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1. Úvod 

História antiga, de sempre e de agora, 

o expandir-se de uma língua de dominar;iio 

leva consigo o estigma da morte e da vida, 

de glotocídios e de nascimentos linguísticos 

Rosa Silva Campos e Matos 

Ačkoliv slovo "crioulo" nalezeme v každém výkladovém slovníku či encyklopedii, 

setkáváme se často s různými interpretacemi jeho významu, které otevírají řadu otázek. 

Představuje toto slovo míšence či černocha; míšení kultur, dialekt či jazyk? A hovoříme-li 

o jazyku, jedná se o dialekt, pouhou folklórní kuriozitu nebo živý jazyk? Je možné, aby se 

některá z kreolštin stala úředním jazykem? Existuje v kreolštině odborná literatura a 

beletrie? Tyto otázky bychom rádi zodpověděli v naší práci, a to na příkladu kapverdské 

kreolštiny, dále kabuverdianu. 

V úvodní části vymezíme významy slova "crioulo", a to v kontextu lusofonní oblasti, 

představíme teze práce a materiály, ze kterých vycházíme, a dotkneme se problematiky 

kreolistiky a v jejím rámci používané terminologie. 

1.1. Slovo "crioulo" 

"Crioulo" je s největší pravděpodobností portugalského původu a odtud se rozšířilo do 

dalších jazyků. I Existuje sice více etymologických výkladů, ale ty ve své většině postrádají 

"seriózní úvahu" (Chaudenson 1992: 5). Antonio Geraldo da Cunha uvádí v Dicionário 

etimológico Nova Fronteira da língua portuguesa (1982, Rio de Janeiro: Editora Nova 

Fronteira, s.227) jako jeho původ sloveso "criar", od kterého bylo odvozeno adjektivum 

"crioulo", jehož koncovku není jednoduché vysvětlit. 

José Leite de Vasconcelos vykládá etymologii slova "crioulo" takto: 

"Slovo creatio «cria9ao» (otroci nebo potomci otroků) odpovídá v pozdější době slovu 

crioulo; to zřejmě pochází z criadouro, pozměněný jazyk v ústech černých." (Vasconcelos 1928: 

364) 

I Španělské criollo, francouzské créole, anglické creole a německé Kreol, které bylo pravděpodobně 
odvozeno od francouzské a anglické formy (Couto 1996:33). 
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Vidíme, že "crioulo" má více významů: mluva - dobově vnímaná jako 

,,[portugalština] znehodnocená v ústech černochů" a sluha. Do češtiny můžeme slovo 

"crioulo" přeložit dvěma výrazy: ve významu jazykovém slovem kreolština, někdy také 

kreoly, a ve významu "sluhy či podřízené osoby" slovem kreol (Opatrný 1998: 292). 

Nesmíme zapomenout, že jako kreol je také označován míšenec, potomek Evropanů a 

místních obyvatel. V brazilském kontextu se jedná o osobu černé pleti. Tento význam je 

natolik zažitý, že brazilský kreolista eouto považuje za nutné ve svém Introdu9ao ao 

estudo das línguas crioulas e pidgins upozornit: 

"Výraz «crioulo», který se objevuje v názvu knihy a se kterým se v ní setkáte, nemá nic 

společného s významem, který je mu v Brazílii připisován. Není tedy synonymem černocha." 

(Couto 1996: 15) 

Nelze také opominout, že slovo "crioulo", nebo "crioulidade", také označuje 

míšenectví v kulturním slova smyslu.2 Vemlncio definuje crioulidade takto: 

" ,Crioulidade' musí být tedy chápána jako výsledek procesu, který započala kolonizace, 

jejíž vývoj závisel do velké míry na schopnosti jejích aktérů mísit se." (Venancio 1996: 25) 

Dále se věnuje i významu jazyka, který se stejně jako kreolská společnost, zrodil 

procesem kreolizace. Kreolštinu ovšem nepovažuje za její výlučný a charakteristický rys 

(Vemlncio 1996: 26-28). 

Vidíme tedy, že se jedná o pojem nabízející mnoho výkladů. I když se zcela jistě 

nevyhneme přímým a nepřímým odkazům k dalším významům slova "crioulo", bude ve 

středu našeho zájmu jako jazykový systém? 

Domníváme se, že se nejedná o snahu zbytečnou, neboť o kreolštině panuje 

v lepším případě nevědomost a často se setkáváme dokonce i s tím, že je podceňována. 

Podívejme se na některé definice termínu crioulo v encyklopediích a výkladových 

slovnících: 

2 Více o vztahu kreolštiny a kreolské kultury Hannerz 1991: 26l. 
3 Je jasné, že neexistuje shoda shoda v tom, kdy bylo popvé užito termínu crioulo pro označení nově 
vznikajícího jazykového systému. Pereira (1991: 121) uvádí rok 1685 (francouzský cestovatel J.Courbe 
označuje lingu francu Horní Guineje jako kreolštinu, která se velmi málo podobá portugalštině). Couto 
(1994: 35-36) prvenství přisuzuje Franciscu de Lemos Coelhovi (1684). Arends uvádí, že k prvnímu užití 
výrazu pro jazyk došlo na Panenských ostrovech až v roce 1739, kdy byla kreolština negerhollands 
pojmenována moravským misionářem jako carriolsche (1995: 8). Více o historických okolnostech vzniku 
kreolštiny viz 2.4.1. 
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"koloniální dialekt, dialekt kreolštin, dialekt Kapverdských ostrovů; dialekt černých 

v Guineji, přeměněná slova z jazyka portugalského, francouzského a anglického tvoří mluvu 

nazývanou kreolština z Kapverdských ostrovů." (António Morais de Silva: Dicionário Compacto 

da Língua Portuguesa, Contluencia, Porto 1951: 693) 

Zarážející je, že podobný přístup přetrvává i u soudobých publikací. Slovník 

Universal (Texto Editora 1999) definuje kreolštinu jako: "dialekt, kterým se hovoří na 

Kapverdech a v dalších bývalých portugalských koloniích." Dicionário da Língua 

Portuguesa (Didáctica Editora, Lisabon, 2002, s. 184) definuje "dialekt kreolštin" jako 

"znehodnocenou portugalštinu, kastilštinu a francouzštinu při kontaktu s domorodými 

jazyky." Za dialekt portugalštiny, kterým se hovoří v Americe a Africe, považuje 

kreolštiny Dicionário da Língua Portuguesa (Notícias Editora, 2001, s. 414), který je 

vydaný s podporou portugalského lnstituto Camoes [sic!]. 

Takovýto přístup vede ke stigmatizaci jazyka i samotnými mluvčími kreolštiny a 

interpretačním chybám při jeho popisu. Nebudeme teď podrobněji komentovat jednotlivé 

nepřesnosti, jenom upozorněme na základní zavádějící charakteristiky připisované 

kreolštině v námi sledovaných encyklopedických heslech: 

.:. Není vnímáná jako samostatný jazykový systém, ale jako dialekt. 

.:. Není správně územně zařazena, její výskyt je spojován pouze s portugalskou 

expanzí. 

.:. Je vytvářen dojem její podřadnosti. 

1.2. Cíle práce 

Tato práce by měla v zásadě odpovědět na výše zmíněné body a splnit tyto 

základní cíle: 

.:. Nastínit vznik a fungování kreolštin a pokusit se podat ucelený obraz o 

kreolštině jako jazykovém systému; 

.:. Poskytnout přehled kreolštin portugalského základu s přihlédnutím k typologii 

kreolštin, k rozdílným sociálním a historickým okolnostem jejich vzniku a 

kjejich současné situaci . 

• :. Na příkladu kapverdské kreolštiny detailněji ukázat "život" kreolštiny: její 

vznik, gramatickou charakteristiku a její sociolingvistickou situaci. 
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Nejdříve je třeba obecně definovat kreolštinu jako jazykový systém. Seznámíme 

se se základní terminologií a zmíníme některé teorie zabývající se kreolizací. 

V lusofonním historicko-geografickém prostoru se s kreolštinou setkáváme, či jsme 

se setkávali, na všech kontinentech, kde se na delší dobu "usídlil" portugalský jazyk. Je 

zajímavé uvést přehled kreolštin portugalského základu a popsat jejich vývoj 

v jednotlivých částech světa. Ukážeme také význam portugalské expanze pro rozvOJ 

kreolštin. 

Na příkladu kapverdské kreolštiny pak popíšeme gramatický systém kreolštin a 

nastíníme i společenské a sociolingvistické problémy s ní spojené. Gramatická analýza by 

měla spočívat především v rozboru morfologických a syntaktických jevů. Zaměříme se 

také na diachronní vývoj kapverdské kreolštiny, tedy na její posun v rámci kontinua. 

Upozorníme na okolnosti jejího vzniku a na kulturní význam, který získala s rozvojem 

kapverdské společnosti. Také se budeme věnovat interferencím kreolštiny s portugalštinou, 

a to jak na Kapverdských ostrovech, tak v diasporách žijících mimo souostroví. 

1.3. Zdroje práce 

V teoretické části vycházíme zejména z prací současné kreolistiky. A to nejen ze 

základních příruček oboru (Arends 1995, Couto 1996, Holm 1988-89, Sebba 1997), ze 

specializovaných teoretických studií (Bickerton 1981, 1984; Naro 1978), ale také z prací, 

které byly u počátku seriózního zájmu o kreolštiny portugalského základu (Coelho 1880-

1886, Schuchardt [1881/1914] 1979, Vasconcellos 1901). V části věnovánéjejichpřehledu 

využíváme samozřejmě i práce historického charakteru (Boxer 1963, Carreira 1983, 

Teixeira da Mota 1976) a práce autoru, kteří se systematicky věnují jednotlivým 

kreolštinám (např. Couto 1994, Ferraz 1979). 

V kapitolách věnovaných popisu kapverdské kreolštiny vycházíme z následujících 

zdrojů: autentické záznamy pocházejí z prací: Albino (1994), Baptista (2002), Pereira 

(2002). 

Cenným doplněním jsou články a studie z odborných časopisů (Journal oj Pidgin 

and Creole Languages a Papia) a sborníky konferencí o kreoštinách portugalského 

základu (Andrade 1992; 2000). 
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1.4. Problematika terminologie 

Považujeme za nutné se ještě velmi krátce zastavit u problematiky odborné 

terminologie spojené s kreolistikou. Vzhledem k tomu, že jde o relativně mladou 

disciplínu,4 není terminologie s ní spojená vždy zcela jasná. V této souvislosti se objevují 

extrémní názory: od dnes již vzácného vnímání kreolštin jako dialektu, po odmítání je 

typologicky vymezovat (zejména škola univerzalistů). Například Givón označuje 

kreolizaci za "logicky nesourodou" (1979b: 6).5 Tarallo a Alkmin hovoří o tom, že 

současná kreolistika už není "pouhým souborem popisů zvláštností pidžinů a kreolštin", 

ale že se její přístup ke studiu látky zásadně neliší od studia přirozených jazyků (1987: 114). 

Přesto je terminologie spojená s kreolistikou rozsáhla a specifická: 

" Kromě žargonu, pidžinu, kreolštiny a koiné, se setkáváme s výrazy: stabilní pidžin, 

rozšířený pidžin, radikalizovaná kreolština, semi-kreolština ... ( ... ) Spolu s 'pidžinizací' 

'stabilizací', 'kreolizací' a 'dekreolizací' nalézáme 'zjednodušení' a 'expanzi', ačkoliv tyto 

termíny přímo nevypovídají o jazykových procesech.6
" (Lefebvre 2000:138) 

I z tohoto důvodu budeme v naší práci užívat pouze základní terminologii 

kreolistiky. Na případné terminologické debaty budeme odkazovat. Zdá se nám ale vhodné 

užívat základní terminologii kreolistiky, a tak, jako jeden ze závěrů práce, poukázat na 

jejích místo při popisu tohoto druhu jazyka. 

4 Autory prvních děl o kreolštině byli misionáři a vznikala na konci osmnáctého století. Jednalo se o 
slovníky, gramatiky, překlady evangelií, kázání a písní. Počátky vědeckého zájmu o kreolštiny jsou spojeny 
se jmény portugalského filologa Adolfa Coelha, německého romanisty Hugo Schuchardta a nizozemského 
filologa Derka Hesselinga, kteří působili na konci 19. a na počátku 20. století. Kreolistika, jako jedna 
z disciplín lingvistiky, se začala samostatně rozvíjet až na konci 50. let 20.století. (V roce 1959 se na Jamaice 
uskutečnilo první setkání kreolistů.) Rozvoj zaznamenala hlavně v letech osmdesátých a devadesátých. (dále 
viz Arends 19957-8, Tarallo, Alkmin 1987: 107-114, Couto 1995: 119-140). 
5 Givón studoval některé vývojové aspekty angličtiny, maltštiny, krio a SiLozi. Poukazuje na mnohé styčné 
body těchto jazyků a uzavírá, že je nutné je vnímat jako "univerzální jazyky" a není proto třeba kreolštiny 
typologicky vymezovat (1979b). 
6 Podtržení naše. 
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Mas a mi falá Guiné. 

Se a mi negra falae 

a mi branca para qué? 

Gif Vicente: Frágaa de Amar 

2. Kreolština - obecná charakteristika pojmu 

2.1. Kreolština jako jazykový systém 

Vraťme se ke slovníkovým heslům a uveďme přesnější definici crioulo, která by se 

mohla s trochou nadsázky stát barometrem kvality slovníku. Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa (Instituto Houaiss, 2003) charakterizuje "crioulo" takto: 

,jazyky zrozené z kontaktu evropských jazyků s místními jazyky, které se staly mateřským 

jazykem určitých sociokulturních komunit. Mají podobné rysy." 

Vyberme z této základní definice klíčová slova: 

1. jazyková rodina 

11. kontakt jazyků 

111. mateřský jazyk specifické sociokulturní komunity 

a podle nich zařaďme kreolštiny do systému jazyků: 

i. Jazyková rodina 

Podle námi zvoleného referenčního atlasu jazyků (Gordon 2005) existuje celkem 86 

kreolštin. Jejich podskupinou jsou Kreolštiny portugalského základu. Základem rozumíme 

jazyk, který poskytuje kreolštině většinu slovní zásoby (lexifikátor). Existují kreolštiny 

portugalského, anglického či francouzského základu, které vykazují podobné systémové 

rysy. Základ někdy také ze sociolingvistického pohledu označujeme jako cílový jazyk -

jazyk, který je pro danou komunitu cílem z důvodů společenské prestiže - také 

dominantní jazyk. 
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ii. Kontakt jazyků 

Kontakt jazyků je běžný jev a všechny jazyky jsou mu vystaveny. Neexistuje čistý 

jazyk. (Upozorněme například na kontakt dialektu a normy.)7 U kreolštin ovšem jazykový 

kontakt stojí u jejich samotného vzniku. My se nyní budeme věnovat pouze takovým 

situacím, které jsou s kreolštinami buď zaměňovány, nebo s nimi souvisí: 

a. Kreolštiny jsou někdy považovány za smíšený jazyk (língua mista, mixed 

language.) Tenje podle definice Bakkera a Mause (1994:12) výsledkem kontaktu 

dvou a více jazyků, ale tyto se nacházejí ve stejném stádiu vývoje (Srov. 

podmínky vzniku kreolštin 2.2.). Jeden jazyk poskytne slovní zásobu a další je 

původcem gramatické struktury. Nenastává fáze žargonu nebo pidžinu ani proces 

zjednodušení (Arends 1995: 5). Jako příklad smíšeného jazyka uveďme: Media 

Lengua (kečua a španělština: Ekvádor), kiMwani (ChiMakonde a kISwahili: 

Mozambik) nebo Pomak (bulharština a turečtina: Bulharsko). 

b. Lingua franca je dorozumívací jazyk, který se užíval v prostoru Středozemního 

moře a Severní Afriky od XIII. do XIX. století. Jeho základem byla italština, na 

západě španělština. Od roku 1830 vznikal sabir, jehož slovním základem byla 

francouzština. 

