *axta (nikoli **axþa)
2) veškeré pg neznělé plozívy přecházejí (pomíjejíce mezikroky) ve frikativy, čili např.
*pōds „noha“ > *fōtuz, *stǣr „hvězda“ > *sþǣr a *akta „osm“ > *axþa), načež každá druhá ze
sekvence dvou frikativ přechází v plozívu (fortizace), tedy *sþǣr > *stǣr a *axþa > *axta.

Z téže logiky, jež předpokládá, že táž změna může být výsledkem jak systémové, tak
kontextové změny, vyplývá, že může nastat i paradoxní situace, kdy v prostředích, kde
je systémová změna kontextově blokována, může proběhnout jiná, kontextová změny,
přičemž jejich výsledky jsou později prakticky neodlišitelné.

Obrázek 6: Neckerovy krychle

Známá metafora prajazyka jako souhvězdí, tedy dvojrozměrného průmětu trojrozměrného
prostoru, souvisí i s povahou vysvětlení sekvencí hláskových změn a jejich výjimek –
uzavřená sekvence změn postrádá perspektivu a umožňuje dvojí prostorovou interpretaci.
176 Grimmův zákon zde volím zejména pro jeho obecnou známost, pomíjím trvalé nejasnosti a různé
interpretace, včetně glotalistické, která vůbec jeho provedení v běžně přijímané podobě odmítá.
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Pokud se nabízejí dvě logicky rovnocenné možnosti vývoje, a volba jednoho popisu na
úkor druhého neodpovídá zhruba poměru 1:1, nýbrž jeden z nich výrazně převažuje, jak
tento fakt vysvětlit? Zjevně se jedná o projev intuice, tedy nějakým způsobem zvnitřněné
zkušenosti, kde s množstvím případů interpretovaných způsobem a stoupá rychlost volby
této interpretace u nových případů na úkor b. Neckerovy krychle nahoře jsou ukázkou
fungování tohoto principu. Zda pozorovatel „vidí“ na prvním obrázku krychli vyvstávající
z plochy či do ní vnořenou závisí na mnoha okolnostech (např. jak byly orientovány krychlové
předměty viděné v poslední hodině), ovšem nikoli na vědomé volbě, založené na logické
úvaze. Je třeba prozkoumat obě logické možnosti vysvětlení dané historické skutečnosti a
jejich pravděpodobnost poměřovat nezávislým kriteriem „phonetic legality“.
Volba vysvětlení 1) či 2) je intuitivní a tedy závislá na předchozí zkušenosti. Protože
historičtí lingvisté mají obecně (na základě materiálu, jejž zkoumají, i literatury, s níž
přicházejí do styku) větší zkušenost s kontextovou změnou jako původem výjimek ze
změn systémových, lze říci, že v případech jako je tento po ní sáhnou automaticky jako
po prvním východisku – pracovat na obou hypotézách zároveň nelze. A jelikož příslušné
vysvětlení je vždy z principu možné, vždy bude odpovídat materiálu, nelze zabránit tomu,
aby bylo přijato jako uspokojivé, bez prozkoumání dalších potenciálně stejně uspokojivých
variant. Pokud je většina výjimek z hláskových zákonů typu 1) či 2), může se dlouhodobě
vyplácet častější typ vysvětlení aplikovat automaticky – je to ale proces slepý jako biologická
selekce.
Intuice se uplatňuje v celém procesu v okamžiku, kdy položíme otázku – otázka definuje a
případně deformuje přístup k problému. Jaké vysvětlení v tom či onom případě využijeme
jako první závisí na proceduře, jíž byla příslušná hlásková změna odhalena. Pokud se jedná
o změnu typu Grimmova zákona a převážné většiny hláskových změn odhalených SM,
nejprve je konstatována systémová pravidelnost a poté jsou nalezeny a vysvětleny výjimky.
Této deformaci problému není samozřejmě možné uniknout – skupina lexémů dvou
jazyků, které si pravidelně neodpovídají (ať už na základě výjimky či jakéhokoli jiného
procesu, např. lexikálních náhrad) k žádnému srovnání a otázkám neinspiruje. Způsob
vysvětlení výjimek se tudíž odvíjí od položené otázky: proč v daných případech změna
neproběhla, pravidlo selhalo, co v daném kontextu změně bránilo atd.? Preferuje se tedy
vysvětlení pomocí současně působících změn. Nicméně první otázkou musí být: proběhla nebo
neproběhla tato změna ve všech kontextech? Opět se zdá, že je to otázka kontraintuitivní –
je přece již z materiálu jasné, že neproběhla – ergo výjimky! Ale je to skutečně tak jasné?
3.3.2.1 Případová studie pie vokalismus
V indoevropeistických pracích se lze setkat s více pojetími pie vokalismu, od krajně
redukovaného, a typologicky velice nezvyklého177 systému s jedním vokálem (obecně
Leidenská škola, zvláště Frederick Kortland, srov. Kortland (1993: 3) „The reconstruction of
a single Proto-Indo-European vowel is a natural178 consequence of the laryngeal theory.“)
se dvěma vokály *e *o (Beekes 1990: 160), po systém s pěti vokály *i *e *a *o *u (Mayrhofer
1986; Szemerényi 1990), dokonce ještě s šestým vokálem *ə, jež je na pomezí fonému a
epentetického vokálu. Klíčovou otázkou je jednak klasifikace pie vysokých vokálů (2.1.1),
jednak existence pie *a. Druhá otázka poskytuje ilustrativní příklad užití navyklého
způsobu argumentace a ignorování logické alternativy. Existence pie *a na rozdíl od pie *e a
*o je sporná, oba tábory přinášejí argumenty, jež jsou v kontextu ide. HL obvykle přijímány,
tudíž problém nadále není rozhodnut. Odpůrci *a jako samostatného fonému vycházejí
z laryngální teorie, a sice z té její části, jež se vyjadřuje k asimilačním procesům, k nimž
177 Srov. Schwink (1994: 44nn). Systém se dvěma středními vokály odporuje nejen typologii vokalických
systémů (jednak není znám jazyk, jenž by skutečně užíval jen dvě hlásky s povahou vokálu, minimum je tři,
jednak využití percepčního prostoru vokálů tímto způsobem odporuje zásadě o maximalizaci kontrastu).
178 Ve skutečnosti je to spíše přirozený důsledek morfonologického redukcionismu ad absurdum, který
s laryngální teorií nemá nic společného. Laryngální teorie podobné řešení umožňuje, ale nevynucuje.
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docházelo mezi laryngálami a vokály. Tyto procesy podle klasického pojetí vypadají takto
a probíhají v tomto pořadí:
(1) kvalitativní asimilace vokálu *e v sousedství *h2 a *h3
*eh2 > *ah2
(*steh2 > *stah2 „stát“; peh2s > *pah2s „pást“; atd.)
*h2e > *h2a
(h2erǵos > h2arǵos „pole“; *h2eǵeti > *h2eǵeti „vede“; atd.)
*eh3 > *oh3
(*ǵneh3 > *ǵnoh3 „znát“; *deh3 > *doh3 „dát“; atd.)
*h3e > *h3o
(*h3eom > *h3oom „vejce“; atd.)
(2) úplná kvalitativní asimilace laryngály k vokálu (tzv. náhradní dloužení)
VH. > V:
		
(*stah2 > *stā; *ǵnoh3 > *ǵnō; atd.)
Zatímco vokál *o by již v systému byl a laryngální asimilace by jen rozmnožila jeho výskyty,
vokál *a by se v systému objevil teprve po provedení těchto dvou změn (tedy teprve po
zániku laryngály, neboť ještě ve výchozí fázi (2) je pouze poziční variantou *e). Bez ohledu
na správnost argumentů jedné či druhé strany je třeba upozornit na to, že všichni přijali tuto
teorii jako jedinou možnou teorii, o níž se případná diskuse vede. Totiž otázkou pouze je,
zda již *a v systému bylo před asimilacemi s laryngálou či nikoli. Podobně jako v případě
Grimmova zákona výše (3.4.3.) se jedná o pojetí procesu jako změny kontextové, tedy *e se
vyvíjí v *a v kontextu *h2, zatímco jinde trvá. Tato interpretace faktů ale rozhodně není
jediná možná. A fakta jsou následující:
(1) za stejných morfologických podmínek, kdy spolu v řečtině alternují e a Ø spolu také alternují ā a a.
(2) v těchže etymonech se v sanskrtu objevují alternace a Ø a ā i
(3) v těchže etymonech, kde se v latině objevuje que a v řeštině te, objevuje se v skr. ča