(1) Mi star contento mlrar per ti. 

já být spokojen dívat na tebe (linguafranca, Couto 1995:92) 

(2) Lui tenir drahem. Quand moi gagner drahem, moi achetir moukere. 

on mít peníze když já vydělat peníz já koupit žena 

(sabir,Couto 1995:92) 

V současnosti se termín linguafranca používá i v širším kontextu. Označuje 

se tak jazyk srozumitelný v určité geografické oblasti: například svahilština 

ve východní Africe, ruština v prostoru bývalého Sovětského svazu apod. 8 

7 " V současnosti považujeme rozdíl mezi čistými a smíšenými jazyky již za nepodstatný (nyní uznáváme 
skutečnost, že všechny jazyky jsou nečisté)" (Hall 1966: 117). 
8 Stejnou situaci pro dialektologicky rozmanitou oblast v rámci stejného jazyka, respektive státu, označujeme 
termínem koiné (Arends 1995: 4-5; Couto 1996: 92). 
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Lingua franca je povaze kreolštiny nejbližší, jde v podstatě o pidžin 

(všimněme si zjednodušení, zvláštní způsob tvorby slov, srov. 2.2.2.). 

Rozdílem je, jak uvádí Arends (1995: 4), že vznik lingua francy byl 

postupný a neprobíhal v prostředí nerovných sociálních podmínek (srov. 

2.1./iii.).9 

iii. Mateřský jazyk specifické socio-kulturní komunity 

Mezi jazyky v kontaktu je kreolština vyjímečná díky tomu, že se za určitých 

podmínek stává mateřským jazykem. Za nejvýznamnější příčinu její nativizace je 

považována evropská koloniální expanze a s ní spojený obchod s otroky.IO Francouzský 

sociolingvista Jean Calvet přesně popisuje, že na jejím počátku jsme svědci "ztráty 

mateřských jazyků" otroků. K té došlo v situaci, kde se vyskytla početná skupina osob, 

které" mezi sebou nemohli, v pravém smyslu toho slova, promluvit." (2001: 153). Tento 

stav vedl k rozvoji níže popsaných komunikačních strategií. 

2.2. Vznik kreolštin 

Vymezili jsme si tedy základní pojmy týkající se jazykového kontaktu a upozornili 

jsme na zvláštní postavení kreolštin v systému jazyků. Nyní shrňme cestu ke kreolštině. 

Jejím předstupněm je žargon, z něhož se ve většině případů vyvine pidžin, ze kterého se 

procesem kreolizace stane nativizovaný jazyk, tedy kreolština. Na následujícím diagramu 

si můžeme povšimnout, že scénář není vždy stejný a že kreolština může přeskočit i určitou 

fázi daného vývoje v závislosti na sociálních podmínkách. I I 

9 Existuje více možných výsledků jazykového kontaklu, kleré bychom mohli ještě zmínit (Např. língua geral, 
viz 2.4.3.). Více ke vztahu jazykového kontaktu a kreolštin: Couto 1996: 81-111; Tarallo/Alkmin 1987: 7-60. 
10 Existují samozřejmě i kreolštiny, kleré nejsou s těmito událostmi spojeny (např. kreolštiny, kde je 
základem africký jazyk:fanakalo Gihovýchod dnešní J.A.R), lingala nebo kituba (oblast Konga), srov. Holm 
1989: 253). Couto (1996: 120-121) uvádí i několik situací přípomínající kreolštinu ze starověku a 
středověku. Nicméně teprve až rozsah evropské expanze a obchodu s otroky způsobil masovější rozšíření 
tohoto druhu jazyka. 
II Například přesunem obyvatelstva do městských oblastí, kde první generace přijímá dosavadní pidžin za 
mateřský jazyk: příkladem je kreolština anglického základu Tok Pisin - Papua Nová Guinea či kreolština 
z Guineje Bissau (Couto 1996: 58). 
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žargon 

kreolština stabilizovaný pidgin stabilizovaný pidgin 

větší stálost jazyka 

I I 
kreolština rozšířený pidgin 

rostoucí slovní zásoba, 
vzrůstající expresivita 

I 
kreolština 

nativizace 

obr. I. 

možné fáze vývoje: žargon - kreolština. 

podle (Mtihlhausler 1986:3-4; Sebba 1997:lO2). 

2.2.1. Žargon-pidžin 

Tarzanova románová věta "Me Tarzan you Jane." je asi nejznámější případ dvou osob 

snažících se dorozumět v situaci komunikační nouze. Z lingvistického hlediska se zde 

jedná o užití žargonu. U sloves neexistuje systém TMA (čas, způsob, vid) a chybí 

jakékoliv morfosyntaktické prostředky. Žargony jsou velmi nestálé: 

,Jazykově i společensky. Navíc nejsou předávány v žádné konzistentní formě z generace na 

generaci, ale vznikají ad hoc." (Mtihlhausler 1986: 147) 

Pochopení sdělení v žargonu je proto závislé na intonaci, extralingvistickém kontextu a 

sdílené vědomosti o něm. Pereira (2002a: 94) uvádí příklad moldavské hospodyně snažící 

se po třech měsících pobytu v Portugalsku o smysluplnou konverzaci: 

(3) lou palavra, dia, un dos, tres quatro, cinco, palavra, palavra, palavra. Tudo dia 

já slovo den jeden dva tři čtyři pět slovo slovo slovo každý den 

palavra novo (moldavské slovo) palavra (naznačení spojení) palvara, nao. 

slovo nové slovo slovo ne 

Takto Pereira výroky své hospodyně interpretovala: 
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(3)' Učím se několik slov denně. Každý den se naučím nová slova. Ale nedokáži užít slova ve 

větě. 

Situace pidžinu je již odlišná. Jsme svědky "vyrovnání se se ztrátou jazyka": 

"Mluvčí pidžinu je člověk, který právě začal se stavbou druhého domu, poté co mu nějaká 

pohroma zničila ten předcházející." (Bickerton 1975: 175) 

Při stavbě tohoto "domu" platí již určitá pravidla, existují kolektivní strategie (pevný 

větný pořádek, vzniká systém TMA). Pidžinu se proto lze naučit. Má sice malou slovní 

zásobu, ale není již zcela závislý na extralingvistickém kontextu. 12 Může se stát například 

jazykem církevním a pak dochází i k stylistickému rozlišení na jazyk formální a 

neformální (Sebba 1997: 106-107). Není ale mateřským jazykem dané komunity, ale stává 

se dorozumívacím jazykem pro její část nebo pro určitou oblast. 

V souvislosti s tvorbou gramatiky u pidžinu a pozdější kreolštinou hovoříme o tak 

zvaném filtru pidžinu. Ve srovnání se základem vznikají krátká slova, existuje malé 

množství složenin, jsme svědky vymizení předložek, redukce slovní zásoby (Sebba 1997: 

40, 52). Proto je pak kreolština vzniklá z pidžinu vnímána na první pohled pouze jako 

"hrubé zjednodušení" základu. 

Podívejme se na některé rysy pidžinu na příkladech portugalského základu: 

(4) logo nós entender vós (portugalský pidžin XVI století, Naro 1978: 345) 

brzy my pochopit vy 

Porozumíme vám. 

(5) logo ami bae trazee (portugalský pidžin XVI století, Naro 1978: 329) 

brzy já jít přinést 

Přinesu to. 

Na příkladech (4) a (5) lze sledovat určitá pravidla: Je dodržován slovosled SVO. 

Zajímavé je příslovce logo, které se, po určité přeměně, stalo v některých kreolštinách 

portugalského základau morfémem budoucího času. Také si můžeme povšimnout způsobu 

12 Jak jsme naznačili v obr. I. existuje více druhů pidžinu (rozšířený - expanded, stabilizovaný - stable) 
(Srov. Sebba 1997: lO4-106). My se dále nebudeme podrobněji těmito rozdíly zabývat (viz 104.). 
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tvoření slov, přes zmiňovaný filtr pidžinu. "Ami" ve významu ,já", které vzniklo 

z portugalského "a mim" (mně). 

Pidžin má před sebou tři možnosti vývoje: proměnu v kreolštinu, pohlcení cílovým, 

respektive dominantním, jazykem a zánik, změní-li se sociální podmínky. 13 

2.2.2. Kreolizace 

Zamysleme se nyní nad procesem vzniku kreolštin, kreolizací. Jako výchozí bod při 

výkladu tohoto pojmu použijme metaforu francouzského kreolisty Roberta Chaudensona: 

"Kreolizace je lidskou a společenskou tragédií, která představuje pravidlo tří jednot, stejně 

jako francouzská klasicistní tragédie: jednota místa, ostrov; jednota času, přibližně jedno století; 

jednota děje, koloniální otrokářská společnost." (1992 : 37) 

Jednota místa - ostrov tu znamená jakýkoliv izolovaný prostor. Sám Chaudenson 

(1992) uvádí dva druhy území, které svědčí vzniku kreolštiny: obydlí nebo kreolština 

endogenní a plantáž neboli kreolština exogenní. 

Vobydlí byla větší přítomnost "bílých pánů". Většinou se jednalo o izolované 

pobřežní zóny (pevnosti, obchodní stanice). Otroci nepocházeli z jazykově příliš odlišných 

oblastí, a tak při komunikaci mezi sebou užívali svůj mateřský jazyk. Tento typ kreolštiny 

je lexikálně více ovlivněn jazyky substrátu. Příkladem je kreolština z Guineje- Bissau. 

Na plantáži se demografická situace mění ve prospěch otroků. Cílem mluvčích 

jsou přibližné varianty "jazyka bílých". Podle Chaudensona je plantáž místem pro vznik 

"čistší kreolštiny" (Chaudenson 1992: 8-9). Bickerton použil podobné dělení: 14 

"Kreolské jazyky se zrodily jako přímý výsledek evropské koloniální expanze mezi lety 

1506-1900, vznikaly na tropických ostrovech 15 a v izolovaných oblastech tropického pobřeží. 16" 

(Bickerton 1981: 1) 

13 Srov. například situaci obchodních pidžinů portugalského zákaldu v Asii (viz 2.4.3.). 
14 Liší se v použité terminologii: "plantation and [ort creoles"(Bickerton 1988 
15 Podtržení naše. 
16 Podtržení naše. 
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Hovoříme-li o místu vzniku kreolštiny, je třeba zmínit ještě termín marronage 

(nebo maroon). Jedná se o kreolštinu, která vznikne na určitém místě a po té je přesunuta 

společně s celou komunitou mluvčích (Arends 1995:16) (Srov. 2.4.2.2/ angolar). 

Důležitý je také čas potřebný ke vzniku kreolštiny. V souvislosti s diskusí o čase 

potřebném ke vzniku kreolštiny se objevují dvě teorie: náhlého vzniku (katastrofa) a vzniku 

postupného (gradualismus). Bickerton hovoří o "katastrofě" a považuje vznik kreolštiny 

za téměř okamžitý: 

"Lze tvrdit, že před rokem 1530 neexistovala santomense; před rokem 1650 neexistoval 

srananan; před rokem 1690 nebyla Hawanian Creole ( .. ) A dvě nebo tři desetiletí po těchto datech 

tyto jazyky existovaly." (Bickerton 1981: 1) 

Stejný názor má i Chaudenson: 

"Kreolština z Réunionu rozhodně neexistovala před rokem 1665, ale můžeme tvrdit, že na 

konci 18. století již existovala." (1992: 37) 

Existují však kreolisté, kteří odmítají pojem "katastrofy". Například Jaques Arends 

dává přednost teorii postupného vzniku, a to z následujících důvodů: 

,,[kreolizace] je postupný proces, nikoliv katastrofický a probíhá po dobu několika 

generací. Je to kontinuální proces, ve kterém nelze určit přesné hranice a určit tak rozdíl mezi 

pidžinizací a kreolizací." (cit. podle Couto 1996: 142). 

Jednotu děje tvořila evropská nadvláda a obchod s otroky. Arends hovoří 

v souvislosti se vznikem kreolštin o "atmosféře násilí" (1995:4). Podle Bickertona jde o 

situace, ve kterých byla "velmi vážně narušena běžná kontinuita jazykového přenosu." 

(1981: 2-3) Mluvčí žargonu a částečně i pidžinu se tedy pohybuje v pragmatickém módu, 

mluvčí kreolštiny a některých druhů pidžinu v syntaktickém. Takto popsal oba způsoby 

Givón (1979a: 99) a bývá ho užíváno i v kreolistice (Arends 1995: 116): 
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PRAGMATICKÝ MÓD SYNTAKTICKÝ MÓD 

(a) opikalizovaná struktura subjekt-predikát 

(b) ~olný slovosled úzké vazby 

(c) r,tíce intonačních poloh-pomalu rychlost sdělení-intonace 

pragmatický slovní pořádek: 

(d) stará informace- následuje nová semantický 

(e) nejsou užity gramatické a morfologické prostředky užití gramatické morfologie 

podobné -ale nemá natolik funkčnl 

(f) přízvuk na nové informaci ~ýznam 

obr.2. 

Pragmatický a syntaktický mód jako rozdíl mezi pidžinem a kreolštinou 

podle:(Givón 1979a.: 99) 

V základních bodech, které žargon a pidžin odlišují od kreolštiny, tak jak jsou výše 

naznačeny, panuje shoda. Jednotlivé teorie kreolizace si kladou za cíl popsat průběh této 

změny Ale názorů o tom, jak se "kreolizovalo" je mnoho a tento problém není jednoznačně 

vysvětlen. Zmíníme jen ty nejvýznamnější teorie a přístupy. 17 

2.2.2.1. Substrát vs. superstrát 

Jedním z rozporů mezi kreolisty je míra vlivu jazykového substrátu a superstrátu při 

vzniku kreolštin. Superstratický přístup se zdá být europocentrický. Kreolština je chápána 

jako změna jazyku kolonizátorů (superstrátu) a popírá jakýkoliv vliv místních jazyků 

(substrátu). Snad proto byly kreolštiny tak často považovány za dialekty. Teorie substrátu 

naproti tomu klade důraz najeho vliv na kreolštiny. 

Jeden z kreolistů Robert Hall zkoumal tři typy kreolštin: francouzského, anglického a 

španělského základu. Jeho závěrem bylo, že vykazují značné systémové podobnosti. V této 

otázce panuje mezi všemi teoriemi shoda. Hall z těchto podobností dospěl k následujícímu 

závěru: 

"Nezáleží na tom jak moc se změnily ( ... ), v zásadě si stále zachovávají strukturu indo-

evropských jazyků." (Hall 1966: 56) 

17 Stejné teorie platí i pro vznik pidžinů, tedy pidžinizaci (Srov. Sebba 1997: 72-78). My zde pidžinizaci 
šířeji nerozebíráme. Považujeme za zbytečné v této souvislosti rozlišovat mezi pidžinem a kreolštinou (Srov. 
Givón 1979b: 6). 
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Argumentem proti Hallovu závěru je existence kreolštin v zemích, kde se nevyskytoval 

žádný evropský jazyk. Příkladem může být africké vnitrozemí. Mohou mít kreolštiny 

lingala nebo kituba zakódovanou strukturu "indo-evropských jazyků", když byly u jejich 

zrodu pouze africké jazyky? Je zřejmé, že: 

"Studium pidžinu a kreolštin, jejichž základem jsou africké jazyky, je důležité pro ověření 

obecné aplikace teorií o pidžinizaci a kreolizaci, které vycházejí ze studia jiných variant, často těch 

z atlantické oblasti, jejichž základem jsou evropské jazyky." (Holm 1989: 555). 

Holm ale také přiznává, že "africké kreolštiny" nedosáhly takové úrovně změn 

jako kreolštiny evropského základu (1989: 552-553). Není v našich silách posoudit na 

tomto místě rozdíl mezi kreolštinou, jejímž základem byl některý z afrických jazyků a 

kreolštinou základu evropského. Pouze vyslovme hypotézu, že není možné kreolštiny 

považovat pouze za zjednodušení jazyku superstrátu, tedy základu. 