Tuto situaci lze hodnotit např. tak, že zde řecké e a latinské e jsou původní a skr. či avestské
a je inovací, což je také v současnosti obecně přijímané vysvětlení. Tento argument sám o
sobě není příliš dobře vystavěn – totiž z toho, že sanskrt určitý (v této chvíli čistě abstraktní)
kontrast mezi dvěma historickými entitami ztratil a ostatní jazyky jej zachovaly, nanejvýš
plyne, že řečtina, latina či kterýkoli další jazyk zachovaly o jeden kontrast více než sanskrt,
ale nikoli, že zachovaly i jeho konkrétní formu. Jestliže v praindoíránštině došlo k palatalizaci
pie labiovelár před předními vokály, a platí také, že e je přední vokál, byla by hypotéza
správná jedině za předpokladu, že e je jediný přední vokál, případně jediný přední vokál, o
němž je známo, že působí palatalizaci. Nic z toho neplatí. Jediné, co lze bezpečně říci, je, že
skr. a a ř. e se vyvinuly z vokálu, jenž leží na fonoklinu mezi nimi. Tímto vokálem může
být v principu jak a, tak e tak i kterýkoli jiný vokál stojící mezi nimi. 179
Hypotéza o pie *e stojí na vratkých základech hned několika metodologických chyb. Je
to v prvé řadě tzv. demokratický princip (3.3.1.1), dále princip „buď a nebo“ a konečně
na předpokladu, že se v případě laryngál nutně musí jednat o kontextovou změnu. Celý
proces lze totiž přeformulovat při zachování totožných výsledků.
(1) pie - posun *a na přední vokál, charakteru [æ], s výjimkou kontextu *h2
179 Myslím, že došlo k nešťastné záměně logického argumentu, že „skr. a nemůže být zdrojem řeckého a
latinského e a o“ obecnějším „*a nemůže být zdrojem skr. a a řeckého a latinského e a o“.
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(2a) prařečtina, praitaličtina atd. posun *æ na *ɛ
(2b) praíránština palatalizace a posun zpět na a
(2c) praslovanština, prabaltština, pragermánština zachovávají přední realizaci, v kontrastu
k zadnímu vokálu *ɔ

Tento postup změn vede k naprosto stejným výsledkům, ovšem vychází z premisy, že
výchozím vokálem bylo *a. Podobně by bylo možno formulovat změnu i s výchozím
vokálem *æ atd. Výsledný stav totiž sám o sobě neposkytuje dostatek údajů pro to, abych
zvolili jako výlučně správnou kteroukoli z variant. Argumenty, jež by svědčily pro tradiční
pojetí, by měly vypadat nějak takto:
(1) systémový posun e > a je z principielních důvodů pravděpodobnější než posun opačný
(praindoíránština)
(2) kontextový posun e > a a také(!) e > o je z principielních důvodů pravděpodobnější
než posun opačný (praindoevropština)

případně
(3) jakýkoli posun e > a je vždy pravděpodobnější než posun opačný

Původ takového principu, pokud měl existovat, může sotva být jinde než v generalizaci
typologického trendu v pravidlo či zákonitost. Je pochybné, zda v tomto konkrétním
případě vůbec byl brán ohled na typologii alespoň onoho soukromého a intuitivního typu,
kterou je vybaven každý lingvista. Totiž v kontextu ide. jazyků, jejichž historie byla známa
v době formulace této hypotézy, najdeme jen nečetné příklady na kontextový fonoklin e > a
(snad ve frýžštině?) a na e > o vůbec žádné (vývoj nejstarších ide. jazyků až zhruba do roku
1000 n. l. jsem zpracoval v Bičovský 2009). Na druhou stranu pro systémový (řekli bychom
spontánní) fonoklin a >> e najdeme značné množství příkladů:
1) staroanglické-starofrýžské „zesvětlení“ (brightening)
Jde o spontánní (systémový) posun a a ā na æ a ǣ, pokud nenásleduje v další slabice zadní
vokál. Srov. pg *daɣaz *daɣum Nsg. Dpl. > stangl. dæʝ <dæg> daɣum <dagum>. V souvislosti
s tímto posunem je třeba zmínit, že tento vokál vedl k palatalizaci velár, podobně jako
e a i, tedy např. pgerm. *ɣarðaz > *ʝærd, lat. casseus > cēse (c = [c] a dále [č]). Krátký vokál
v pozdějších stadiích opět poklesá na a, dlouhý se realizuje jako zavřenější, nakonec
splývá s ē (angl. [i:]). V některých dialektech æ naopak splývá s e (Kent). V pozdější fázi
lze opět sledovat posun a (nového) na æ, omezený určitým prostředím a různící se mezi
dialekty (např. změnu univerzálně blokuje následující tautosylabické r, u, l, kolísá před x,
s, θ). V těchto jazycích a dialektech nalezneme také opačnou tendenci k retrakci na o před
nasálami mann > monn, upomínající na „ablautující“ pie tématický vokál.
2) atticko-jónské posuny ā > ǣ
Dlouhý nízký vokál přecházel v ǣ univerzálně v jónském dialektu, v attickém se zachovával
jako ā v prostředí r a po j. Další posun na ē a konečně na i vcelku podobně jako v 1).
3) arabské dialekty
Arabský systém je patrně blízký pie stavu, tedy i u a. V celé řadě dialektů je běžné, že se toto
a (dlouhé i krátké) realizuje jako æ či dokonce e. (Tento fenomén není totožný s historickým
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termínem imāla, v podstatě (srov. Owens 199-229) přehláska v sousedství i, třebaže prostředí,
která provedení změny blokují jsou zajímavá – zadní frikativy a r. V jiné literatuře ale
Fischer (1980:55) se tento termín užívá i pro spontánní změny. Nejen v egyptské arabštině
se pak realizace zejména ā, menší míře a přechází na ǣ a æ180. V beduínské arabštině (Cadora
1992:22) je realizace /a/ jako [æ] základní.
Semitistická odbočka
Patří k základnímu vzdělání každého indoevropeisty, že termín „laryngály“ se v našem
oboru objevil zvenčí – Albert Cuny upozornil na podobnost se semitskými jazyky a s tím, jak
se zde vyvíjejí vokály. Saussure nepracoval pro pie, na rozdíl od dnešní indoevropeistiky, s
*e *a *o, nýbrž s *a1 *a2 a A. Tudíž se srovnání se semitskými jazyky mohlo zdát přiléhavější,
než je tomu dnes. V semitských jazycích, jež historicky přední střední vokál *e neměly,
k žádným jeho změnám v důsledku přítomnosti laryngály pochopitelně nedochází.
V akkadštině, kde všechny PS laryngály splynuly181 zřejmě v jednu, se sekvence aH vyvíjí
v eH a konečně v e (vývoj zcela opačný klasickému pojetí v pie!). V hebrejštině se vokál i
realizuje jako e v sousedství glotálního závěru (s e se neděje nic, pokud už, obvykle ale
zcela jinak, vzniklo). Tento prvotní impulz pro zavedení laryngál do teorie a názvosloví
indoevropeistiky nebyl nikdy důsledně zpochybněn. Z pohledu Saussurovy teorie se pie
*ā1 vyvíjelo v (řecké, latinské atd.) ē (o přítomnosti sonantního koeficientu zde neuvažoval),
pie *a1A v *ā a *a1O v *ō, čili de facto jeho pojetí změny pie *e formálně odpovídá pojetí,
jež dle mého názoru je nejblíže realitě. Bylo by nesmyslné tvrdit, že Saussure se věcně
shodoval s mým pojetím, pokud skutečnost, že rekonstruoval *a1, vychází ze staršího
pojetí založeného na principu historické autority 3.3.1.2.
3.4 Sledovatelnost změn, Gardův princip
Tzv. Gardův princip (podle Garde 1976, srov. Labov 1994: 602) stanoví, že z toho, že jazykový
vývoj je nevratný, plyne, že dojde-li k úplnému splynutí dvou prvků v systému, k zániku
kontrastů, či z hlediska fonoklinu k jejich překřížení, neexistuje mechanismus, jímž by
mluvčí mohli znovu zavést původní prvky na etymologicky patřičné pozice. Implikuje ale
také, že ani SM (a MVR) tyto změny nedokáže detegovat. Např. na základě indoíránského
korpusu by nebylo možno rekonstruovat pro praindoíránštinu více než jednu likvidu,
neboť pie *l a *r splývají (obvykle jako r, ale východoindické dialekty jako l, výskyt obou
v sanskrtu je důsledkem míšení dialektů). Skutečnost, že HL čekala až do roku 1976, aby
tento princip pojmenovala, svědčí nikoli o tom, že byl odjakživa znám a bylo tudíž jen
zapotřebí jej poprvé formulovat, nýbrž o tom, že znám nebyl a býval podceňován. Gardův
princip ovšem popisuje jen jeden ze tří triviálních případů ztráty kontrastu, k nimž SM je
od „vrozeně“ slepá, a sice případ ztráty kontrastu mezi dvěma prvky. Je třeba brát v potaz
ještě dva další typy.
(1) Konvergence s jiným fonémem – Gardův princip U dvou rozdílných entit plnících tutéž funkci
ve dvou příbuzných systémech se předpokládá, že mohou pocházet z entity jedné, tedy
že v některém bodě v čase, předcházejícím jejich výskytu, se „osamostatnily“. Požadavek
synchronicity stanoví, že tento okamžik 0, je stejný pro hlásku xa, z níž se vyvinuly hlásky
a1 a a2 jako pro hlásku xb, z níž pocházejí b1 a b2 atd., tedy 0xa = 0xb = 0xc = 0xn. To samo
klade značné požadavky na přesnost a spolehlivost metody. Nicméně v daném případě
je otázkou jen správné uplatnění metody, nikoli metoda sama. Rekonstrukcí se vesměs
snažíme zjistit, zda platí některá ze tří možností: xa = a1, xa = a2 a (xa ≠ a1, xa ≠ a2). Naneštěstí
jejím základním předpokladem je a1 ≠ a2.
Platí-li a1 = a2, stává se metoda a vše, oč se opírá, pro stanovení hodnoty x1 bezcennou,
180 Viktor Bielický, osobní sdělení.
181 Přinejmenším nejsou graficky rozlišovány, což ale vzhledem ke grafickému systému zděděnému po
Sumerech nemusí nic znamenat pro synchronní stav akkadštiny.
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a patří k praxi ide. jazykovědy jednoduše konstatovat x1 = a1 = a2, neboli „nelze sledovat
(konstatovat) změnu“182. To neznamená, že ji lze vyloučit: z rovnice a1 = a2 vůbec nevyplývá,
že k vývoji nedošlo. Naše pozice je agnostická a to ve dvou ohledech. Nejenže tam, kde není
mezi reflexy x1 rozdílu nelze říci, že ke změně nedošlo, protože xa > a1 a xa > a2 mohou být
dva nezávislé, ale formálně totožné procesy, další slabinou metody je fakt, že v principu
dokáže pracovat jen se situací typu xa > a1, a2 – an, navíc za podmínky a ≠ Ø (naštěstí se
zdá, že není v principu možné Ø183 > a). Totiž rozdíly mezi realizacemi a funkcemi (jedné
či více) jazykových entit mohou jak vzrůstat, čímž dochází k jejich diferenciaci, tak se
snižovat. Tím pádem je možné, že xa-d > a1 a xa-d > a2, a i tak a1 = a2. a1 ≠ a2 předpokládá vývoj
vedoucí od 0xa, b1 ≠ b2 opět vývoj vedoucí od 0xb. Platnost rovnice 0xa = 0xb nevyplývá nijak
samozřejmě, a jakýkoli a priori předpoklad tohoto druhu přesahuje možnosti metody. Jak
rozhodneme, zda rovnice může platit a zda platí? V prvém případě jsme odkázáni právě
na znalosti živých jazykových systémů a jejich typologii, takže aby mohlo platit 0xa = 0xb, je
třeba, aby nebylo důvodů domnívat se, že xa a xb se obvykle nevyskytují v jednom systému,
či že se dokonce z různých důvodů ani vyskytovat nemohou. V druhém případě jsme
nuceni hledat důkazy (výsledky) interakce xa a xb.
(2) Konvergence s nulou, beze stop Nula je v jistém smyslu plnohodnotným fonémem, čili by
snad v principu bylo možno začlenit tento typ konvergence pod typ první. V jiném ohledu
se ovšem konvergence s nulou blíží druhu třetímu. Proto jej pojednávám zvlášť. Úplné
vymizení hlásky ze systému je v literatuře popsáno mnohokrát, ostatně indoevropeistika se
s tímto jevem potýká už od de Saussurova Memoiru. Častým případem je vývoj glotálních
frikativ – nová řečtina nezachovala žádné důkazy o existenci starořeckého h, podobně
jazyky románské o h latinském, germánské jazyky zceela eliminovaly pragermánské
mediální *h atd. Samotným srovnáváním takovou hlásku tedy odhalit nelze, zmizela-li ve
všech srovnávaných jazycích. Lze ji snad případně odhalit MVR aplikovanou na koncový
rekonstrukt, a to na základě obecně fonologických a zejména typologických argumentů,
ale přímé důkazy najít nelze. Na tomto místě je tedy dobře formulovat další princip:
Princip minima a maxima rekonstrukce
Z povahy jazykového vývoje vyplývá, že ideálně rekonstruovaný systém je minimální
možný a maximální rekonstruovatelný.

Výsledná nula, absence segmentu na příslušné pozici v sekvenci, je ovšem často také
komparandem, dokonce zakládající identifikaci etymologické spojitosti. Pravidelná
změna pie *je v chet. *e, tedy zánik náslovného j, splynutí s nulou, umožňuje spojení chet.
ekt- „lovit“ se shn. jagōn „lovit“, ovšem podobně v chetitštině zaniká i náslovné *h1, tedy
prokázat, že se zde jedná právě o zánik *j- je nemožné a celá rekonstrukce pie *yek (srov.
Watkins 2000: 102) na základě těchto dvou etymonů je ošidná.
(3) Vývoj beze stop Existují i případy vývoje kontrastu, jenž nevede ani ke konvergenci, ani
k zániku hlásky, ale prostě ke změně její realizace. Tento typ souvisí s otázkou univerzálnosti
vývoje (3.3.3). Že tento princip může šmahem opomíjet i renomovaný etymolog, je zjevné
na popisu historickosrovnávací metody
„Řešení těchto problémů je snadné v těch případech, kdy si odpovídají hlásky z fonetického
hlediska totožné. V takovém případě lze pokládat za fonetické východisko hlásku týchž
fonetických vlastností.“ (Večerka 2006: 52).
182 Ovšemže tvrzení, že ke změně nedošlo, je nesmyslné od počátku (3.3.3), řekněme tedy, že x1 = a1 = a2
značí, že fonetická realizace by byla mluvčími identifikována s týmiž etymologickými hláskami a ležela by
uvnitř rozptylu kontextových variací dané hlásky.
183 Epenteze nevytváří žádný segment ex nihilo. Např. epentetické d v českém Honza [hondza] není vkladné
(další nešťastný termín). Jedná se pouze o identifikaci přechodových fází artikulace mezi n a z jako fonému,
v tomto případě fonému již v jazyce existujícího, v jiných případech nového.
138