Je pravda, že to, co je pro Evropana hrubé zjednodušení, je ve skutečnosti vlastní 

mnoha západoafrickým jazykům (Taylor 1956: 413). Není jednoduché vyřešit otázku, co 

lze připisovat vlivu substrátu a superstrátu: 

"Substratomaniaci vidí vliv jazykového substrátu všude a připisují prakticky každou 

změnu jazyka vlivu substrátu, ať už o něm něco víme či ne; substratofóbové naproti tomu popírají 

jeho vliv ve všech případech." (Hall 1966: 1 08) 

Ze samotné podstaty kreolštin se nám zdá být obtížné určit jednoznačně původ 

některých slov či mluvnických kategorií. 18 

2.2.2.2. Monogeneze 

Další významnou teorií je monogeneze, někdy také nazývaná lusogoneze. Podle níje 

zdrojem všech kreolštin pidžin portugalského základu z 15. století, který se rozšířil podél 

18 V této souvislosti stojí za zmínku odkaz na diskuzi o vlivech afrických jazyků na brazilskou portugalštinu. 
Cuesta a Mendez (1971: 216-217) se zabývají některými rysy brazilské portugalštiny připisovanými 

africkému vlivu: například redukce koncového I (coronel, cafézal) nebo epenteze (fu16 místo flor, 
Quelemente místo elemente). Upozorňují, že prvně jmenovaný jev je běžný v Andalúzii a dialektálně i 
v Portugalsku (1971: 217) a druhý je častým jevem i v nespisovné evropské portugalštině. Je tedy také 
obtížné jednoznačně určit přesný původ jednotlivých jevů (Srov. diskuze o kreolštině na brazilském území, 
2.4.3. ). 
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západoafrického pobřeží a pak se společně s obchodem s otroky šířil dále. 19 Následně byl 

relexifikován2o dalšími dominantními jazyky, které vystřídaly portugalštinu (francouzština, 

angličtina, nizozemština atd.) (Holm 1988: 46-47). 

Nalezneme spoustu svědectví o důležitosti afro-portugalského pidžinu 15. století. Byl 

dokonce využíván i na čínském pobřeží či v Melanésii (Thompson 1961: 113). Také se 

setkáváme se stopami portugalštiny, případně zmiňovaného pidžinu, v mnoha kreolštinách a 

pidžinech: portugalské "saber" se objevuje mimo jiné v Tok Pisin ("save"), Čínské pidžin 

angličtině ("savvy"), Sranan Tongu či Jamajské kreolštině ("sabi") (Sebba 1997: 73). Stejný 

původ všech kreolštinje ale velmi nepravděpodobný. 

MUhlhausler studoval fenomén relexifikace u kreolštin a připisoval ho spíše 

dlouhodobějšímu vlivu více než jednoho dominantního jazyka (1986: 108). Uzavírá, že hrála 

významnou roli v některých případech kreolizace. Neexistuje však důkaz, že by stála u zrodu 

všech kreolštin (113). Proti monogenezi dále argumentuje Maurer: podle něj zcela pomíjí 

socio-historické okolnosti; proces kreolizace omezuje na relexifikaci a podceňuje skutečnost, 

že afro-portugalský pidžin byl nestálý (1987: 32-33).21 

2.2.2.3. Univerzální teorie (Language Bio Hypothesis) 

Další hypotéza týkající se procesu kreolizace je teorie univerzální, také teorie 

vrozenosti (innate, inatista), jejímž základem je Chomského univerzální gramatika. 

Hlavním představitelem této teorie je Derek Bickerton. Kreolizace podle něj není 

sociálním fenoménem.22 Debaty o mono genezi, polygenezi, substrátu či superstrátu jsou 

podle něj "zbytečné a v zásadě neplodné debaty" (Bickerton 1981:43). Jde mu o 

porozumění podstaty systému lidského jazyka. Bickerton se snaží: 

"hledat základní vlastnosti lidského jazyka. ( ... ) Mým zájmem nejsou kreolštiny per se, ale 

situace, ve kterých došlo k vážnému narušení jazykové komunikace." (1981:2-3) 

19 Poprvé tuto tezi představil Whinnom (1956). Dále jí rozvíjel například Valkhoff (1966). 
20 Relexifikace je nahrazení slovní zásoby jednoho jazyka slovní zásobou dalšího dominantího jazyka. Bakker 
a Mous (1994) uvádějí příklad ekvádorského smíšeného jazyku Media Lengua, kde se spolu setkaly místní 
jazyky a kečua. Kečua byla později nahrazena španělštinou. 
21 Arends (1995:9) zmiňuje teorii omezené monogeneze (restricted monogenesis). Podle ní vznikly z afro
portugalského. pidginu. některé kreolštiny anglického a francouzského základu v prostoru Atlantického a 
Indického ocánu. 
22 Sám Bickerton se ale vždy zabýval i sociálními okolnostmi vzniku kreolštin. Zmiňme, mimo jiné, jeho 
rozdělení kreolštin na "fort and plantation creoles" nebo stanovení demografických podmínek, za kterých 
kreolštiny vznikají (1981, 1988). 
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Bickerton studoval basilekt (viz 2.3.) havajské kreolštiny a došel k závěru, že jeho 

základní pravidla lze použít na všechny kreolštiny na světě. Tuto podobnost připsal 

biologickému programu akvizice jazyka (Language Bio Hypothesis) (1984: 173). 

Gramatika kreolštin není označená, proto je blízká bioprogramu. Gramatické struktury 

kreolštin se podobají dětské mluvě (1981: 136-213). 

2.2.2.4. Gramatikalizace 

Gramatikalizace není jev, který by byl spojen přímo s teorií vzniku kreolštin. Jedná 

se o jazykový proces, při kterém se jednotlivé lexémy mění v morfémy. Odehrají se s nimi 

změny podle tohoto scénáře: 

a. funkčně-sémantická reanalýza a semantická redukce, 

b. syntaktická změna a změna kategorie, 

c. fonetická redukce, 

d. rigidizace pozice (podle Haboud 1997: 202). 

Z našeho rozboru kabuverdianu uvidíme, že gramatikalizace u kreolštin probíhá 

rozhodně ve větší míře než u jiných jazyků. Mimo jiné i proto, že se systém vyznačuje 

menší stálostí a jednotností. Gramatikalizace má rozhodně význam pro diachronní studium 

kreolštin a objevuje se v nich více než v jiných jazycích (Arends 1995: 321).23 

2.2.2.5. Další teorie 

Z dalších teorií zmiňme ještě "Baby Talk" a "Foreigner Talk", které upozorňují na 

podobnost mezi kreolštinami a způsobem, jakým mluvíme s dětmi a cizinci, a kladou velký 

důraz na proces jazykové akvizice. Pidžin tu představuje špatně naučený druhý jazyk (L2), 

který byl zjednodušen. Jeho mluvčího ovšem nikdo neučil, jakým způsobem si ho svojit. Ti 

docházeli přesto k podobným výsledkům. Tyto přístupy mají mnoho podobného s teorií 

vrozenosti. Zabývají se hlavně jazykovými jevy a vysvětlení nehledají v historických a 

sociálních okolnostech vzniku kreolštin. 

23 Sebba upozorňuje, že"V počátečních stádiích pidžinu je pravděpodobné, že tyto morfémy mají ještě pozici 
plnovýznamových slov." (1997: 111-112). Otázkou pak tedy je, zda lze stanovit míru gramatikalizace mezi 
pidžinem a kreolštinou a použít tak gramatikalizacijako teorii osvětlující vznik kreolštin. 

21 



2.3. Kontinuum kreolštiny 

Vznikem kreolštin nekončí jejich zvláštnost. Jejich další rozvOJ závisí na 

sociolingvistických podmínkách. Ocitají se v situaci bilingvismu a multilingvismu, 

většinou však diglosie, stavu, ve kterém je jeden jazyk úřední - tedy dominantní - a těší 

se větší společenské prestiži. Vývoj kreolštin v čase pak umisťujeme do tak zvaného 

kontinua kreolštiny, které popisuje míru vlivu dominantního jazyka. Basilekt odpovídá 

"nejryzejší" podobě kreolštin, v případě Kapverd se jedná o izolované oblasti, tzv. crioulo 

Jundo; mezolekt nacházíme ve městech, kde do systému kreolštiny pronikají rysy 

dominantního jazyka (crioulo leve). Akrolekt je častý například u komunit Kapverďanů 

žijících v Portugalsku, kde je vliv portugalštiny největší a v některých případech končí 

zánikem kreolštiny, tzv. dekreo lizací. Někdy také hovoříme o životním cyklu kreolštin 

(kreolizace - kreolština - dekreolizace = zrození - život - smrt). 

obr.3 

Kontinuum kreolštiny, životní cyklus kreolštin 

2.4. Přehled kreolštin portugalského základu 

Arends (1995: 348-353) uvádí, že existuje 60 pidžinů, sem i-kreolštin a kreolštin 

portugalského základu a dvě kreolštiny se silným lexikálním vlivem portugalštiny.24 Jedná 

se o druhou nejpočetnější skupinu kreolštin po kreolštinách anglického základu.25 Do 

přehledu zahrnuje i ty vyhynulé: nepojmenovaný pidžin rybářů, záliv sv. Vavřince okolo 

24 Anglický a španělský základ 
25 Srovnání kreolštin podle počtu a základu: anglický základ: 103, portugalský 60, francouzský základ: 35, 
španělský základ: 17, holandský základ: 9 (Arends 1995). 
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roku 1500 (348) nebo kreolšinu Gameron voblasti Íránu (353), i hraniční případy: 

linguagem do Musseque z předměstí Luandy (348) nebo kreolštinu Helvécia v Brazílii. 

Podle Gordona (2005) existuje 13 kreolštin portugalského základu. 

První rozdělení kreolštin portugalského základu (dále kpz) učinili už Coelho (1880-

1886), Schuchardt (1979i6 nebo Vasconcellos (1987). Nejčastěji jsou dnes rozdělovány do 

dvou hlavních oblastí: atlantická a asijská. V oblasti africké se setkáváme se dvěma 

hlavními skupinami (Horní Guinea, Guinejský záliv) a s kreolštinami oblasti Karibiku. 

V asijské oblasti se jedná především o kreolštiny Indo-portugalské, Malajo-portugalské a 

Sino-portugalské (viz obr.4). 

Naše ukázky kreolštin pocházejí z velmi rozdílných zdrojů. Samozřejmě, že 

neexistuje jednotný pravopis a příklady se pohybují v kontinuu. Proto je nelze považovat 

za dostatečný vzorek k důkladnému porovnání. Pouze poukazujeme na rozdílnou míru 

přeměny v jednotlivých oblastech. Budeme se zabývat kreolštinami živými 

dekreolizovanými a zastavíme se také u sem i-kreolštin. Nejdříve poukážeme na historické a 

sociální předpoklady, které ovlivnily vznik kpz a pakje představíme. 

obr.4 

',':. 

ť 
\ itrioGlót~ 
~":~~ 
"cf, 

Dnešní oblasti výskytu kreolštin portugalského základu 

Zdroj: Instituto Cam8es27 

26 Napsal šest článku o kpz mezi lety 1888-1889 v časopisu Zeitschrift fur romanische Philologie (viz 
Schuchardt 1979: 125). 
27 http://www . instituto-camoes. pti cvc/tempo lingua/03 .html (2 0.2.2006). 
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2.4.1. Historicko-sociální předpoklady 

V patnáctém a šestnáctém století se Pyrenejský poloostrov stal centrem, které do 

značné míry určovalo dění v tehdejším světě. Díky expanzi Portugalců,28 a posléze i 

dalších imperiálních mocností, se Evropě otevřel svět, který poskytoval mnoho cenných 

surovin. Jednou z mála komodit, která byla z Evropy "vyvezena" se staly jazyky - řečí 

politické geografie tzv.jazyky imperiální (Cabada 2004: 247). 

Portugalci byli prvním evropským národem, který intenzivně pronikal do afrického 

prostoru, posléze i do asijského a amerického. Portugalsko si na čas vydobylo pozici 

obchodní velmoci a velmi se angažovalo v atlantickém obchodu s otroky. Jedná se, jak 

uvidíme, o dvě nejdůležitější okolnosti, které zapříčinily vznik a rozvoj kpz. Jsou to 

kreolštiny nejstarší, které jsou významné nejen počtem, ale i důležitostí pro kreolistiku 

jako takovou.29 

2.4.1.2. Pozice portugalštiny 

Politikou Portugalska nebylo pouhé dobývání silou, ale také navazování kontaktů, a to 

v Africe i v Asii. Proto začal záhy dvůr uplaťnovat jistou jazykovou politiku. Výpravy 

s sebou nejprve vozily arabské tlumočníky. Ale čím jižněji se "dobyvatelé" dostávali, 

objevovali jazyky, kterým nerozuměli. Jindřich Mořeplavec proto vydal rozkaz, aby byla 

část zajatých otroků školena jako tlumočníci3o (Holm 1989: 268). Jazyk se tedy stal 

významným nástrojem k upevňování pozic. 

Portugalština se opravdu stala komunikačním jazykem mezi Portugalci, respektive 

Evropany, a jednotlivými africkými a asijskými vládci. Z dobových svědectví se 

dozvídáme: 

"v roce 1551 byl Angličan Windham v Guneji. ,Ano: král Beninu mluvil na Angličany 

portugalsky, je to totiž jazyk, který se učil od dětství'; nebo: ,V roce 1563, když Baker navštívil 

pobřeží Mina, na západ od mysu Tres Pontas, potkal černochy, kteří mluvili dobrou 

portugalštinou'." (Silva Neto: 1952: 514) 

28 Srov. mapu portugalské expanze (Holm 1989: 262-263). 
29 Kreolistika začínala na pracích o kpz (Schuhardt, Coelho); teorie monogeneze (viz 2.2.2.2) poukazuje na 
jejich význam i pro šíření kreolštin jako takových. S nadsázkou můžeme říci, že se jedná o "laboratoř" 
kreolstiky (ukázkové případy exogenních k., otázka kreolizace v Brazílii, dekreolizace v kontaktu 
s portugalštinou, vymizení kreolštin v Asii apod.). 
30 Nejdříve byli nazýváni línguas později chalonas nebo také turgimiios (Couto 1994: 14, 16). 
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Stejnou pozici získala portugalština i v Asii: 

"sloužila jako komunikační jazyk nejen mezi evropskými národy, které se vyskytovaly 

v oblasti, ale také mezi domorodým lidem, který se věnoval obchodu." (Cunha 1981: 50) 

V roce 1566 radí anglický obchodník svým kolegům, kteří se chystali obchodovat 

v oblasti Asie: 

" ... to, že mluví portugalsky, jim může být k užitku ( ... ) také si lze koupit otroka, který 

mluví portugalsky, který nám může přeložit všechny tajné záležitosti, abychom Rusy porazili ... " 

(cit. podle Dillard 1979: 19) 

Angličan William Adam píše ve svém dopisu z roku 1600 o přijetí na japonském 

dvoře: 

" ... dělal na mě spoustu posunků, některým z nich jsem porozuměl, některým ne. Na konci 

se ukázalo, že mluví portugalsky." (cit.podle Lopes 1936: 23) 

Otázkou ovšem zůstavá, jakou podobu měla výše zmiňovaná portugalština. Lze se 

domnívat, že se značně odlišovala od normy a že se postupně proměňovala v jednotlivé 

pidžiny a kreolštiny. Dále budeme sledovat za jakých podmínek. 

2.4.1.2. Okolnosti vzniku pidžinu 

Naro (1978) nám přináší mnohá svědectví o afro-portugalském pidžinu, který 

vznikl již v první polovině 15. století. Zajímavé je jeho tvrzení, že vznikl v Portu a 

Lisabonu, kde Portugalci zajaté Afričany učili zjednodušenou verzi portugalštiny. Tento 

pidžin pak měl být podle Nara "exportován" portugalskými lan9ados (viz níže) do Afriky, 

kde se později kreolizoval (1978:341). ledním z důkazů je podle něj přítomnost tzv. língua 

de preto v dobové literatuře (Vicente, Mota) (1978: 334). 