Pokud by platila tato poučka, pak na základě íránských jazyků bychom nemohli než
konstatovat, že za fonetické východisko všech r lze pokládat praíránské *r. Bez ohledu na
to, že víme, že íránské *r pochází z indoíránského (či bezpochyby z pie) *r a *l, nelze tvrdit,
že toto *r je výchozí hláskou, obecně i v každém konkrétním případě – protože nemůžeme
dost dobře vyloučit, že ve všech dceřiných dialektech došlo k vývoji této hlásky z hlásky
formálně odlišné (třebaže jejich pozice v lexiku je táž). V chronologické perspektivě vlastně
taková hláska překáží ve výhledu na svá starší stadia.
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4

Závěr

Tato práce usiluje o konfrontaci dvou přístupů (teoretických, praktických, filosofických)
k rekonstrukci nedoložených stadií vývoje jazyka. Neznamená to, že existují badatelé, ba
snad celé školy, jež kterýkoli z obou přístupů zastávají vcelku a bezvýhradně - v případě
přístupu, jejž zde předkládám, to samozřejmě ani není možné. Ideální zastánce tradičního
pojetí HL neexistuje, v každém z historických lingvistů se oba přístupy (a snad i některé
další) mísí - často tak, že v teoretické rovině převažuje realistický, biologizující a celkem
moderní přístup, v praxi a výuce přístup tradiční. Je nesmírně obtížné se zbavovat vlastních
praktických návyků, i přesto že se ukazují být v rozporu s vlastním teoretickým přístupem.
Tím spíše je žádoucí této nutnosti předejít a především nepředávat dalším generacím
historických lingvistů praxi rekonstrukce, jež implikuje teoretické koncepty překonané
před desítkami let. A to v prvé řadě znamená metody zanalyzovat a deklarovat.
Prvním krokem rekonstrukce je stanovení formálních vztahů jazyků a jazykových
komponent, v čemž spočívá většina kroků srovnávací metody a metody vnitřní rekonstrukce.
Vlastnosti hláskového vývoje, na nichž se SM a MVR zakládají, tedy kontinuita podobnosti
hlásek v psychoakustickém prostoru populace mluvčích, zaručují, že realistická hlásková
rekonstrukce je v principu možná. Zda je reálná v konkrétním případě závisí na historické
náhodě, tedy především na silné kulturně-lingvistické kontinuitě a homogenitě příslušné
jazykové populace, charakteru výchozího materiálu a kvalitě jeho synchronní filologické
analýzy a také na divergentním charakteru vývoje jazykových entit, zejm. kontextové
změně, vedoucí k morfonologicky komplexním pravidlům, jež de facto fosilizují průběh
předchozího vývoje jazyka. Těmto podmínkám starší ide. jazyky, jakož i mnoho jazyků
mladších, celkem vyhovuje, tu více, tu méně, a tedy i realistický rekonstrukt prajazyka je
schůdný.
Srovnávací metody HL se zakládají v intuici už od samého počátku a tato intuice se dědí
prostřednictvím příkladu a praxe, podobně jako kterýkoli jiný kulturní jev, současně,
ale přitom ne docela závisle na vývoji teoretické lingvistiky. Úspěšnost metod - a ta je
nezpochybnitelná - se jistě tedy zakládá i ve správnosti intuice. Kulturní prostředí,
jehož součástí je i v každém daném okamžiku převažující filosofický náhled na roli vědy
obecně a lingvistiky konkrétně, tuto intuici v obecné rovině ovlivňuje možná více, než již
konkrétní teoretické koncepce. Jako zásadní identifikuji tyto čtyři filosofické výchozí body:
esencialismus, optimalismus, atomismus-sekvencialismus a redukcionismus.
ESENCIALISMUS
Jazyk v kolektivním smyslu není organismus ani autonomně existující entita, nepodléhá tedy
„změně“, ale jen druhovému vývoji, tím pádem je vyloučena celá řada strukturalistických
koncepcí vysvětlení změn, především změna profylaktická a terapeutická. Reifikace jazyka
jako organismu či prostoru vyplývá vůbec z esencialistického postoje k realitě. Jazyk není
nezávislou entitou, jež v mluvčích „projevuje“ své vlastní záměry a motivy, tyto zdánlivé
záměry a motivy jsou jen důsledkem interpretace jevů, jež vznikají samovolně kumulací
určitých lingvistických strategií v populaci. Takto změna profylaktická, s níž mnohde
ještě operují zejména lingvisté ze strukturalistické školy, podle níž jazyk (i třebas skrze
své mluvčí) předvídá budoucí svůj vývoj a předchází takovým jeho projevům, jež by jej (z
pohledu idealisty) poškodily, je jen přelud, jakkoli intuitivně přesvědčivý.
OPTIMÁLNÍ A PŘIROZENÉ ZMĚNY
Jako vysvětlení jazykové změny obecně se často uplatňují koncepty „přirozené změny“,
„optimálního stavu“, „ekonomie“ atd. Jelikož jazyk není získán novým mluvčím
jednorázově, nelze dost dobře zajistit, aby byl jazyk získán v úplnosti a aby již užívaný
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systém byl nakloněn reorganizaci vedoucí k nějaké budoucí optimalizaci (což je de
fakto profylaxe). Zdroj tohoto uvažování je zřejmě v biologii – podobně chybná „laická“
interpretace evoluce vede k představám o směřování evoluce k dokonalosti a největší
ústrojnosti u každého druhu. Inspirace biologií je v historické lingvistice přítomna od
samotných počátků a v některých ohledech mezi oběma odvětvími již došlo k informační
izolaci, takže tradiční HL nereflektuje příliš vývoj, který evoluční teorie prodělala za
posledních padesát let.
ATOMISMUS A SEKVENCIALISMUS
Patří k tradicím HF nakládat se segmenty rekonstruktu v izolaci – patrně proto, že tradičně
representují nikoli hlásky, ale množiny jejich responsí. Toto pojetí je třeba opustit a
pojímat prajazyk realisticky, tedy pracovat i s oblastí kontextových změn, chápat hláskové
zákony nikoli jako okamžité změny, pro něž platí jen před a po, ale jež probíhají v čase
a populaci, prosazují se v různých okamžicích převážnou frekvencí a kterákoli dvě dílčí
stadia se vyskytují nikoli po sobě, ale po delší čas zároveň. Takto také je nutné uvažovat
o vztazích segmentů, nikoli jako zároveň existujícím řetězci, jak si jej pod vlivem zápisu
konceptualizujeme, ale jako sekvenci, kdy v okamžiku, kdy existuje jedna část signálu,
předcházející už a následující ještě neexistují. Kontextové změny tedy převážně spočívají
v simultánním zapojení artikulačních gest, jež jsou nutné k produkci segmentů ideálně
a izolovaně (jsou jejich vlastnostmi), v reálu ovšem nejsou vždy všechny ukončeny či
započaty naráz, nýbrž zde nutně dochází k přesahům, jejichž motivace je univerzální. Z
tohoto hlediska nově definuji kontextové změny asimilace a epenteze.
REDUKCIONISMUS
Srovnávací metoda přirozeně tíhne k redukci variace prajazyka – veškeré vztahy mezi
příbuznými komponenty jsou z definice unikátní – vždy se jedná o vztah genetické
příbuznosti, jemuž ve formální rekonstrukce odpovídá jediná položka. Uplatnění vnitřní
rekonstrukce na rekonstrukt nemusí vést nutně ke stejnému typu redukcionismu. Za projev
této tendence k redukci všech elementů na jediný výchozí lze považovat také celkem častou
interpretaci statisticky významně častějšího výskytu elementu na úkor variant jako doklad
zákona a pravidla – z tohoto hlediska jsou pak odlišné varianty z rekonstrukce vyloučeny
jako pravidlu nevyhovující. To nerespektuje původ pravidel obecně – jejich postupnou
generalizaci a šíření, jež nemusí nutně zasáhnout celý systém. Je tu tedy jistá spojitost s
esencialistickým uvažováním, jež se k jazyku chová jako k čemusi co existuje mimo čas
a mluvčí, a zaměňuje nejvýhodnější popis celku z pohledu synchronního gramatika za
sekvenci, v níž si položky systému a pravidla osvojuje nový mluvčí (lexikon je osvojován
dříve, ergo pravidla nejsou nutně vždy prostředem vytváření lexémů, ale někdy jen
popisem jejich tvoření). Redukcionismus se podobně projevuje také v otázce vysvětlení
vývoje – pokud se response v dceřiných jazycích liší tak, že žádná z nich není přesvědčivá
jako blízká zdroji, potom je výhodné všechny rysy responsí projektovat do prajazyka (tzv.
adiční metoda) a vývoj každý vývoj libovolným směrem vysvětlit jako prostou ztrátu rysu,
kde v úvahu připadá jak vznik, tak i zánik. Zde ovšem redukcionismus upřednostňuje
ekonomii vysvětlení nad ekonomií systému. Redukcionismus vysvětlení (jistá mutace
Occamovy břitvy) se dostává do konfliktu s esencialistickým – jednorozměrným jazykem
v otázce hláskových zákonů (viz v dalším bodě). Chronologická hláskového zákona nutí k
začlenění i takových změn do jeho rámce, jež sice ve výchozím a koncovém bodě podmínky
splňují, z jiných důvodů ovšem nemohly sledovat proces dané změny. Naopak vylučuje z
dosažení koncového bodu konkrétní hláskové změny i takové segmenty či sekvence, jež
mohly případně vyhovovat některému ze „skrytých“ mezikroků.
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Intuitivní uplatňování metod HL je relativně bezpečné, pokud se pohybuje v adekvátním
teoretickém rámci – jinak řečeno, v určitých ohledech je nutné intuici uvyknout jinému
chápání a modelování jazykového vývoje. Protože tuto intuici prozatím nedokážeme
převést do počítačové podoby a užívat slepě a bez zásahu zvnějšku, a nelze ani v každém
jednotlivém kroku sledovat, zda se nedopouštíme chyby – jak jsem ukázal, vůči mnoha
chybám jsme z různých důvodů slepí – je nutné, aby tato intuice byla připravena (trénována)
automaticky generovat i možnosti, jež na první pohled nejsou zřejmé. Obě metody (či jen
metoda jediná) se zakládají ve stejném kognitivním modulu jako samotné osvojování řeči
novými mluvčími. Tento modul přitom je v jistém smyslu chybový, a jazykový vývoj, jejž
jeho pomocí rekonstruujeme, je důsledkem této chybovosti. Vystavujeme se tedy riziku, že
přirozeně zvolíme takové řešení, jež by nejlépe vyhovovalo našemu instinktu mluvčího,
ale nemusí odpovídat historické realitě (může je výrazně zjednodušovat či jinak pokřivit).
Jasná a realistická definice jazyka jako diachronního objektu a jeho vývoje jako evolučního
procesu je conditio sine qua non HL. Veškeré kroky rekonstrukce je neustále třeba podrobovat
testu plausibility vzniku a přenosu jevu z generace na generaci a šíření dané změny v
populaci prostřednictvím komunikace. Tradiční pojetí vývoje jazyka, esencialistickoatomistický model, v němž je jazyk abstraktní entitou mimo čas a prostor, projevující se
v gramatikách mluvčích, ale jako by na nich byl nezávislý, a jenž nakládá s jednotkami jazyka
izolovaně, ať v čase či v prostoru, je nutné obrátit: jazyk je třeba modelovat redukcionisticky
jako abstrakci o gramatice jednoho či více mluvčích, naopak jeho komponenty a jejich
vývoj modelovat kontextově a simultánně, jako sekvenci souběžných jevů, prolínajících se
generací a frekvenčních úrovní.
Dalším testem je uplatnění obecnější zásad v HF - vyčerpání všech logických možností
a porovnání jejich plausibility bez naučené a intuitivní předpojatosti ve prospěch řešení
jediného druhu. Protože hláskovou změnu, narozdíl od změn jednotek vyššího řádu,
lze celkem hladce popisovat pomocí jednoduchých logických operátoru a minimálních
složek, jedná se o potřebu správně vnímat možné logické obraty jak popisu, tak vysvětlení
situace.
Uvádím zde zásadní rozdíly přístupu, nikoli vše, co mají oba společné, neboť jistě ne vše je
v tradičním přístupu pomýlené, naopak.