Tato hypotéza se nezdá být pravděpodobná. Clements poukazuje na více zdrojů 

tohoto pidžinu (1992: 88) a také na skutečnost, že vznikal v odlišné době na různých 

místech: na ostrově Arguim v roce 1448, na Kapverdských ostrovech okolo roku 1462 

(Srov. Goodman 1987: 150-1, Thomason, Kaufman 1988: 178). 
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Je ale jisté, že v metropoli nebyl neznámý a zcela určitě vstoupil do literatury, a to 

do her Gila Vicenta (Clérigo de Beira - 1526 či Frágoa d'Amor - 1524)31 nebo do 

Cancioneiro Geral Garcii de Resende. V língua de preto těchto autorů, lze rozpoznat zcela 

jasné rysy změn charakteristických pro pidžiny a kreolštiny. Uveďme příklad z básně 

Henriqua da Moty: 

" .. a mym, nunca mym/ entornar mym andar aguoá jardim/a mym nunca sser rroym/porque 

bradar." (cit. podle Vasconcelos 1961: 309) 

Vasconcelos si všímá následujících skutečností: 

" V jazyku černých [língua do preto] - stejně jako v kreolštinách - jsou slovesa často 

užívána pouze v infinitivu, většinou s redukcí koncového r.".( 1961: 310). 

Gil Vicente pro vyjádření língua de preto, nebo takéfala de Guiné, neohýbá 

slovesa a používá opisnou formu 1. osoby jednotného čísla "a mi". (Srov. Vicentovu větu a 

mifala guiné s první zaznamenanou větou v guinejské kreolštině, viz (6)).32 

Vraťme se ale ke zmiňovaným místům vzniku afroportugalského pidžinu, a to na 

pobřeží západní Afriky. Důležitá byla právě portugalská přítomnost v Africe. Významnou 

roli hráli lanc;ados - Portugalci, kteří fungovali jako prostředníci mezi obchodníky a 

místním obyvatelstvem: 

"Toto postavení jim umožnilo, aby byli během celého procesu velkými šiřiteli kultury ( ... ) , 

zejména kreolštiny, kterou se hovořilo od řeky Senegal po Sierra Leonu - a kterou můžeme dodnes 

považovat za língua francu v různých společenských a obchodních vrstvách a oblastech. " 

(Carreira 1982: 34) 

Většinou šlo o osoby praktikující ilegální obchody a živící se kontrabandem. 

Couto (1994: 33) je dokonce srovnává s dnešními překupníky drog. Tangomas se pak 

31 Více Tessyier (1959) ve své studii La Langue de Git Vicente. 
32 Více viz Pereira 2002: 107 - 113. 
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nazývaly místní ženy portugalských zprostředkovatelů33 a grumetes byli pomocníci 

lanr;ados z řad místního obyvatelstva34 (Couto 1992: 110-111). 

Opět nalézáme mnoho svědectví, která zaznamenána přítomnost a působení 

lanyados: 

" .... pohybuje se tam mnoho lidí, kteří ovládají náš portugalský jazyk a oblékají se jako my. 

A také mnoho černošek, které se nazývají Tangomas, protože slouží ,lan<;ados'." (Almada 1594, 

cit. podle Pereira 1991: 123) 

Angličan Richard Jobson píše v roce 1623: 

"A tito sami sebe nazývají Portugalci, ( ... ) všichni jsou rozstroušeni [podél pobřeží], na 

jednom místě přebývají dva až tři a všichni jsou ženatí nebo si spíše vydržují místní černé ženy ... " 

(cit. podle Dillard 1979: 262) 

V Asii portugalský pidžin vznikl také na základě obchodních vztahů. V osmnáctém 

století existoval pidžin portugalského základu ve významných indických přístavech (Srov. 

Lopes 1936: 70). Existují důkazy o jeho významu v čínských přístavech od konce 

devatenáctého do poloviny dvacátého století. Také se stal také jazykem misijním. Sv. 

František Xaverský nařídil jeho užití jezuitskými misionáři v Goe (Whinnom 1956: 9). 

Podle výše naznačeného scénáře tyto pidžiny bud' zanikly, byly nahrazeny jinými 

nebo se proměnily v kreolštiny. 

2.4.1.4. Okolnosti vzniku kreolštiny 

Ve výše popsaném prostředí vztahů mezi Portugalci a místním obyvatelstvem a 

jejich stvrzením nejen v podobě intenzivních obchodních vztahů, ale i manželských 

svazků, se objevovali první mluvčí kreolštiny. V Africe jí hovořili jilhos da terra (také 

nazývaní mestir;os, mulatos nebo crioulos), čili potomci ze svazků lanr;ados a tangoma. 

33 Boxer (1963:10) označuje lanr;ados také jako tango-maos. Pravděpodobně kvůli záznamům španělských 
kapucínů, kteří označovali výrazem tangoma jak lanr;ados, tak jejich ženy (Srov. Couto 1994: 21). 
34 Určitá svéráznost spolupráce mezi Evropany, respektive Portugalci, a Afričany má tedy v oblasti svou 
tradici. Couto s jistou dávkou ironie poznamenává: 
" ... většina obyvatelů Guineje se znovu stala ,grumety', žijí z toho, co poskytují programy mezinárodní 
pomoci. Nikdo nechce nic vyrobit, pouze využívají to, co cizinci přivezou do země." (1994: 24) 
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(kreolština endogenní, viz 2.2.2. ). Pro ně se stala mateřským jazykem (Ll), ale pro mnohé 

v jejich okolí byla tato kreolština druhým jazykem (L2). 

Couto cituje kapverdského biskupa, který v roce 1694 tvrdí, že král Bissau rozumí 

portugalštině. A kdyby chtěl může hovořit kreolštinou (1992: 117). Král Bacampolo CÓ 

v oblasti dnešní Guineje-Bissau pronesl po svém křtu, již jako D. Pedro, první 

zaznamenanou větu guinejské kreolštiny, která se nám zachovala v lusocentrickém přepisu: 

(6) "Agora mi está sabe." ( cit. Podle Couto 1992: 117) 

teď já být dobrý 

Tyto kreolštiny d'habitation, endogenní, (Chaudenson 1992) brzy nahradily 

portugalštinu jako komunikační jazyk v oblasti (srov. výše citovaný Carreira 1982: 34). 

V osmnáctém století již čteme: 

"Další jazyk [po mandingo] ( ... ) se nazývá portugalská kreolština, zparchantělý druh 

portugalštiny, kterému ztěží porozumí v Lisabonu, ale brzy se ho naučí Angličané, lépe než další 

jazyky podél této řeky [Gambia]." (cit. podle Dillard 1979: 263) 

V Asii vznikaly také endogenní kreolštiny (k. d'habitation). Ty se stávaly druhým 

mateřským jazykem potomků Portugalců a místních žen a byly také známkou sociální 

příslušnosti (Holm 1989: 263). Politikou portugalské koruny bylo podporovat, a to i 

finančně, sňatky Portugalců s místními ženami, především s těmi z vyšších kast.35 Počet 

Goánců pocházejících z těchto svazků vzrostl za necelých dvacet let v šestnáctém století 

(1524-1540) z 2,5 tisíc na 10 000 (Marques 1976: 250). Lze říci, že kreolštiny přežily 

hlavně v oblastech, kde existují křesťanské komuinty (Indie, Cejlon, Malajsie, Indonésie) 

anebo byla otázka jejich zachování spojena se setrváním Portugalců v oblasti (Macao). 

Kreolštiny de plantation (exogennz') vznikaly v atlantickém prostoru, kde se naplno 

rozbíhal obchod s otroky. Mezi roky 1450 -1800 bylo směrem do Ameriky "vyvezeno" 

okolo osmi miliónů otroků. V posledním století otrokářství to bylo něco přes tři milióny 

Afričanů (Illife 2001: 164). Na izolovaných ostrovech nastaly demografické podmínky, 

které umožnily rychlý vznik kreolštin. Podle Teixiery de Moty (1976) bylo v roce 1513 na 

35 Sociální situace nebyla jednoduchá. Boxer upozorňuje na skutečnost, že kastovní uspořádání indické 
společnosti převzaly i indicko-křesťanské komunity (1963: 62- 63). Portugalcům se nedařilo uzavírat velké 
množství sňatků s vysoce postavenými Indkami. Proto se křesťanské komunity dostávaly do izolace (Boxer 
1963: 62 - 83). Kastovní systém indických křesťanů v oblasti viz Clements, Koontz-Garboden: 2002: 198-
199. 
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kapverdském ostrově Santiago v roce 1513 1708 Portugalců na 11 700 otroků. 

Z Kapverdských ostrovů pak náklady s otroky směřovaly do oblasti Antil, Cartageny, 

Hondurasu, Caracasu a do Brazílie (Pará, Maranhao) (Carreira 1983).36 

První velké plantáže byly zakládány již v roce 1472 a je pravděpodobné, že do 

třiceti let se mohl narychlo vytvořený pidžin nativizovat. Almada (1961: 37) tvrdí, že již 

v roce 1580 existovala kapverdská kreolština a mohlo se tak stát již mnohem dříve. (Srov. 

otázku času potřebného ke vzniku kreolštiny, viz 2.2.2.). V oblasti Guinejského zálivu se 

pak vyvíjely další kpz (osztrov sv. Tomáše, Princův ostrov, ostrov Annobón). 

Je tedy jasné, že zřejmě již na konci šestnáctého století a zcela jistě ve století 

sedmnáctém, existovalo několik nově vzniklých jazyků, jejichž původ byl právě 

v portugalštině. Nabízí se otázka, proč nevznikly kreolštiny také v největších 

portugalských koloniích v Africe - Angole a Mozambiku - a také v Brazílii. 

Zjednodušeně můžeme odpovědět, že v těchto místech "nedošlo k naplnění tří 

jednot tragédie kreolizace: místa, času a děje" (Chaudenson 1992: 37). Již Schuchardt 

v roce 1888 poznamenává, že v Luandě "bylo postavení jazyků Bantu natolik silné ( ... ), že 

nedošlo ke vzniku kreolského dialektu jako na ostrovech nebo v Guineji." (cit. podle Holm 

1989:271) 

Ale i on na stejném místě hovoří o jistém dialektu, "který byl srozumitelný 

černochům, Portugalcům a cizincům." (cit.podle Holm 1989: 271). Jedná se 

pravděpodobně o dodnes existující pidžin, který Arends uvádí jako Linguagem do 

Musseque (1995: 350). Valdman (1978: 22) považuje za kreolizovanou tzv. pequeno 

portugués , kterou se hovoří ve velkých angolských městech. Laban (1982) zmiňuje 

langue populaire , variantu portugalštiny užívanou jako druhý jazyk, která vykazuje sice 

značné interference s kiMbundu a dalšími místními jazyky, ale neliší se příliš od normy 

portugalštiny (Holm 1989: 271). 

Situací v Brazíli se budeme stručně zabývat dále (viz 2.4.4.). Lze ale opět říci, že 

zde kreolštiny v masovém měřítku nevznikly, protože přítomnost Portugalců byla silnější, 

a tak byla také důslednější kolonizace a správa územÍ. Do hry vstupovaly také místní 

jazyky, a snad i existence tzv. língua geral. 

36 Viz mapa Carreira 1983. 
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2.4.2. Kreolštiny africké 

Na obr. 5. můžeme vidět geografickou distribuci kpz v Africe. Dělí se do dvou 

skupin, Kreolštiny Horní Guineje a Kreolštiny Guinejského zálivu . 

• 
1/ 

obr.5. 

Africké kreolštiny portugalského základu 

A. Kreolšiny Horní Guineje: 1 kabuverdianu; 2 ziguinchor (oblast Casamanca, Senegal); 3 guinense 

(GuineaBissau) 

B. Kreolštiny Guinejského zálivu: 4 Principense 5 Santomense, Angolar; 6 annobones 

Zdroj: Instituto Camoes37 

2.4.2.1. Kreolštiny Horní Guineje 

Jedná se o nejstarší kreolštiny portugalského základu, a přestože se nestaly jazyky 

úředními (tento proces probíhá na Kapverdských ostrovech, viz 3.1.2.), lze o nich tvrdit, že 

se staly jazyky národními. Kabuverdianu je kreolštinou nejrozšířenější a také 

neprojstudovanější (dále viz 3). Guinense nebo také kriyol je prvním nejužívanějším 

jazykem v Guineji-Bissau. Hovoří jím 75% populace z asi 600 tisícové populace. Většinou 

je ovšem druhým jazykem (Ho lm 1989: 275), přičemž 23 % hovoří pouze africkými 

jazyky a pouhá 2% portugalsky (Couto 1996: 70). Pouze kreolsky mluví jen 4,26% 

obyvatel (Couto 1994: 52). 

37 http://www . instituto-cam oes. pti cvc/hlp/ geografia!mapaO 3 .htm!. (22.2.2006) 
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Ziguinchor je v podstatě identický s guinense. Jedná se o kreolštinu, kterou hovoří 

46 500 mluvčích, přičemž pro 40 000 je prvním jazykem a 15 tisíc ji užívá jako druhý 

jazyk (Gordon 2005, Arends 1995: 349) Oblast Casamanca, dnešní Senegal, byla do konce 

19.století v portugalských rukou. Dnes je ziguinchor důležitá z etnolingvistického hlediska 

jako jazyk křesťanské komunity v převážně muslimské společnosti (Holm 1989: 264). 

Mluvčí guinense a kabuverdianu si rozumějí (Srov. Couto 1994: 32). Provnejme 

dva příklady: 

(7) E tchiga kasa i e sta la mar.(kabuverdianu, Pereira 1992: 147) 

Ele chegou a casa e está na praia. 

on O přijít dům a být v pláž 

(8) E bai tok e ciga na roda di mar, e sinta e na piska. (guinense, Couto 1996: 268) 

Ele andou até que chegaram a beira do mar, sentaram-se e puseram-se a pescar. 

I když dva námi vybrané příklady podporují blízkost obou kreolštin, nacházíme 

rozdíly: osobní zájmeno e vyjadřuje v kabuverdianu třetí osobu singuláru, v guinense třetí 

osobu plurálu. Kdybchom se ale zabývali podrobněji srovnáním obou jazyků, zjistíme, že 

guinense se odlišuje hlavně po lexikální stránce (Scantamburlo 1999: 32). 

Objevují se hypotézy, že guinense vznikla na Kapverdských ostrovech a poté se 

rozšířila na pobřeží. Například Silva tvrdí: 

" Předpokládám, že kreolština, kterou se hovoří v Guneji je ( ... ) kapverdská kreolština, 

varianta Sotavento, kterou přivezli obyvatelé ze sousotroví a která se poté dále vyvíjela a získávala 

své charakteristiky pod vlivem domorodých jazyků." (Silva 1957: 31) 

Couto naproti tomu podporuje hypotézu opačnou, tedy pobřeží jako místo vzniku 

původní kreolštiny (1994: 31-32). Ani jednu hypotézu ale není jednoduché dokázat. 

Neexistují žádné důkazy o masové emigraci z ostrovů na kontinent (Couto 1994: 31). 

Scantamburlo dodává, že tato emigrace nastala až v sedmnáctém století, v období, kdy 

guinense již existovala (1999: 31). 

Rougé považuje za nedůležité, zda kapverdská kreolština vznikla z guinejské či 

naopak. Obě podle něj mají stejný původ v proto-kreolštině (1986: 37). Jde opravdu o čistě 

teoriteckou debatu, do které vstupují i prvky národního soupeření (Srov. BulI 1989: 24) či 
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preference jednotlivých autorů podle oblasti zájmu. Není ale možné historicky doložit 

důkazy vývoje pro klíčové období vzniku obou kreolštin. 