jazyk

běžný přístup

navržený přístup

abstraktní systém, projevující se
v mluvčích, esencialismus, reifikace,
intence „systému“

populace blízkých gramatik
(redukcionismus na lekty),
schopných mezi sebou replikovat
intence mluvčích

V kapitole 1.4.2 uvádím konflikt principů, jenž ovlivňuje veškeré metodické a teoretické
koncepce HL v každém detailu. Pokud v synchronní - či lépe achronní - lingvistice je pojetí
jazyka jako abstraktního systému per se užitečné zjednodušení, v diachronii to znamená
přenést odpovědnost za změnu z mluvčích na tento abstraktní celek. To jednak umožňuje
konceptualizovat (chybně) vývoj jako změnu, jednak to vede k intuitivní tendenci hledat
takové motivace změny, jež by odpovídaly chování či projevům trvale existující entity.
Pokud tyto projevy budí dojem jakési účelnosti a smysluplnosti, byť ne vždy, intuice
směřuje k reifikaci v podobě organismu či ústrojí.
Biologizující pojetí změny, jež operuje s takovýmto organismem, se míjí cílem - nemůže být
vysvětlující, protože se nevztahuje k adekvátnímu metaforickému obrazu. Tím je nikoli
organismus či jedinec, nýbrž populace organismů - druh.
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preference
vysvětlení
(1.3)
(1.4.3.1)

synchronní
vše, co v jazyce je, je dáno

diachronní
vše, co v jazyce je, se muselo
nejprve vyvinout

Protože abstraktní jazyk existuje mimo čas a mimo své uživatele, vše, co obsahuje, musí
být jeho součástí od počátku. Některé jevy by takto byly trvale přítomny in potentia - např.
hláskové změny, jež dávno proběhly, by stále - jako virus - v jazyce čekaly na další cíle.
Jakýkoli vývoj, jenž by v jiném stadiu byl výsledkem určité změny, jím v takovém bezčasém
abstraktním systému může být vždy.
Jelikož se jazyk jako celek vyvinul, tak i vše, co jej konstituuje je výsledkem vývoje a je
třeba hledat vždy zdroje. V případě prajazyka pak není nutné vše, co jazyky sdílí, zanášet
in potentia do prajazyka, neboť za stejných evolučních podmínek může tentýž vývoj
proběhnout i nezávisle.
historie
jazyka
(1.4.3)

sekvence nespojitých abstraktních
systémů

částečně (po určitou část své
existence) simultánně existující
gramatiky mluvčích, vzájemně
jsoucí ve vztahu zdroj a příjemce

Historie jazyka je klasicky pojímána jako sekvence nespojitých abstraktních systémů
(např. stará a střední angličtina neexistovaly zároveň, nýbrž jedna je vývojovým
stupněm druhé). Toto atomistické zjednodušení (vztahující se i na nižší jednotky
jazyka, nikoli pouze na celek) zatemňuje skutečnost, že všechny elementy, jež
se zpětně jeví být nahrazeny jinými, musely po nějaký čas existovat zároveň.
vznik rozdílů změna abstraktního systému jako
interakce abstraktních komponentů
(1.4.3.1)

evoluce, vývoj: přenos gramatik
z generace na generaci, v níž
se projevují selektivní evoluční
tlaky, vývoj je nutný, totožnost
nemůže trvat
<