2.4.2.2. Kreolštiny Guinejského zálivu 

V naprosté většině se jedna o kreolštiny exogenní, tedy vzniklé na ostrovech: na 

Ostrově sv. Tomáše (saotomense nebo forro: 70000 mluvčích, angolar: 5 000 mluvčích), 

Princově ostrově (príncipense nebo lun'gwiye - jazyk ostrova: 4000mluvčích) a na 

ostrově Annobón38 (annobonés nebofa ďambó - mluva z Annobón : 2500 mluvčích). 

Kvůli nestabilitě, povstání angolarů, ekonomickému úpadku, holandské přítomnosti 

opustila oblast většina Portugalců (Srov. Ferraz 1979: 19). Proto jsou tyto kreolštiny více 

ovlivněny jazyky afrického substrátu (zejména jazyky skupin Kwa a Bantu). 

Uveďme některé jejich společné africké rysy: 

a. metateze likvid: 

outro (port.) > otlo (ST), oto (ANG+PRINC), utulu (ANNO) 

branco (port.) > blanku (ST), banku (ANG+PRINC+ ANNO) 

b. střídání konsonantu a vokálů (CVCV) 

amigo (port.) > migu 

acreditar (port.) > kidita 

engrossar (port.) > gosa 

c. dvojí morfém záporu: 

na ..... fa (ST), na ..... wa (ANG), na ..... f (ANN) 

(podle Ferraz 1975, 1979) 

Morfologicky, syntakticky a lexikálně jsou si čtyři kreolštiny v oblasti podobné. 

V oblasti fonologie se objevují určité rozdíly. Ferraz uvádí, že u princi pense měla délka 

samohlásek fonologickou platnost (1979: 10): pá (pláž) - dlouhá samohláska a pa (pro) -

krátká samohláska (Holm 1989: 282). 

Nejdůležitější kreolštinou v oblasti je saotomense neboli forro, která ovlivnila i 

další kpz v oblasti Guinejského zálivu. Na Ostrově sV.Tomáše nalezneme také jeden případ 

marronage - angolar. Existuje několik teorií týkajících se jejich objevení na ostrově: první 

(Valkhoff 1966:114) považuje mluvčí angolaru za potomky otroků z lodi, která okolo roku 

1540 ztroskotala u ostrova a poté žila v relativní izolaci. Ferraz (1979: 19) v této 

38 Od roku 1788 přešel tento ostrov Španělsku (Holm 1989: 282). Dnes je součástí Rovníkové Guineje (do 
roku 1968 Španělská Guinea), která má dnes statut přidruženého člena u Comunidade dos Países da Língua 
Portuguesa (CPLP). 

32 



souvislosti zmiňuje skupinu mluvčích angolaru a povstání nově přivezených otroků v roce 

1517, kterým se dařilo zachovat si svobodu.39 Část slovní zásoby odpovídá rannému 

pidžinu a kreolštině ze sv. Tomáše (67%). Zbytek pochází z kiMbundu. Angolar také 

vykazuje některé společné fonetické rysy s bantuskými jazyky (Holm 1989: 280-281). 

Valkhoff (1966: 85) považuje princi pense za vymírající. Tato skutečnost byla 

způsobena intenzivní portugalskou přítomností v padesátých letech, kdy byla budována 

infrastruktura a zlepšovaly se hygienické podmínky a stoupal tak význam portugalštiny. 

Nicméně další výzkum nepotvrdil dekreolizaci místní kreolštiny (Holm 1989: 282). Arends 

ale také hovoří o rostoucím vlivu portugalštiny (1995: 344). 

Annobonés má díky izolaci a malému významu španělštiny jako úředního jazyka 

dobrou pozici. Mluví jí i komunity žijící v Malabu, hlavním městě Rovníkové Guineje 

(Arends 1995: 192). 

(9) Kwa ku sa kalo, ka bila blato.(forro, Couto 1996: 270) 

o que é cara voltará a ser barato 

(10) e bili da nela. (angolar, Couto 1996: 273) 

ele abriu a janela 

(11) n sa kaxi, magi fála me sa úga (principiense, Couto 1996: 273) 

estou em casa mas minhas palavras estao na estrada 

(12) E se ku navi ba piska. (anobonés, Couto 1996: 272) 

ele saiu de barco para pescar 

2.4.2. Kreolštiny asijské 

V současnosti prakticky všechny asijské kreolštiny portugalského základu 

vyymizely. Na obr. 6 můžeme vidět jejich geografickou distribuci v Asii. Z dnešního 

pohledu jsou pro nás zajímavé kreolštiny damao, bomba}, ceilanés, papia kristang a 

macanense. 

39 V roce 1586 se povstalcům dokonce podařilo ovládnout celý ostrov. Vedl je Amador, který se prohlásil 
králem ostrova Sv. Tomáše (Ferraz 1979: 19). 

33 



II ')2-:". 

• 1 •• 12 :~~~.~ . 
--~ 

.. - .. 
11 

obr.6 

Kreolštiny portugalského základu (Asie) 

Zdroj: lnstituto Camoes 40 

A. Kreolštiny Indo-portugalské: 1 Diu*; 2 Damao (Daman); 3 Bombaim; 4 Chaul, Korlai, Vasai (3-4-

Bombaj); 5 Goa*; 6 Mangalor*; 7 Severní Kerala: Kananor* , Tellicherry* a Mahé*; 8 Střední Kerala: 

Cochim* a Vaipim; 9 Jižní Kerala: Quilom*; 10 Pobřeží Coromandeľ; II Pobřeží Bengala*; 12 Sri-Lanka 

B. Kreolštiny Malajo-portugalské: 13 Kuala Lumpur; 14 Malaca; 15 Singapura (13-15 Papiá 

Kristang); 16 Java* (Batávia e Tugu); 17 Flores (Larantuka*); 18 Východní Timor (Bidau) *; 19 

Severní a střední Moluky: Ternate* ,Ambom* a Macassar* 

C. Kreolštiny Sino-portugalské: 20 Hong Kong *; 21 Macao: 20-21 Macaísta (Macanese) 

* vyhynulé kreolštiny. 

podle (Holm 1989; Arends 1995: 348 - 353) 

2.4.2.1. Kreolštiny Jndo-portugalské 

Indo-portugalské kreolštiny bývají také souhrně nazývány jako indo

portugalština. Nezanedbatelný vliv na jejich podobu mají také jazyky adstrátu. Podle 

tohoto přístupu se dělí na gauro-portugalské a dravido-portugalské (Srov. Holm 1989: 284 

- 285). 

40 http://www . instituto-camoes. pti cvc/hlp/ geografia!mapa04 .html (22.02.2006). 
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Centrum portugalské Indie bylo ve městě Goa. Boxer (1963: 79) upozorňuje na 

fakt, že v půl miliónové Goe žilo pouze něco okolo tisícovky potomků ze smíšených 

svazků. Místní kreolština se proto velmi rychle dekreolizovala. 

V Diu se kreolština užívala ještě v roce 1900, avšak dnes již vymizela. Naproti 

tomu v Damao existují dodnes tisícovky mluvčích. Holm (1989: 286) tuto skutečnost 

považuje za výborné téma pro dizertaci. Clementes a Koontz-Garboden zachování této 

kreolštiny vysvětlují izolací indických křesťanů společností, která zachovává kastovní 

systém (2002: 192). Kreolština bombaim měla v roce 1905 4000 mluvčích, dnes 700. 

Další kreolštiny v oblasti vymizely nebo čítají jen desítky mluvčích. Ceilanés měla v roce 

1971 2250 mluvčích (Arends 1995: 351 - 322). V současné době je počet mluvčích stále 

okolo tří tisíc (Gordon 2005). Opět se můžeme domnívat, že příčinou jejich zachování je 

křesťanské vyznání většiny mluvčích. 

(13) Vivemos ali dez, onze anos. Cidade piquena mas muita gente. (Gaa, Holm 1989: 287) 

(14) El te saltan radja zalki su rab ja furo isspi. (karlaž, Tomás, Pereira 1995: 14) 

(15) Pózz det de cess. Fezz setá ne cess rib de cabec; e djá mi pu Hr ti pu bai. 

pos dentro da cesta fez cesta em cima cabec;a e já foi para feira onde 

ia 

(damiia Tomás, Pereira 1995: 13) 

(16) Nooyva ung eneela triiya nooyvu-su maan-ntu lo-botaa. 

nOlva um anel trazer noivo GEN mao-LOC POT-por 

(cežlanes Dalgado 1998: 34) 

2.4.2.2. Kreolštiny Malajo-portugalské 

Velký vliv na Malajo-portugalské kreolštiny má substrát Bazaar Malayo. Tento 

jazyk byl ve své zjednodušené formě před příchodem portugalštiny lingou francou pro 

danou oblast a tuto pozici si zachoval dodnes. ledním z příkladů vlivu substrátu je 

reduplikace pro vyjádření množného čísla: gatu-gatu (malaka), meza-meza (singapur) 

(Holm 1989: 291). 
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V současnosti nejvýznamnější kreolštinou je papia kristang, neboli ,jazyk 

křesťanů". Má přibližně 1500 mluvčích. Někdy je také nazývaná malaca. Má také 

etnoligvistický význam (srov. oblast Casamanca v Senegalu, 2.4.1.1.). 

(17) 10 fazé kukis mpóku bendé 

FUT udělat koláč málo prodat (papia kristang, Holm 1989: 293) 

2.4.2.3. Kreolštiny Sin o-portugalské 

Kreolština v Macau již vyhynula. Malé území umožnilo portugalské správě od 

poloviny 19. století systematicky zavádět výuku portugalštiny. Kreolština byla tedy brzy 

dekreolizována. Kvůli klesající přítomnosti Portuglaců postupně mizela. Zajímavé je, že 

déle se udržela v Hong Kongu. Zde vymizela brzy po druhé světové válce (Pereira 2002a: 

63). 

2.4.3. Kreolštiny americké 

Voblasti americké se nesetkáme přímo s kpz jako v předchozích oblastech. 

Nejprve se zastavíme u problematiky vzniku kreolštin v Brazílii a poté představíme dvě 

kreolštiny, které jsou silně ovlivněny portugalštinou, hlavně v oblasti lexika. 

'-.. ' 

W.. .1 
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obr.7 

Zdroj: lnstituto Camoes 41 

* Á. Kreolštiny brazilské: 1 Helvécia 

B. Kreolštiny se silným lexikálním vlivem portugalštiny: 2 Saramanco (anglický základ); 3 Aruba; 4 Curac;:au; 

5 Bonaire (3-5 Papiamaentu) 

* vyhynulé kreolštiny 

2.4.3.1. Kreolštiny v Brazílii 

Sociální podmínky v Brazílii - velký počet otroků, izolované plantáže - by na první 

pohled mohly být prostředím svědčícím vzniku kreolštin. Otázka, proč se v něm neobjevily 

v masové míře, není uspokojivě vyřešena. Parkvall se neodvažuje analyzovat důvody 

takovéhoto stavu. V případě portugalských koloníí nemáme, na rozdíl od anglických a 

francouzských, k dispozici příliš dobrou dokumentaci, abychom mohli učinit závěry (2000: 

239). Podle něj se ocitáme v situaci, kde "mohlo dojít k přerušení jazykového přenosu, ale 

zřejmě se tak nikdy nestalo." (2000: 226). 

Pokusme se ale uvést alespoň některé body, ve kterých se situace v Brazílii odlišovala: 

Existovala tzv. língua geral. Jednalo se o zjednodušenou verzi tupí.42 Ta vznikla při 

komunikaci mezi Portugalci a Indiány. Jednalo se o jazyk používaný až na třech čtvrtinách 

území (Ho lm 1992: 39). Otroci, kteří byli do Brazílie přiváženi, mezi sebou nadále 

komunikovali v jednotlivých afrických jazycích, či později také již v kreolštině, ale se 

svým okolím hovořili v língua geral, kterou postupně také sami přebírali (Couto 1996: 93). 

Holm upozorňuje také na skutečnost, že až do sedmnáctého století tvořili otroci pouze 

jednu čtvrtinu populace. Teprve na konci století osmnáctého dosáhl jejich počet padesáti 

procent (1992: 40). Proto snad portugalština převládla jako výrazně dominantní jazyk. 

V souvislosti s některými rysy brazilské domorodé portugalštiny (BVP) se někdy 

hovoří o sem i-kreolštině. Holm definuje sem i-kreolštinu jako jazyk, který prošel určitou 

přeměnou, ale nebyl úplně kreolizován nebo jako jazyk, který v kontaktu s kreolštinou 

získal některé její rysy (cit. podle Parkva1l2000: 224).43 

41 http://www .instituto-camoes. pti cvc/hlp/ geografia!mapaO 5 .html (6.4 2006). 
42 Couto uvádí, že pod pojem língua geral můžeme zařadit i kečuanštinu v Peru nebo guarani v Paraguaji. 
I v samotné Brazílii rozlišuje mezi língua geral paulista a língua geral amazónica (1996: 92 -93). 
43 Za smínku stojí, že je termínu sem i-kreolština užíváno v podobné situaci: ve vztahu vyhynulé kreolštiny na 
jihu Spojených států a African American Vernacular English (Viz Sutcliffe 1999) nebo také pro afrikaans 
(Parkva1l2000: 224). 
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Holm (1992: 37) zmiňuje drastickou redukci shody v plurálu u jmen a shody podmětu a 

slovesa, převažující mužský rod (neexistence rodů v kreolštinách). Za další znaky 

kreolštiny v BVP považuje užití ter místo haver, užití předložky em se slovesem ir a 

předložkpara u sloves dar, falar (59-61). 

Megenny (1993) a Holm (1992) podporují tvrzení Silveiry Ferreiry, která v roce 1995 

vydala studii o pozůstatcích kreolštiny ve státě Bahia. V její jižní oblasti žila v 18. století 

početná komunita Švýcarů, proto název Helvécia. Ti investovali nemalé částky do 

pěstování kávy a za tímto účelem skupovali více otroků než bylo zvykem (Silveira Ferreira 

1985: 22). Proto snad mohly nastat sociální podmínky, které vedly ke vzniku kreolštiny. 

V dnešní Brazílii se jedná o oblasti Cafundó, Bom Despacho. Shrňme některé z těchto 

rysů: 

a. Redukce nosových hlásek// [rl místo [x]; CV : ki'laro, 

b. absence členu, neexistující shoda: esse esta<;ao, 

c. infinitiv bez koncového -r, 

d. absence sponového slovesa: A came O branca. nebo Aquela mulher O boa, 

e. dvojitý morfém záporu: nao quero nao, 

f. reduplikce: tristi-tristi. 

podle Holm 1992, Megenny 1993 

Setkáváme se ale s problémem přesného určení původů jednotlivých rysů. Parkvall 

namítá, že tyto rysy nelze připisovat jednoznačně kreolštinám. Argumentuje, že mnohé 

jevy uvedené Holmem (1992) a Megennym (1993) existují i v evropské portugalštině nebo 

jsou způsobeny vlivem afrických jazyků jako takových. Nejedná se ale prokazatelně o 

pozůstatky kreolštiny. Parkvall považuje užití předložky em se slovesem ir nebo para se 

slovesemfalar za možné pozůstatky ze starší evropské portugalštiny (2000: 227_8).44 

Zajímavým Parkvallovým argumentem proti vlivům kreolštiny v brazilské 

portugalštině je také jazyk početné skupiny osvobozených otroků, která se vrátila do 

oblasti dnešního Beninu. Jejich portugalština nenesla masově žádný z výše jmenovaných 

rysů. Schuchardt, který existenci této skupiny popisoval již v devatenáctém století, 

poznamenává, že zatímco v oblasti byla běžná zjednodušená angličtina, pravděpodobně 

pidžin či kreolština, portugalsky mluvící komunita, jejíž členové používali ve své 

44 Srov. poznámka 18. 
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portugalštině mnoho nepravidelných sloves a část slovní zásoby pocházela z tupí či 

guaraní (Schuchardt 1979: 64).45 

2.4.3.2. Kreolštiny se silným lexikálním vlivem portugalštiny 

Jedná se o kreolštiny papiamentu Nizozemských Antil (250 tisíc mlvučí) a saramanco, 

kterou se hovoří ve vnitrozemí Surinamu (25 tisíc mluvčích). Prvně jmenovaná je 

španělského základu, druhá anglického.46 Ačkoliv je nemůžeme zařadit mezi kpz,47 je vliv 

portugalštiny na jejich dnešní podobu nepřehlédnutelný a sehrála tedy rozhodně roli při 

jejich vzniku. 