Skutečnost, že se po sobě následující stadia téhož jazyka liší, se tradičně popisuje
termínem změna. Věcně vzato ale nemůže jít o změnu tam, kde se nejedná o souvisle
existující entitu. Říci, že se ide. *p změnilo v něm. f je stejně nesprávné, jako říci, že se
dinosauři žijící před desítkami milionů let změnili v dnešní ptáky. Jediný termín,
jenž srozumitelně a správně vystihuje proces propagace jazyka v čase, je evoluce,
vývoj. Z tohoto hlediska je pak jasné, že nic jako neměnnost či trvání není možné.
fonologické
komponenty
(1.4.3.2),
(1.4.3.3)

izolované a autonomní prvky,
vyskytující se v sekvencích, interagující
„působením“? (redukcionismus na
prvky)

vyskytující se v kontextu,
interagující jen pokud se
vyskytují simultánně, v překryvu
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Jazyky, jež zkoumá (zejm.) ide. HF, jsou převážně a v prvé řadě dochovány v
grafické, nikoli mluvené podobě, a také jejich popis v neorální kultuře je založen
na diskrétních grafických symbolech, jež se v textu vyskytují zároveň, jsou vnímány
jako celek. Takto lze nahlížet na slovo již naučené, jemuž odpovídá fonologická
representace v mozku mluvčího. Jakožto jednotka přenášená v čase vytvoření
representace (replikaci) předchází fáze, kdy je řetězec třeba interpretovat postupně.
Intuice tedy tíhne k chápání vývoje jako změny jednotlivých hlásek, jejich ztráty,
vkládání a přeskupování, což v konečném důsledku převádí odpovědnost za
hláskovou změnu do oblasti fonologických representací v mozcích mluvčích. V
reálném mluvním projevu ale hlásce odpovídá současný výskyt akustických rysů
pro ni příznačných, přičemž intervaly jejich trvání nejsou kvanta, nýbrž vzájemně
se částečně prolínají. Hláskovou změnu lze z větší části celkem uspokojivě vysvětlit
v rámci fonetiky a akustiky, jako důsledek odlišné interpretace vstupního signálu.
rekonstrukt
(1.4.4)

systém převodníků, překladač, jenž
s minimem prostředků musí umožnit
maximální převod,

aproximace skutečnému
systému, kvalitativně srovnatelná
s popisem živého jazyka, lišící se
pouze mírou pravděpodobnosti

Formalistická rekonstrukce je rekonstrukce vztahů - symboly v ní nezastupují přímo hlásky
jazyka, ale množiny responsí. Protože ale mezi výskyty těchto symbolů v sekvencích
(slovech, morfémech) existují jasné vztahy, např. kookurence či komplementarita, a protože
takové vztahy nemohou být důsledkem interakce množin, je třeba usilovat o co největší
přiblížení reálnému stavu prajazykového hláskosloví a interpretovat veškeré kontextové
změny práv z tohoto hlediska. Formalistický prajazyk není de facto jazyk v žádném smyslu,
je to systém převáděcích pravidel, hláskových zákonů v širším smyslu, spojených s
morfologickou, gramatickou a sémantickou rolí výsledných řetězců.
implikace
(1.5.3),
(3.2.4)

vztah interpretovaný kauzálně a
teleologicky, tedy výskyt jedné
položky vyvolává výskyt druhé

vztah mezi dvěma jednotkami,
kdy jedna umožňuje výskyt
druhé, ba je jejím zdrojem

Jedním z úskalím typologické argumentace v rekonstrukci je interpretace implikačních
vztahů, či implikačních univerzálií. Synchronní typologie konstatuje pouze, že jev a se
vyskytuje jen pokud se zároveň vyskytuje jev b. To je možno interpretovat diachronně tak,
že se jev a vyvine jedině pokud již v systému jev b existuje (obvykle je b zdrojem a v určitém
kontextu) a tedy že se jev a vyvinul protože zde jev b byl, ba dokonce že b způsobuje vznik
a. Ale zároveň zde synchronní typologie neposkytuje vysvětlení, proč by zdrojový prvek
musel v systému trvat zároveň s prvkem implikujícím. Předpokládá-li vznik /b/ existenci
/p/, neplyne z toho, že pokud /b/ trvá, musí v systému zůstat i /p/, či že jeho zánik povede
také automaticky k zániku či symetrické změně /b/.
hláskové
změny
(1.4.3.2)

sekvence diskrétních stavů,
nastávajících jeden po druhém

simultánní výskyt různých
variant s poklesy a nárůsty
frekvence v některých případech
se blížící 0 či 100%

Běžně se hláskové změny charakterizují formalismy typu x > y, ovšem ty obsahují jen
arbitrárně zvolené koncové body postupného poklesu výskytu x a nárůstu výskytu y v
populaci realizací této hlásky. Intuitivně příhodnější formalismus by byl tedy spíše xy.
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typologie
(1.5)

synchronní generalizace o výsledku
rekonstrukce

diachronní generalizace o
procesech vývoje a tedy o
procesu rekonstrukce, upravující
také pravděpodobnost společné
inovace na úkor zděděných
archaismů

Typologie může přispívat k zvýšení pravděpodobnosti rekonstrukce teprve tehdy, až
bude typologií skutečně diachronní - vysvětlením každého jednotlivého jazykového stavu,
včetně rekonstruktu, je také sekvence změn, jež k němu vedly, a jejich relativní četnost v
rámci třídy.
holismus a
pravidelnost
(3.3.1.4),
(3.3.2),

Jazyk jako celek buď umožňuje
rekonstrukci vázanou na pravidelnost
a zákonitost, nebo ne. Protože
v některých oblastech je absence
užitečných pravidelností zjevná, nelze
s jistotou rekonstruovat žádnou část
prehistorického systému.

Jazyk se skládá z řady
kognitivních modulů a využívá
řadu různých systémů na
různých úrovních abstrakce a
asociativnosti.

Některé projevy jazykového vývoje se neřídí jasně stanovitelnými pravidly, případně
tato pravidla neplatí pro celou abstraktně vymezenou kategorii, ale jen pro některé její
jednotlivé elementy. Z toho přesto nevyplývá a priori, že všechny subsystémy jazyka se
co do pravidelnosti vyvíjejí či zde lépe replikují se stejnou mírou přesnosti, podobnosti
či pravidelnosti. Hláskosloví je uzavřený systém o několika desítkách prvků, vázaný
výraznějšími a exkluzivnějšími hierarchiemi kontrastů, je to navíc systém kódový a
digitální, tudíž umožňuje větší míru spolehlivé rekonstrukce než řekněme sémantika.
Obě metody - SM a MVR – sledují důsledky téhož jazykového vývoje, tudíž jsou i stejně
omezeny jeho vlastnostmi, třebaže každá postihuje jen určitou část vývoje, a tudíž se co do
domény srovnání kryjí jen částečně. Na tyto podrobnosti bylo průběžně upozorňováno,
závěrem je užitečné je shrnout (v oblasti hláskosloví a morfonologie):
demokratický princip
varianta objevující se v nejvíce
není nutně varianta etymologická
(2.4.2.1), (3.3.1.1)