Papiamentu je vedle nizozemštiny druhým úředním jazykem Nizozemských Antil 

(ostrovy Aruba, Bonaire a Curayo). V kontaktu s nizozemštinou přejala mnoho z její slovní 

zásoby. Je normovaná, má oficiální pravopis a vychází v ní mnoho novin. Zanedbatelná 

není ani literární tradice (Arends 1995: 205). Goodman (1987) podtrhuje při jejím vzniku 

roli sefardských Židů, kteří byli původně vyhnáni z Portugalska a po roce 1654 museli 

opustit i sever Brazílie po jeho znovunabytí Portugalci. Jejich přítomnost měla být 

významná i pro vznik saramanco (Couto 1996: 243). Holm vidí v této židovské komunitě 

nositele rysů nepotvrzené kreolštiny vzniklé v Brazílii (1992: 41). 

(18) Un dia mi tabata kana na Punda 

Jeden den já IMPER jít v Willemstadt (papiamentu, Arends 1995: 212) 

(19) We da Gaankadu mi mbei lio 

(Bern, entao Deus fez o rio) (saramanco, Couto 1996: 293) 

45 Dnes již portugalsky nehovoří. Navrativší se otroci, si však zachovali mnoho kulturních rysů 
charakteristických pro brazilské prostředí (architektura, náboženské svátky) Více snímek Atlántico Negro, 
Na rota dos Orixás (Renato Barbieri, Brazílie, 1998). 
46 Uvádí se, že byla angličtinou relexifikována (Srov. Kihm 1987). 
47 Nelze si ale nepovšimnout podobnosti morfémů vyjadřujících TMA u papiamentu s morfémy ostatních 
kpz. Například ta vyjadřuje přítomnost, sa iterativnost, stejně jako u kabuverdianu, /0 je morfémem 
budoucího času stejně jako u papiá kristang (Srov Arends 1995: 213). 
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3. Kabuverdianu jako příklad kreolštiny 

V této části práce si na příkladu kabuverdianu ukážeme základní gramatické rysy 

kreolštin. Nejdříve ji ale představíme z hlediska jejího rozšíření, sociolingvistické situace i 

stupně kodifikace, abychom se pak zamysleli nad perspektivami právě probíhajícího 

procesu její oficializace. Tento kontext je v případě kreolštin určující pro výslednou 

podobu jazyka. Pak se budeme zabývat interferencemi kabuverdianu s portugalštinou a 

možnými řešeními soužití těchto dvou jazyků. 

3.1. Rozšíření a stupeň kodifikace 

3.1.1. Rozšíření 

Kabuverdianu je nejrozšířenější a nejlépe popsaná kreolšina portugalského základu. 

Má okolo 700 tisíc mluvčích. Hovoří jí nejen přes 400 tisíc obyvatel soustroví, ale také 

početné diaspory v Evropě a Americe. Existují tři oblasti výskytu kabuverdianu: 

1. Kapverdské ostrovy: přibližně 400 000 mluvčích; 

2. Evropa: zejména Portugalsko (80 000),48 pak Nizozemí (25 000), Francie (16,5 

tis); 

3. Amerika: Spojené státy: 264 000 (z toho nejvíce ve státě Massachuttes: 180 000 

v Bostonu), Jižní Amerika: 8,5 tisíc.49 

Kapverdy jsou tvořeny deseti ostrovy (pouze devět je obydlených), které se dělí do 

dvou hlavních skupin: Barlavento a Sotavento. Stejně jsou rozděleny i podle dialektů. Ty 

se od sebe odlišují foneticky i morfologicky.5o Podstatné rozdíly lze nalézt i uvnitř 

jednolivých dialektálních skupin. Mezi severní skupinu dialektů Barlavento patří zejména 

Santo Antao, Sao Vicente a Sao Nicolau, přičemž se od sebe odlišuje kreolšitna ze S. 

Antao a S. Vicente. Mezi jižní skupinu Sotavento patří hlavně kreolština ostrova Santiago 

(největší ostrov, na kterém leží hlavní město Praia), Maio a Fogu. Liší se kabuverdianu 

z ostrovů Santiaga a z Fogu. 

Tato rozmanitost způsobuje problémy při hledání normy jednotného jazyka i studiu 

kabuverdianu. Je totiž důležité rozlišit nejen, zda se zabýváme basilektem či akrolektem, 

48 60 % v Lisabonu, významné komunity se nacházejí v Setúbalu a v Algarve (Albino 1994:12). 
49 Zdroj: http://www.ic.cv/diaspora num.html (14.3.2006). 
50 Podrobný popis rozdílů mezi oběma skupinami viz Silva 1957: 35-38. 
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ale i původ mluvčího. Existuje také tradiční spor mezi "příznivci" Barlaventa a varianty 

ostrova S. Vicente (město Mindelo - první lyceum na ostrovech, tradiční místo 

vzděláno sti) a Sotaventa - varianta ostrova Santiago (hlavní město Praia). 

Početnost kapverdských diaspor je způsobena dvěma důvody: špatnými sociálními 

podmínkami - častá sucha a relativně snadnou možností ostrovy opustit díky jejich 

geografické pozici - zastávka na námořní cestě z Evropy do Ameriky51 (Fran<;as 1992: 40). 

Nejstarší emigrace směřovala do Spojených států. Začala již v 18. století (Fran<;as 

1992: 43). Pokračovala prakticky až do třicátých let dvacátého století, kdy USA zavedly 

emigrační kvóty. Dodnes je kabuverdianu mateřským jazykem americké diaspory. 

V Bostonu působí při University of Massachussets Institut kapverdštin/2 a v roce 1976 

byla vládou státu Massachussets uznána jako cizí živý jazyk, a byla tak umožněna její 

výuka na školách. 

Ambrizeth Lima (1997: 23-24) se ve Spojených státech zabývala jazykem 

mladých kapverdské komunity, kterou nazvala Creonglish. Uveďme příklad strukturní 

konvergence,53 kdy se pod vlivem anglického to know užívá pouze sloveso "sabe": "N 

sabe kel pesoa." místo "N konche kel pesoa.". Také se setkáváme s míšením kódů v 

diskurzu: "Make sure bu loka porta." "N sta tired, you know." Tedy projevy typické pro 

prostředí bilingvismu - kabuverdianu nehrozí dekreolizace vlivem dominantního jazyka. 

Emigrace do Evropy začala po Druhé světové válce. Do Portugalska začali 

Kapverďané proudit hlavně v 60.-70. letech, velký nárůst byl zaznamenán v osmdesátých 

letech s potřebou levné pracovní síly při stavbě lisabonského metra (Albino 1994: 13). 

Jazyk většinové společnosti se stává naprostou nutností, ale kabuverdianu Sl 

zachovává důležitou pozici jako etnolingvistická charakteristika komunity (dále viz 3.3.). 

3.1.2 Na cestě ke kodifikaci 

Poprvé se kabuverdianu stala předmětem vědeckého zájmu v devatenáctém století. 

Nebyly to pouze zmiňované práce Hugo Schuchardta (viz poznámka 26), ale hlavně série 

článků Adolfa Coelha v Boletim da Sociedade Geográfica de Lisboa (1880 - 1886). 

Kromě Coelha o kapverdské kreolštině jako o dialecto do Cabo Verde publikoval ve 

51 Kapverďané často tvořili posádky amerických velrybářských lodí (Franryas 1992:40). 
52 www.capeverdeancreoloinstitute.org . 
53 Sbližování strukturních vzorců jazyků v kontaktu. 
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stejném časopise také António da Paula Brito (1887), který uvedl přehled gramatiky 

kabuverdianu z ostrova Santiago (Morais-Barbosa 1967: 239-305). 

Cenným zdrojem jsou Coelhem vyžádané dopisy v kreolštině. Nacházíme v nich 

nejen svědectví o jazyku, ale i o jeho společenské pozici.54 

Někteří pisatelé se podivují Coelhovu zájmu o jejich jazyk, jiní upozorňují na 

skutečnost, že je pro ně obtížné v kabuverdianu psát, vzhledem k tomu, že neexistuje 

pravopisná norma. 55 Zajímavé je, že již tehdy se objevily názory, že se nejedná o chybu 

Kapverďanů, ale vlády, která ostrovy diskrimimnuje špatným výběrem koloniální správy 

(Morais-Barbosa 1967: 5). Nejvýstižnějí situaci kreolštin vystihuje následující citát: 

"Flan: pa que bú meste pa nu screbebo nes língua; Bú tene gána di estuda si orige, faze 

elgun gramatica ou dicionare? S' e pa algun des cussa Deus juda-bos; mas dexam fla-bo me al 

faze-bo sua tioque bu ca pode más, tioque bi senti." (Morais-Barbosa 1967: 8) 

"Řekněte, proč chcete psát o našem jazyku, chcete studovat jeho původ, napsat nějakou 

mluvnici nebo slovník? Pokud se na něco takového chystáte, ať Vám pomáhá Bůh, ale upozorňuji 

Vás, že se řádně zapotíte. " 

Přes Coelhovo průkopnictví ve studiu kreolštin jako takových56 trvalo dalších 

semdesát let, než se objevila první gramatika. Kabuverdianu se přitom rozvíjela literárně a 

kulturně (viz 3.1.4.), ale první mluvnice vznikla až v roce 1957. Jejím autorem je Baltasar 

Lopes da Silva, významná postava kapverdské literatury. Jeho O Dialecto do Cabo Verde 

Je podrobným popisem jazyka i zamyšlením nad jeho vznikem a postavením. Vzhledem 

ke svému vzdělání klasického filologa ale Silva kabuverdianu popisuje podle 

portugalštiny. Jednotlivé gramatické jevy přisuzuje hlavně vlivu staré portugalštiny (srov. 

Silva 1957: 147, 178,179). Slovník, který vytvořil jako přílohu gramatiky, je pouze 

portugalsko-kapverdský, čímž nezachytil mnoho výrazů. Další gramatika (Almada: 1961) 

se do značné míry inspiruje Silvovou prací. Almada dokonce tvrdí, že morfologická a 

syntaktická struktura kreolštiny je stejná jako u portugalštiny (1961: 141, 163). 

54 Dopisy pro Hugo Schuchardta sbíral Joaquim Vieira Botelho a Custódio José Duarte (Morais-Barbosa 
1967). 
55 "Ncontra dificuldade ou enbarás:o, queľora qui nú pega na péna pa nu screbe na nós língua." "Dělá mi 
potíže a uvádí mě do rozpaků, kdykoliv se mám chopit pera a psát v našem jazyce. " (Morais-Barbosa 1967: 
5). 
56 Coelho tvrdí, že kreolštiny vznikly díky fyziologickým a psychologickým zákonům (Morais-Barbosa 
1967: 105); uvádí, že mají podobné rysy (Morais-Barbosa 1967: 104); srovnává vznik kreolštin s dětskou 
mluvou a s jazykem cizinců (Morasi-Barbosa 1967: 102-103). Předešel tedy moderní teorie kreolistiky 
(teorie univerzální, baby talk, foreigner talk, srov. 2.2.2.4, 2.2.2.5.). 
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Pohled na kabuverdianu se výrazně změnil po roce 1975, kdy ostrovy získaly 

samostatnost na Portugalsku. Významnou osobností tohoto období je kapvredský lingvista 

Manuel Veiga. Ten je mimo jiné autorem první gramatiky kapverdské kreolštiny přímo 

v kabuverdianu (1982), ve které popsal obě varianty Barlavento a Sotavento, i rozdíly 

v jednotlivých skupinách. Důležité je, že jazyk již popisuje ve světle výsledků moderní 

kreolistiky, tedy jako samostatný jazykový systém.57 

V roce 197958 byl vytvořen první návrh pravopisu, v roce 1994 byla pak schválena 

ke zkušební pětileté lhůtě abeceda ALUPEC (Alfabeto Unificado para a Escrita do Cabo

verdiano ).59 Ta byla v roce 1999 přijata navzdory stále probíhajícím debatám. Návrhu bylo 

vytýkáno, že nevycházel ze zkušeností několikaletého programu analfabetizace 

probíhajícího pod záštitou UNESCO (Pereira 2004).60 

V oblasti tvorby slovníků bylo dosaženo pokroku hlavně v druhé polovině 

devadesátých let 20.století. Zmíňíme jen ty nejvýznamnější slovníky: 61 Francouzsko

kapverdský a Kapverdsko-francouzský (Quint: 1997, 1999);62 první kapverdsko

portugalský slovník varianty ostrova Santiago (Quint: 1998), má 1 svou internetovou 

verzi;63 výkladový slovník (Lang 2002), opět varianty ostrova Santiago, obsahuje německé 

a portugalské ekvivalenty, velké množství příkladů užití slova také mnoho informací o 

fauně a zvycích Kapverdských ostrovů; portugalsko-kapverdský slovník kolektivu autoru 

(Mendes 2002). Je zajímavé, že ani jeden ze slovníků se zcela nedrží přijaté abecedy 

ALUPEC (Lang 2002: XLIX, Quint 1998: 10). 

Zavedení kabuverdianu jako druhého úředního jazyka se dnes zdá býti politickou 

otázkou. Velkým zastáncem této myšlenky je již zmiňovaný Manuel Veiga, v současnosti 

kapverdský ministr kultury. Jeho cílem bylo kabuverdianu zavést již v červnu roku 2005. 

57 Další jazykové příručky: Kurikulu di Lingua Kabuverdianu. 1983. Boston. Boston Public Schools. J.Pires, 
M. Goncalves, J.Hutchison. 1988. Kuza ma Kuza. Boston, H.C. Ferreira. 1998. Manual di krioulu -
Kabuerdi. US. Peace Corps, N. Quint. 2006. Le Créole Capverdien de poche. Paříž. Assimil évasion. 

58 V Mindelu na ostrově Sao Nicolau se uskutečnilo Colóquio sobre a problemática e utilizar;iio do crioulo. 
59 A BSD E F G H I J DJ L LH M N NH O P K RTU V X TX Z. 
60 Více o debatách ohledně pravopisu Pereira 2002 a: 295-322. Pereira předložila vlastní návrh pravopisu 
(Fanha 1989). 
61 Z ostatních menších prací jmenujme: Léxico do Dialecto crioulo do arquipélago do Cabo Verde Armanda 
Fernandese vydaný posmrtně v roce 1990 (167 stran, varianty Barlavento i Sotavento), výkladový 
Disionariu kabuverdianu J.J.R. Pirese, J. Hutschinsona a M. Gon<;alvese vzdaný v roce 1994 v Bostonu (108 
stran, varianta Sotavento). 
62 Za zmínku stojí pozornost, která je kabuverdianu věnována ve Francii. Organizace frankofonie oficiálně 
zaštiťuje vydávání slovníků. Manuel Veiga i Nicolas Quint studovali a působili ve Francii. 
63 Oficiální internetová verze Quintova slovníku: http://www.priberam.ptldcvpo/dcvpo.aspx. 
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K tomuto kroku je nutná změna ústavy, k čemuž nevznikl dostatečný konzensus. Spory 

přetrávají i na poli jazykovědy. Prognózy v kapverdském tisku hovoří o roce 2007. 