MVR

SM

prostředích

jazycích

Z formalistického hlediska na volbě zástupného symbolu množiny responsí nezáleží mnemotechnicky je jistě výhodnější volit jako representativní variantu nejčastější. V
přechodu k realistické interpretaci prajazyka je ale zapotřebí znovu všechna předchozí
formalistická rozhodnutí přezkoumat a znovu zvážit možnost, že žádný z členů množiny
není formálně zaměnitelný s historickým zdrojem všech.
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chronologizace
výsledkem chronologické interpretace vztahů
mezi
(mor)fonémy
je jejich zřetězení do klinů, jejichž průsečíky jsou
rekonstrukty.
relativní chronologii
Jejich vztahy znázorňujeme jako
hlásek
přičemž konvergence více
je pro metodu neviditelná a nepředpokládá se.
(2.5.1), (3.3.1.3)

jazyky
stromový diagram
dialektů

Metody HF jsou vůči konvergenci slepé a nelze považovat za jejich chybu či nedokonalost,
pokud konvergenci nedokáží od retence odlišit.
Redukcionismus
Rekonstrukce
snižuje veškeré variace na nulu, ignorujíc
možnost, že
nikdy nebyl homogenní a „humboldtovský“
snad ani na úrovni idiolektu
(2.1.1)

staršího stadia

prajazyka

nejstarší stav

prajazyk

Srovnávací metoda - a to jak vlastní SM, tak MVR - vytváří v prvé řadě vztahy mezi
jednotkami, a tento vztah je v každé skupině responsi pouze jeden - vztah příbuznosti.
Pokud se tento redukcionismus projevuje i v MVR a v samotném prajazyce, vede k
pokřivení synchronního obrazu jazyka, neboť zatímco některé jednotky nejsou součástí
morfonologických variací a nelze je dále redukovat, jiné umožňují ještě hlubší redukci,
která ovšem není zaručeně synchronní s prvky neredukovatelnými.
setrvačnost a neměnnost
Kde ve dvou
téže hlásky
konstatujeme shodu, jsou obě metody slepé
(1.4.3), (2.5.1.2), (3.3.1.1), (3.4)