3.1.4. Kabuverdianu jako literární jazyk 

Je třeba si uvědomit, že kabuverdianu má také svou literární tradici a tvoří jednu ze 

základních charakteristik kapverdské kultury. Tři kreolská slova: cretcheu64, morabeza65 a 

hora di bai66 se odrážejí v mornách,67 tanečních písních, které světově proslavila 

například Césaria Evora a které jsou opět zpívány kreolsky.68 Jak tvrdí Manuel Ferreira, 

morna tvoří spolu s kreolštinou nedílnou součást duše Kapverďanů. Jen v tomto jazyce 

jsou schopni vyjádřit intimní pocity (Ferreira 1973: 145, 171). 

Tradice kreolštiny je spojena s lidovou slovesnosti (písně, ústně předávané příběhy -

stória-stória nebo tzv. pasaji - příběhy z reálného života). Od 19.století se paralelně rozvíjí 

literární tvorba v kreolštině a v portugalštině. Nevznikají rozsáhlá díla, v Almanachu 

Luso-Africano (1894, 1899) se objevilo několik básní v kreolštině. V roce 1910 vycházejí 

kreolské Cantigas Crioulas - Músicas populares do Cabo Verde. Pak už přichází osobnost 

Eugénia Tavarese (1867 - 1930), kterého je možno označit za jednoho ze zakladatelů 

kapverdské literatury. Jeho tvorba byla napsána ve své většině v kreolštině. Kromě psaní 

textů moren se zabýval i literárními překlady z portugalštiny do kreolštiny (např. sonety 

Luíse de Camoese). Zcela splňuje romantickou představu národního buditele: zaujetím 

folklórem, politickou angažovaností požadoval pro Kapverdy autonomii 

překladatelskou činností. Kreolštinu jako instrument literární rovněž obhajuje Pedro 

Cardoso (1890 -1942) ve svém díle Folclore Caboverdiano (1933). 

Pro další literární vývoj Kapverd byly důležité časopisy: Claridade (1936), Certeza 

(1944) a Suplemento Cultural (Sťló) (1958). Dalším významným kreolofonním básníkem 

byl o něco mladší souputník Eugénia Tavarese Sérgio Frusoni (1901 -1975). Byl autorem 

rozhlasových her, náboženské poezie a volně převyprávěl evangelia do kapverdské 

kreolštiny. 

64 Slovo vzniklo z portugalského querer > cre a z kreolského mnoho: tcheu (lat. plus> staroport. chus > kreol. 
tcheu) a můžeme ho volně přeložit jako "velmi milovat" či "velká láska". 
65 Slovo vzniklo z kreolského adjektiva morabe, které znamená být hodný milování, obdivu. Představuje 
životní styl Kapverďanů: důvěrné soužití s lidmi i s věcmi, touha po rozhovoru (Mariano 1991: 89). 
66 Hora di bai znamená v doslovném překladu hodina odchodu a symbolizuje odloučení spojené s emigrací 
Kapverďanů. 

67 Slovo vzniklo z portugalského adjektiva "morno" (vlažný). 
68 Zpívá ve variantě Barlavento - ostrov Sao Nicolau. 
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Existovalo více básníků, kteří ve své poezii nechávali zaznít kreolská slova, 

nacházíme u nich "lingvistické soužití,,69 obou jazyků. Za všechny jmenujme Luíse 

Romana (Clima, 1963), Corsina Fortese (Pao efonema, 1974) či Gabriela Mariana 

(Ladeira Grande, 1993). V oblasti prózy se odehrává podobný proces, a to v dílech 

Teixeira de Sousy a především Baltasara Lopese70 (Chiquinho, 1947), Manuela Lopese 

(Chuva Braba, 1956) a Gabriela Mariana (Vida e Morfe de Joao Cabafum, 1976) (Ferreira 

1997: 69-72) .Manuel Veigaje autorem prvního románu v kabuverdianu (Odju ďÁgua, 

1987). 

3.2. Gramatická charakteristika 

Při charakteristice kabuverdianu popíšeme vybrané aspekty fonetiky, lexika, 

morfologie a syntaxe. Nejedná se o vyčerpávajíci popis všech specifických jevů tohoto 

jazyka. Zaměřujeme se na ty rysy, které jsou charakteristické pro všechny jeho dialekty a 

které jsou také typické pro kreolštiny jako takové. Nezabýváme se tedy například 

problematikou členů (více Lucchesi 1993, Albino 1994) či častou absenci sponového 

slovesa. 

Kabuverdianu budeme primárně srovnávat se systémem základu - tedy 

s portugalštinou. 

Není-li uvedeno jinak, jsou příklady čerpány z Pereira 2002 a, b. 

3.2.1. Fonetika a fonologie 

Ve srovnání s fonetikou základu nedošlo k výrazné zrněně oproti systému základu. 

Nesetkáváme se sice s klesajícími nosovými dvojhláskami jako v portugalštině: nton « 

entao), txon « chao), ale vyskytují se tři nosové samohlásky, které v portugalštině 

neexistují: bránku, ténpu, onbru. Dialektálně se objevuje lbi místo lvi: baka, lebanta. 

Nesetkáváme se s opozicí Irl a Irr/. Typickým fonetickým rysem kabuverdianu je realizace 

[{~ na místě portugalského [>-J «dj> Idh>: odju/ olho; mudjerl mulher) a ,[zJ] na místo [ 

5] «tch>1 <ch>: rotcha/ rocha; tchuba/ chuva). Ve slabičné struktuře převládá střídání 

69 Podle Valkhoffa má kreolština: "výborné startovní podmínky, aby dosáhla úrovně nové literární 
portugalštiny - jeji postavení je lepší než třeba rongy v Mozambiku nebo kimbundu v Angole." (Valkhoff 
1966: 51). 
70 Jedná se o jazykovědce Baltasara Lopese da Silvu. 
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konsonant/vokál, zejména u dvouslabičných slov: pineu (pneu), foronto (afrontar). Za tuto 

skutečnost vděčíme pravděpodobně substrátu afrických jazyků. 

3.2.2. Lexikum 

Většina slovní zásoby pochází z portugalštiny (zmiňovaný slovní základ). Dokonce se 

v lexiku kapverdštiny setkáváme i s archaismy, respektive s portugalštinou patnáctého 

století: např. tcheu « plus), limária « alimária). 

Důležitým fenoménem týkajícím se lexika je gramatikalizace - proces, při kterém se 

lexémy mění v gramatické morfémy. Původní lexémy si přitom často zachovávají svůj 

dřívější význam (viz 2.2.2.4.). Nejtypičtějším příkladem v kapverdštině je záporná částice 

ka. Vyvinula se z nunka « port. nunca). 

(20) N ka tene dia dia bai. 

já ne mít den den odchod. 

Eu nao tenho dia de partida. (Baptista 2002) 

3.2.3. Morfologie 

Mezi základní vlastnosti kabuverdianu, kterými se budeme věnovat, patří malý význam 

rodů v morfologické a sémantické struktuře jazyka, specifický způsob označování 

množného čísla jak u sloves tak u jmenných spojení a slovesný systém (vyjádření 

zvratnosti, času, způsobu a vidu). 

V kabuverdianu prakticky nejsou rozlišovány rody, ani u osobních zájmen: e je on i 

ona. 

Vy jímku tvoří rody přirozené u savců. Máme tedy: boi/vaka, galulgalinha, mininula; 

profesor/a. V těchto případech dochází ke shodě mezi podstatným a přídavným jménem: 

(21) mininu bonita 

menina bonita 

(22) rapas bonitu 

rapaz bonito 

U živých bytostí se rod rozlišuje pomocí slov matchulfémea:. 
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(23) patu matchu/ patu femea 

pato/pata 

V crioulo Jundo se lze s tímto značením rodu setkame i u členů rodiny: 

(24) fidju matchu/femea 

filho/filha 

V kapverdštině je v zásadě množné číslo označováno jako v portugalštině: 

(25) baka/bakas 

vaca/vacas 

(26) mudjer/mudjeris 

mulher/mulheres. 

(27) armun/armunsis 

irmao/irmaos 

Je-li ovšem substantivum spojeno s výrazem, který označuje množné číslo, je toto 

označováno pouze jednou: 

(28) sinku dia 

cinco dias 

(29) dos fidju 

dois filhos 

(30) uns banana 

uns bananas 

Neexistuje tedy shoda mezijmeném podstatný a přídavným: 

(3 1) mininus bunitu 

meninos bonitos 

(32) kes kasa bunitu 

as casas bonitas 

Slovesa nejsou ohebná a mezi podmětem a přísudkem tedy neexistuje shoda. Můžeme 

je rozdělit do čtyř tříd podle koncoveck (kaba, bebe, pidi, po). Čas, způsob a vid (systém 
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Time, Mode, Aspect) je určován částicemi. Nejčastějšími morfémy jsou: nulový morfém, -

ba, ta, sa ta / sta ta/lal. 

+anterior + irrealis + punct - punct 

- cont + cont 
+ stat 

benba alben ben ta ben sa/sta ta + V 
- stat koncheba alkonche koncheba konche sa/sta ta + V 

obr. 8 

Systém morfému TMA u kabuverdianu 

Podle: Silva 1990,Veiga 2000. 

Existují dvě skupiny sloves: slovesa stavová (např. gosta, konchi, kré) a slovesa 

pohybu (např.odja, bebe, entra, tchiga) (Srov. obr. 8, podrobněji: Silva 1990: 147-148). 

Nulový morfém u sloves pohybu vyjadřuje minulost: 

(33) Alunu dja tchiga. 

žák už O přijít 

Žák už přišel. 

O aluno já chegou. 

U sloves stavových přítomnost: 

(34) Mima konche letra. 

Mima O znát písmena. 

Mima umí číst. 

Mima conhece letras. 

Pro vyjádření předčasnosti se užívá morfému -ba: 

(35) Tenpu ki purtugues mandaba na Afrika. 

7\ "Sta ta" je varianta Barlaventa. 
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čas který Portugalci přikazovali v Africe 

Quando os portugueses mandaram na África. (Baptista 2002) 

(36) Mima koncheba. 

Mima znát MIN. 

Mima uměla číst. 

(37) Kantu N tchiga dja e faseba kel bolu. 

Když já přišel už udělala ten koláč 

Quando eu chegueijá ela tinha feito o bolo. 

Morfém ta značí současnost u sloves pohybových: 

(38) E senpri na trabadju, senpri ta trabadja. 

on stále v práci stále ASP pracovat. 

On je stále v práci, stále pracuje. 

Ele sempre está no trabalho, sempre trabalha. (Baptista 2002) 

Kombinace morfému sa ta značí probíhající akci, v přítomnosti i minulosti: 

(39) N ten dos fidju na skola, 

klasa. 

un ta studa tersera klasa, kel otu sa ta studa sexta 

já mám dva syn ve škole, jeden ASP studuje třetí třídu, ten druhý ASP právě studuje 

šestou třídu. 

Eu tenho dois filhos na escola, um estuda terceiro ano, o outro está a estudar sexto ano. 

(Baptista 

2002) 

Žádný morfém pro vyjádření budoucího času není zatím (viz níže) uváděn 

v gramatikách. Tenje většinou vyjadřován příslovci času: 

(40) Un dia E ta kumpra 

Um dia ele compra 

(41) Manhan N sa ta kumpra. 

Amanhil eu vou estar a comprar. 

Morfém al vyznačuje nejistotu: 
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(42) 

(43) 

E al staba la. 

on HYP býtMlN tam 

Ele deve ter lá estado. 

Es anu txuba al txobe 

tento rok déšť HYP prší. 

Este ano (espero que chova). 

Morfémy TMA lze vzájemně kombinovat podle určitých pravidel (Silva 1990: 157). 

Do kapverdštiny také vstupují procesem gramatikalizace (viz 2.2.2.4.; 3.2.2.) nové druhy 

morfémů (Silva 1990:162; Veiga 1982: 355): 

(44) a. Dja I come. 

už on jedl 

He has eaten./tem comido 

b. Dja I come dja. 

už onjedl už. 

He has already eaten. (Silva 1990: 162) 

(45) Ele sta pa tchiga manha. 

on přijde zítra (Silva 1990: 147) 

V příkladech (44) (a-b) vidíme užití dja (už) již jako morfému vyjadřujícího 

v kabuverdianu ekvivalent anglického předpřítomného času. V příkladu (45) se setkáváme 

s morfémem sta pa « estar para), který vyj adřuj e budoucnost. 

Stejný způsob vyjádření času způsobu a vidu (TMA) je charekteristickým rysem 

pro všechny kreolštiny. Na následujícím obrázku můžeme vidět srovnání jednotlivých 

morfému u tří kreolštin portugalského základu (kabuverdianu, guinense, santomense), u 

kreolštiny francouzského základu (guvanese) a anglického základu (krio). Vidíme, že 

systém je až na drobné vyjímky72 identický. 

72 Případ guinense, kde chybí morfém pro "nereálné situace a kabuverdianu s guinense, kde je morfém pro 
předčasnost sufixem. 

50 



[+ANT] [+IRR] [+PONT] [- PONT] 
[- CURS] [+CURS] 

CCV - ba al O ta sa ta 
GUI (-) ba O ta na 
SANT tava po O ka sa ka 
GUV te ke O ka te ka 
KRIO bin 90 O de bin de 

obr. 9 

Srovnání morfémů TMA 

Podle: Todd 1984, Pereira 2002a. 

Posledním námi vybraným aspektem systému sloves u kabuverdianu je vyjádření 

zvratnosti. Ta je vyjadřována morfémem kabesa: 

(46) E mata kabesa. 

on O zabít hlava 

Zasebevraždil se. 

Suicidou-se. (Pereira 2002b.: 10) 

3.2.4. Syntax 

Veiga tvrdí, že v oblasti syntaxe se kabuverdianu zásadně neliší od portugalštiny 

(2000: 360). Je pravda, že se setkáváme také s pevným větným pořádkem (subjekt -

predikát - objekt! SN + SV + SP) a že i struktura vedlejších vět zachovává podobná 

pravidla. Ale na druhou stranu je třeba upozornit na několik odlišností: podmět musí být 

v kabuverdianu, stejně jako v angličtině nebo francouzštině, vždy vyjádřen: 

(47) E kaska kaska. 

on O loupat slupka 

Oloupal slupku. 

Ele descascou a casca. (Pereira 2000 b.: 6) 

Nevyjádřený podmět označuje koncovka -du (současnost) a -da (předčasnost): 

(48) ta papiadu 

fala-se 

(49) ta papiada 

(Veiga 2000: 357) 

falava-se (Veiga 2000: 357) 
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Procesem kreolizace také došlo k vymizení portugalských předložek a a de . 

Některé větné struktury se tedy mohou zdát nepřehledné: 

(50) E erda tiu. 

on O zdědil strýček 

Zdědil po strýčkovi. 

Ele herdou do tio. (Pereira 2000b.: 6) 

Větný pořádek u předmětu přímého a nepřímého je: předmět nepřímý + předmět 

přímý: 

(51) N da Maria un brinkedu. 

Eu dei o brinquedo II Maria. 

(52) E da-l el. 

Ele/a deu-lho. 

(53) M-da nha amigu el 

Eu dei-o ao meu amigo. (Quint 1998: 14) 

3.3. Kontakt kabuverdianu a portugalštiny 

Jak jsme již ukázali, existují dvě oblasti, kde je kabuverdianu v kontaktu 

s portugalštinou: Kapverdské ostrovy a diaspora v Potugalsku. 

Fanha v případě Kapverd hovoří o subjektivní diglosii (1987: 296), ve které dobrou 

znalost dominantního jazyka, tedy portugalštiny, ve skutečnosti prokazuje pouze mizivá 

část populace, které se dostalo vzdělání. Podle údajů kapverdského ministerstva 

zdravotnictví a sociální péče bylo v hlavním městě Praia v roce 1980 60,5% analfabetů 

(Fanha 1987: 296). Vieiga (2000: 44) uvádí, že pouze 26% obyvatel soustroví jsou 

gramotní a jen ti ovládají portugalštinu. 