výskytech
v morfému

reflexech
v příbuzných
lexémech

S předchozím bodem souvisí jeden z nedetegovatelných typů hláskové změny, jenž se pokud hlásky označujeme znaky, nikoli výčtem jejich rysů - jeví jako trvání, či neměnnost.
Pokud některá část prajazyka umožňuje triangulaci k chronologicky hlubšímu zdroji, v
případě trvání hlásky nezbývá než ji slepě zanést do systému i předchozího období. To
se pak vlastně stává representací období staršího, než je období těsně před rozpadem
prajazyka. Je nutné se smířit s tím, že MVR neumožňuje rekonstruovat plně starší stadia,
neboť na rozdíl od SM nedokáže ani určit počet prvků, které v systému v kterémkoli
hlubším stadiu byly.
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Je jisté, že metody jazykové rekonstrukce jsou omezeny ještě řadou dalších vlastností jazykového
vývoje, než jsou ty, k nimž se zde vyjadřuji a i vzájemná komplexita vztahů různých jazykových
komponent a vlastností případné chyby ještě zmnožuje - dotkl jsem se zde jen základní úrovně. Je
třeba je dále hledat a trénovat vlastní intuice takovým způsobem, aby se nedopouštěly samozřejmých
chyb a vyvarovat se toho, aby byly tyto chyby předávány dále - ať už příkladem či v teorii studentům. Tam, kde se synchronní lingvistika spoléhá, že historická lingvistika zná svou doménu
stejně zevrubně jako ona, je třeba usilovat o soulad názvosloví a teoretických konceptů, protože HL
má za úkol především přispívat k obecné znalosti jazyka jako jedinečného nástroje Homo sapiens.
Cílem teoretické diskuse o povaze rekonstruktu a možnostech rekonstrukce je nalezení jasných a
spolehlivých principů - ať již principů deskriptivních či metodických.
Tradice, intuice a filosofické pozadí indoevropské historické lingvistiky a dalších historických
lingvistik, jež se v ní inspirují, omezuje množinu možných vysvětlení – rekonstrukcí, jež samy o
sobě plynou z vlastností jazykového vývoje, a tudíž nás mnohdy nutí volit vysvětlení slabší, nebo
na ně vůbec rezignovat, jelikož případná alternativa zůstává skryta. Je věcí tréninku a jasného
formulování teoretických principů disciplíny, aby v konkrétních otázkách využila celé této šíře a
hodnotila pravděpodobnost jednotlivých vysvětlení bez předsudků, rovněž daných tradicí a intuicí.
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Abstract
The thesis aims to identify and explain the weak – the “blind” spots of the Comparative
Method and Internal Reconstruction as they are used in the traditional historical linguistics,
the prime example of which is Indo-European linguistics. As in language, even in science
the best explanation may be the historical one – here the development of the method is
followed briefly from the pre-scientific era up to late structuralism and the state-of-theart of the 3rd millennium. It appears clear that the methods are based mostly on the same
intuitions that serve the speaker to acquire any language and are prone to have biases
that are useful for speakers but tend to ignore certain solutions that are counter-intuitive.
The original aim of the methods was quite different from what it is now – and the debate
still continues as to whether the proto-language is anything more than a formula, a shorthand for sets of correspondences or whether it is a real language which we may perhaps
describe in the same manner, though with less certainty, than any living language. The
formulaist language is abstract and from the point of historical linguistics (see bellow) not
a language at all and provides no interesting explanation of how the languages came to be
different beyond providing a means of encoding and decoding one into another for which
no knowledge of the processes involved is necessary.
Historical linguistics is not particularly successful in defining and describing its subject of
enquiry: language in time. Building on the metaphorical frame of evolutionary biology, the
author aims to show that language in time should be understood as much a metaphor as
a species is in biology: a population of grammars that are in a complex relation of source
and descendent. Communication is here defined as replication of intention, possibly by
use of mirror neurons or other such mechanism, and language – grammar and lexicon, are
a means of coding intentions for replication. The code is digital although the intention may
be analogue, which also guarantees or at least explains the success of both methods, largely
left unexplained but considered beyond doubt. The “digits” – “phonemes” are replicated
in the first phases of acquisition to allow for replication of more complex sequences and a
high degree of similarity is required for this process to be successful. Thus there must be
continuity in similarity of phonemes in the psycho-acoustic space. Therefore the highest
degree of success in reconstruction is and has always been in the area of historical phonology
and much of the theoretical discussion in this thesis treats phonology and grammar, syntax
and lexicon are only considered in as much as they can be used provide further data.
Since both methods are used for reconstructing the linguistic past, be it only in part as in the
case of attested but extinct languages or be it completely, as is the case of proto-languages,
such as Proto-Indo-European, the explanatory power of reconstruction is given some
consideration. Although it is clear that nomological explanations cannot be achieved since
there can be no proof or experiment, there are still good and bad explanations within the
field defined by the logic of language change and the physical abilities of our species. But
since there is no good definition of language in historical linguistics, it is hardly surprising
that the very term “change” is largely inadequate to the process in question. There is no
physical continuity of language to allow for the basic sense of change, nor is there any
exchange of entities in some space or system – and again the best way of conceptualizing
language change is through language evolution. This excludes a number of philosophical
positions taken to account for the processes that languages seem to undergo in time: the
first is essentialism – the notion that language is a system per se, abstract and timeless, from
which derive such fallacies as therapeutic and prophylactic change and indeed many of the
organistic metaphors ascribing to language the capacity or at least a tendency to optimise
itself or plan its evolution towards some specific end. The other philosophical – or perhaps
intuitive – stance towards language evolution is atomism in system and sequencialism in
sequence, where elements are primarily considered in isolation while – paradoxically –
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appearing, as does a written word on a page to exist at the same time. The very opposite
is true: it must never be ignored that phonemes do in a great degree overlap in real speech
and that on the other hand while one part of the sequence is produced, the preceding and
following context does not physically exist. Another such intuitive notion is symmetry as
a feature of a perfect(ly reconstructed) system which has no basis in reality but has an
esthetic appeal that is difficult to resist.
In order to bring to the reconstruction methodology a check on its accuracy typology has
been invoked since at least Jacobsons paper on typological plausibility of reconstructed
languages in 1958. The attempts to typologize historical linguistics has mostly failed since
the comparanda are synchronic systems and generalisations over them not processes of
“change” that lead to them and that probably provide a better explanation to any one
language state than can synchronic typology. For historical phonology, the typology in
question should be one of sequences of phone(me)s bound by psycho-acoustic similarity in
a chain that synchronically appears as variation and in dichorionic terms should be called
a cline – in this case a phonocline.
The blinds spots do not derive only from the wrong conception of “language” and “change”,
but even when understood in the new perspective, there is a number of (sometimes long
recognised) blind spots that follow from the logic of the architecture of a phonemic system.
There are a number of changes that are invisible to the method and mostly they are of
the systemic character, unconditioned changes: shift, merger (even with zero) and apparent
inertia. Strategies to infer such changes by means of contextual analyses are given in brief. In
the case of merger, frequency in lexicon may provide a starting point for reconstruction.
Both methods are analysed step by step and notions that were or still are current in historical
linguistics as, for instance, the majority rules principle whereby the most frequent reflex of
phoneme is assigned diachronic preference, are mostly refuted. Examples and numerous
case studies are drawn mostly from the area of Indo-European linguistic.
The original aim of the methods was quite different from what it is now – and the debate
still continues as to whether the proto-language is anything more than a formula, a shorthand for sets of correcpondences or whether it is a real language which we may perhaps
describe in the same manner, though with less certainty, than any living language. The
formulaist language is abstract and from the point of historical linguistics (see bellow) not
a langauge at all and provides no interesting explanation of how the languages came to be
different beyond providing a means of encoding and decoding one into another for which
no knowledge of the processes involved is necessary.
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Abstrakt
Cílem disertační práce je identifikovat a vysvětlit slabá místa – “slepé skvrny” srovnávací
metody a metody vnitřní rekonstrukce, tak jak se uplatňují v tradiční historické lingvistice,
zejména v indoevropeistice. Jak v jazyce, tak i ve vědě se může jako nejlepší ukázat
vysvětlení historické – proto zde stručně shrnuji vývoj metod od předvědědeckého období
k pozdnímu strukturalismu a současnému stavu na počátku 3. tisíciletí. Ukazuje se, že
se tyto metody zakládají na téže intuici, která slouží mluvčím k osvojování jazyka a tím
pádem jsou náchylné k jednostrannosti, jež je užitečná pro mluvčí, ale vede k pomíjení
případných kontraintuitivních řešení.
Také původní účel metod byl odlišný od jejich dnešního uplatnění a nadále trvá debata,
zda je rekonstrukt prajazyka cosi víc než jen formule, zkratka pro množiny korespondencí
či zda jde o skutečnýž jazyk, jejž je možné popisovat/rekonstruovat stejným způsobem,
třebaže s menší jistotou, jako kterýkoli živý jazyk. Formalistický jazyk je abstraktní systém
a z pohledu historické lingvistiky (o čemž níže) to vlastně není jazyk a neposkytuje jakékoli
uspokojivé vysvětlení toho, jak se jazyky vyvinuly do odlišné podoby, nanejvýš poskytuje
prostředek kódování je dekódování jednoho jazyka v druhý, k čemuž není vhled do
mechanismu vývoje nezbytný.
Historické lingvistice se právě nedaří definovat a popsat samotný předmět výzkumu: jazyk
v čase. Na základě metafor inspirovaných evoluční biologií autor ukazuje, že jazyk v čase
by měl být vnímán jako metaforický koncept podobně jako biologický druh - populace
gramatik v složitém vztahu rodiče a potomka. Komunikace se zde definuje jako replikace
intence, patrně pomocí tzv. zrcadlových neuronů nebo podobným mechanismem, a jazyk
- gramatika a lexikon - je prostředkem kódování této intence. Tento kód je digitální, a
to navzdory tomu, že intence je “analogová”, což zaručuje, či přinejmenším vysvětluje
úspěchy obou metod, jež se obvykle nevysvětlují, ovšem ani nezpochybňují. Tyto “číslice”
- “fonémy” se replikují v nejrannější fázi akvizice a pro úspěšný průběh tohoto procesu
je nutné dosáhnout vysoké míry podobnosti. Tudíž kontinuita podobnosti fonémů v
psychoakustickém prostoru je nevyhnutelná. Právě z tohoto důvodu rekonstrukce vždy
dosahovala nejlepších výsledků v oblasti historické fonologie a značná část teoretické
diskuse v této práci se zabývá fonologií, zatímco gramatika, syntax a lexikon jsou
pojednány jn potud, pokud je lze využít k získání dalších dat. Protože se obou metod
užívá k rekonstrukci jazykové minulosti, ať už z části jako v případě dochovaných, ale
vymřelých jazykům, či úplně, jako v případě prajazyků typu praindoevropštiny, část práce
je věnována rekonstrukci jako sui generis vysvětlení. Jakkoli je zřejmé, že v této oblasti
nelze dosáhnout nomologických vysvětlení, protože experiment a důkaz jsou vyloučeny
z principu, i tak lze některá vysvětlení označit za silná a jiná za slabá v rámciurčeném
logikou jazykové změny a fyzickými možnostmi našeho druhu. Ovšem solidní definice
jazykové změny v historické lingvistice chybí a tudíž není překvapivé, že termín “změna”
není vůbec vhodný k popisu procesu, o nějž se jedná.
V jazyce nelze hovořit o fyzické kontinuitě, což by umožňovalo uplatňovat termín “změna”,
nejedná se ani prostor, v němž by mohlo docházet k “výměně”. Konceptualizace jazyka
v rámci evoluce jednak v praxi zamezuje vlivu esencialismu - tedy představy, že jazyk je
systém per se, abstraktní a bezčasový, odkud také pramení pomýlené teze o profylaktické
a terapeutické změně a řada organistických metafor, přisuzujících jazyku schopnost či
přinejmenším tendenci k sebezdokonalování, optimalizaci a plánování vlastního vývoje
k specifickému cíli. Další filosofický - či intuitivní - postoj k vývoji jazyka je atomismus
v systému a sekvencialismus v sekvenci dějů. Jazykové jednotky (zejm. hlásky) se zde
pojímají izolovaně, přestože - paradoxně - se jeví jako by existovaly v jediný okamžik - jako
slovo na stránce. Pravý opak je pravdou: nelze ztrácet ze zřetele, že se hlásky při artikulaci
do značné míry překrývají, tak jako se překrývají generace mluvčích, a na druhou stranu ve
stejném okamžiku, kdy jedna část sekvence probíhá, žádná z ostatních ještě - nebo už - reálně
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neexistuje. K těmto představám se druží ještě symetrie - jako rys dokonal(e zrokonstruovan)
ého systému. Nemá žádný základ v realitě, ale estetickému vlivu symetrie je obtížné se
bránit. Jako prostředek kontroly rekonstrukční metodologie byla už přinejmenším od
Jacobsonova článku (1958) o plausibilitě rekonstruovaných jazyků uplatňována typologie.
Pokusy “typologizovat” historickou lingvistiku povětšinou selhávají, jelikož komparanda
zde jsou synchronní systémy a jejich zobecnění, a nikoli procesy “změny”, jež k nim
vedou a jež pravděpodobně poskytují lepší vysvětlení libovolného jazykové stavu než
typologie synchronní. Historická fonologie vyžaduje typologii sekvencí hlásek svázanou
psychoakustickou podobností v řetězce, jejichž kratší úseky zachycují rozptyl synchronní
variace a v diachronní rovině klin - v tomto případě fonoklin.
Slepé skvrny metod historické lingvistiky nevycházejí jen z chybného pojetí “jazyka” a
“změny”, ale dokonce i pokud je chápeme v novém metaforickém rámci, existuje řada
(někdy dlouho známých) slepých skvrn, jež vyplývají z logiky výstavby hláskového
systému. Řada změn není pro metody viditelná - vetšinou se jedná o zmny systémové,
nepodmíněné: posun, splynutí (i s nulou) a zdánlivá setrvačnost. V práci jsou navrženy
různé strategie, jak podobné změny odhalit inferencí ze změn kontextových. V případě
splynutí např. může posloužit jako vodítko vytížení segmentu v lexikonu.
Obě metody práce analyzuje krok po kroku, přičemž řada principů, jež byly či nadále jsou
užívány - např. princip demokratický, podle nějž nejčastější reflex je také reflexem základním,
je zavržena. Příklady a příkladové studie se zakládají na praxi indoevropeistiky.
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