Je pravda, že i zde vznikají komunikačně složité situace při formálním užití 

potugalštiny, kontakt kabuverdianu a portugalštiny na ostrovech se omezuje na oblast 

vzdělávání, tisku a úředního styku. Většímu vlivu portugalštiny je samozřejmě vystavena 

kabuverdianu v Portugalsku. Podle průzkumů mezi Kapverďany v diaspoře převládají 
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názory o větší užitečnosti portugalštiny (Franc;as 1992: 182-183).73 Asi 43% rodičů přesto 

doma s dětmi hovoří pouze v kabuverdianu (Franc;as 1992: 182). Mimo to je kapverdská 

kreolština společným jmenovatelem komunity a znamením příslušnosti. Kabuverdianu je: 

" ... je jedinou zbraní, která ( ... ) umožňuje ztotožnění s krajany. Portugalština je stále 

druhým jazykem, který není zažitý. Kreolsky se mluví doma, v práci a s krajany, i když převládá 

názor, že děti je třeba učit portugalsky." (Fran<;as 1992: 67) 

Významným faktorem v zachování kabuverdianu v Portugalsku Je její užití 

nejmladší generací: 

"Důležitost kreolštiny ( ... ) ukazuje skutečnost, že se bílé děti ve většinově kapverdských 

čtvrtích učí rychle tento jazyk, aby se mohly dorozumět s ostatními dětmi." (Francas 1992: 67). 

Při sledování interferencí kabuverdianu a portugalštiny se proto zaměříme na 

situaci v Portugalsku a poté se zamyslíme nad důsledky tohoto stavu a nad možnými 

řešeními. 

3.3.1 Jazykové důsledky 

Nyní se podívejme na rysy kabuverdianu, které jsou nejčastější příčinou 

interferencí s portugalštinou. Budeme sledovat jak interference v kabuverdianu, tak 

v portugalštině: 

3.3.1.1. Fonetika 

Ve fonetice nedochází k vážnějším problémům. Rozmanitost portugalštiny je v 

tomto ohledu veliká, a to i v dialektech kontinentálního Portugalska. Jak můžeme vidět 

z příkladu (54) (a-b) , mluvčí kreolštiny v Portugalsku rysy kabuverdianu a portugalštiny 

libovolně zaměňují: 

(54) a. era kasa di un mulher 

b. Nha Bela Fitisera era un mudjer. (Albino 1994: 197) 

73 "Por isso se eu estou nessa terra, eu tenho de falar a 1íngua dessa terra" (Franyas 1992: 185). 
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3.3.1.2. Morfologie a syntax 

Z příkladů (54) jsme mohli také poznat, že neexistující distinkce rodů 

v kreolštinách je výrazným rysem (um mulher), který přetrvává. Jde o častou 

interferenci obou systémů, která se nejčastěji projevuje nedodržením shody: 

(55) A frutf! está aqui espalhadQ (Pereira 2002b.: 14) 

Zaměříme-li se na označení plurálu, objevíme, že v kabuverdianu portugalské 

diaspory se často pravidla řídí portugalštinou: 

(56) 

(57) 

un anu y tres mezes nha maridu more (Albino 1994 : 233) 

Maria tinha des anus. (Albino 1994: 197) 

Nicméně stále převažuje pravidlo kreolštiny: 

(58) fika sin ten kuatu anu. (Alb in o 1994: 233) 

(59) Tenhu tres minina y un rapas.( Albino 1994 : 241) 

(60) Nos era sinku o seis mudjer.(Albino 1994: 242) 

(61) 

(62) 

A to je také častým důvodem interference s portugalštinou: 

E as fruta caÍu. 

Tanta~ frutf!. (Pereira 2002b.: 14) 

Již jsme viděli, že zvratnost je v kabuverdianu vyjadřována morfémem kabesa. Jde 

opět o jednu z charakteristik kreolštiny, která v kontaktu obou jazyků způsobuje problémy: 

(63) 

(64) 

(65) 

(66) 

N po venenu na nha kopu pa-m mata kabesa. (Albino 1994: 232) 

A fruta caÍu-se. (Pereira 2002b: 14) 

Ele matou a cabe9a dele. (Pereira 2002a: 283) 

O miúdo cansou. (Pereira 2002b: 14) 

V případě (63) a (64) se setkáváme s hyperkorekcí, respektive s nadbytečným 

vyjádřením zvratnosti (m a kabesa) a vyjádřením zvratnosti tam, kde není třeba (caíu-se). 

Příklad (65) je zajímavým převedením kreolské věty "E mata kabesa" (Matou-se.) do 
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portugalštiny. Příklad (66) pak opět ukazuje na významový posun, ke kterému může 

docházet při interferenci kabuverdianu a portugalštiny. 

Do kabuverdianu na ostrovech vstoupily tvary některých časů častěji užívaných sloves 

(imperfektum, konjunktiv imperfektní): e (ser): era, fose; esta (estar): estive; kré (querer): 

kria, kris atd. (Pereira 1996: 558). 

Dále se setkáme se s větami: "N'ka sabia nada." nebo "Parno nha djenti§. tinha." 

(Baptista 2002). Pod vlivem portugalštiny se tedy ztrácejí charakteristiky kreolštiny: sabia 

místo sabeba; djentis tinha místo djenti tenba. 

V kapverdštině portugalské diaspory se setkáváme s "pokreolštěním" portugalských 

časů: 

(67) 

(68) 

mas N ka tinha kunhecidu. (Albino 1994: 241) 

kandu Manel ta tinha doze anus. (Albino 1994: 197) 

Výčet důsledků kontaktu portugalštiny a kabuverdianu voblasti morfologie a 

syntaxe uzavřeme následujícími příklady. Nejdříve z portugalštiny kapverdské diaspory 

současného Lisabonu a poté z portugalštiny z Kapverdských ostrovů z devatenáctého 

století: 

(69) Nas féria de Natal eu diverte muito. (Pereira 2002b: 15) 

Nas férias de Natal eu diverti-me muito. 

Jsme svědky nedodržení shody(nas féria[s]). Sloveso divertir, 

v portugalštině zvratné, vlivem mateřského jazyku mluvčího ztratilo svou zvratnost. 

Dále není v minulém čase (ten mluvčí vyjadřuje, podle kreolštiny, nulovým 

morfémem). Setkáváme se tedy se třemi důsledky kontaktu portugalštiny a 

kabuverdianu. Na následující příklady lze aplikovat úsloví o "zmatení jazyků": 

(70) Tudo agente passas pelas ruas da vila. (Pereira 2002a.: 87) 

Nyní se ještě zastavme u několika vět z dopisu z roku 1884, který je určen 

námořníku sloužícímu na velrybářské lodi. 74 Pochází ze sbírky dopisů shromažd'ovaných 

pro výzkum Hugo Schuchardta (viz poznámka 54): 

74 S věrným zachycením jazykové reality Kapverd se setkáváme v románu Baltasara Lopese Chiquinho ,srov. 
dopis emigranta ve spojených státech (Lopes 1984: lO3). 
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(71) Meu querido esposo da minha triste corac;ao. 

(72) Minha marido, dentro da minha peto 

(73) Receber onte sua carta que Narciso trazer a incomenda que me mandei 

(Morais-Barbosa 1967: 326-

327) 

V příkladu (71) a (72) můžeme opět vidět špatné užití rodu z hlediska portugalštiny 

(minha corac;ao, minha marido), dále střídání konsonantu a vokálu: peto/peito, a špatné 

užití časů: receber/recebi, mandei/mandou. Vidíme tedy, že za více než sto let se 

jazyková realita příliš nezměnila. 

3.3.1.3. Lexikum 

V lexiku je zřejmá silná dekreolizace. Do kreolštiny portugalské diaspory proniká 

množství slova slovních spojení z portugalštiny: 

(74) Parsi un mudjer tchomadu Mila nau sei ke. (Albino 1994: 231) 

(75) Pois e purke mi tanben kandu era vivu N ka pasaba li mi so. (Albino 1994: 231) 

(76) dipus entra un gaju (Albino 1994: 232) 

Významnou změnou je užití nau místo záporné částice ka: 

(77) nau odje nau, pa mo e dia de azar. (Albino 1994: 230) 

Na Kapverdských ostrovech je nejpodstatnější posun k mezolektu až akrolektu, 

kromě užívání nových slovesných tvarů (viz 3.3.1.2.), právě v oblasti přejímání lexika. Již 

jsme nastínili socio-lingvistickou situaci Kapverdských ostrovů, proto nás nepřekvapí, že k 

přejímání portugalských slova slovních spojení dochází především v prostředí kapverdsky 

psaného tisku, rozhlasového vysílání nebo v univerzitním prostředí. Manuel Veiga byl 

prvním autorem, který popsal gramatickou strukturu kapverdštiny přímo ve svém rodném 

Jazyce: 

(78) Forma di konzuntivu e poku frekuenti (Veiga 1982: 30) 
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K vyjádření většiny výrazů chybějících v kapverdštině zvolil Veiga slova z 

portugalštiny. Často se ale do kabuverdianu dostávají slova, jejichž ekvivalent lze nalézt ve 

slovní zásobě kabuverdianu. Pereira (2002a: 172) namítá, že je třeba přejímat se zřetelem 

na existující výrazy v crioulo Jundo. "Frekuenti" tak navrhuje nahradit kreolským 

ekvivalentem tcheu bes a doporučuje následující přepis: "Ka ta parse tcheu bes." 

Otázku, jakým způsobem kreolštinu obohatit o lexikum v oblastech odborného 

jazyka, ponechme stranou a všimněme si významnějších příkladů, kdy volba portugalských 

slov nakonec ovlivňuje i gramatickou strukturu kabuverdianu. Jedná se o ukázky z tisku: 

(79) 

(80) 

(81 ) 

el torna un batukadera konchedu 

Y nha inpenhu era ser fiel a si dizeju. 

prestaba a el y.!! nos kultura. (Pereira 2000: 178-179) 

V příkladu (79) je sloveso torna vybráno podle portugalského modelu: "tornar-se". 

V kapverdštině je přitom sloveso torna překladem portugalského voltar. V tomto kontextu 

by bylo vhodné sloveso bira. Ve větách (80) a (81) můžeme nalézt portugalská slova fiel a 

prestar, která vyžadují předložku a. Ta se v kreolštině nevyskytuje. 

3.3.2. Možnosti soužití kabuveridanu a portugalštiny 

3.3.3.3. Kapverdské ostrovy 
Kapverdský spisovatel a literární historik Manuel Ferreira se ve svém díle 

Aventura Crioula zabýval mimo jiné kapverdskou kreolštinou ajejí pozicí jako svébytného 

literárního jazyku. Budoucnost soužití dvou jazyků v oblasti literární vidí takto: 

"Kreolština a portugalština. Odpovídáme. ,A který jazyk bude hrát významnější 

roli?',Důležité budou oba, a nejen důležité, ale i nezbytné a základní.'" (Ferreira 1973: 156) 

Tvrzení platící v oblasti literární se dá snadno přenést i na popis soužití lingvistického. 

Ale viděli jsme, že koexistence portugalštiny a kabuverdianu s sebou přináší řadu 

problémů. Na Kapverdských ostrovech by nebylo moudré zříkat se portugalštiny a nelze 

pominout skutečnost, že naprostá většina obyvatel hovoří kreolštinou. 
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Cestou k zvyšování gramotnosti je právě užití kabuverdianu. Zajímavým příkladem je 

experimentální projekt analfabetizace (1987-1992), který probíhal v kabuverdianu a 

v portugalštině. Po čtyřech měsících analfabetizace v kreolštině a jednom měsíci 

v portugalštině dospěli obyvatelé vnitrozemí ostrova Santiago k závěru, že "portugalština 

je nakonec jednoduchá" (Pereira 2002a: 281). Skutečnost, že již ovládali techniku čtení a 

psaní svého mateřského jazyka, je zvýhodnila při studiu a chápání jazyků dalších 

Labov poznamenává, že většina gramatik kreolštin má tendenci popisovat starší 

fázi jazyka, zejména z ideových důvodů (Labov 1990: 25). Proto navrhuje v případě 

oficializace kreolštin následující postup: 

Určit: 

1. neměnná pravidla lingvistického systému 

ll. proměnlivá pravidla systému 

111. výpůjčky zjiných systémů (Labov 1990: 26) 

A to v případě většiny kreolštin v současnosti není zrovna jednoduchý úkol. Problém 

bodů i. a ii. spočívá v tom, že lingvistický systém kreolštin je rozkolísán. Pereira 

poznamenává, že mluvčí kabuverdianu příjme skoro jakoukoliv variantu jako gramaticky 

správnou (2000: 309).V bodě iii. by situace mohla být jednodušší. Může být snažší určit 

interference s dobře popsaným a kodifikovaným jazykem. 

3.3.3.4. Diaspora v Portugalsku 
I v Portugalsku je klíčem k úspěchu zavedení bilingvní výuky ve školách Vzhledem 

k tomu, že se kapverdská komunita koncentruje do stejných čtvrtí (Albino 1994: 11-12) 

a v některých lisabonských školách tak tvoří většinu kapverdské děti (Gouveia, Sousa 

1999), nejedná se o problém, před kterým by bylo možno zavírat oči. Často totiž dochází 

ke komunikačním problémům mezi učiteli i žaky. Ve školách, kde byla zavedena 

bilingvní výchova, došlo ke snížení jazykových problěmů žáků (Pereira 2002a.: 280). 

(Více projekt portugalského ministerstva školství "Diversidade Linguística na Escola,,75) 

Neopominutelný je i společenský aspekt užití kabuverdianu: Informace o očkování 

či AIDS je nejúčinnější poskytovat přímo v kreolštině. Čtenáři však často narazí na "špatně 

pochopitelnou kreolštinu" (Pereira 2002a.: 295). 

75 http://www.iItec.ptlproj ectos/em curso/ di vling.html. 
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Pokusme se shrnout překážky, které brání rozvoji kapverdské kreolštiny v kontaktu 

s portugalštinou: 

1. zdánlivá podobnost: Pereira hovoří o nutnosti "separar as águas" (2002a.: 

283).76 Hrubé chyby v portugalštině kreolofonních mluvčích jsou rysy 

kabuverdianu, respektive kreolštin, 

2. nedostatečné vzdělání většiny mluvčích, 

3. stigmatizace kreolštiny okolím i vlastními mluvčími. 

Jak trefně poznamenává Albino, současný Lisabon je opravdu jazykovou laboratoří, 

která může odhalit řešení mnoha problémů bilingvní výchovy (1994: 172). Studií v této 

oblasti zatím není mnoho. Doufejme, že neskončí na okraji zájmu odborné veřejnosti. 

4. Závěr 

Hlavním tématem této diplomové práce je problematika kreolštin portugalského 

základu - jejich vymezení vzhledem k ostatním jazykům a hlavně jazyku základu -

portugalštině. Ukázali jsme, že tendencí moderní lingvistiky je vnímant kreolštiny obecně 

jako samostatný jazykový systém. 

Studium teoretických prací nám ukazuje výjimečnost kreolštin, zejména při jejich 

vzniku, a představuje nám rozsáhlou terminologii, která tyto jazyky popisuje. Právě proto, 

že je někdy obtížné z čistě jazykového hlediska určit přesný rozdíl mezi pidžinem a 

kreolštinou, zdá se nám základní terminologie kreolistiky pro popis kreolštin nezbytná. 

Kreolštiny portugalského základu, které jsme představili, jsou stále významné, 

zejména v africké oblasti. V Asii jsme byli svědky dekreolizace či vymizení kreolštin. 

Také jsme ukázali, že se jedná o velmi rozsáhlou oblast, která nabízí mnoho témat nejen 

pro kreolistiku, jazykovědu jako takovou a její pro příbuzné obory (hlavně 

sociolingvistika), ale i pro historii (historie osídlování, otrokářského systému, vztah jazyka 

a historie apod.) či etnologii Gazykjako významná charakteristika komunit). 

Na příkladu kabuverdianu jsme sledovali jednotlivé rysy, které jsou typické pro 

kreolské jazyky. Srovnávali jsme její systém s portugalštinou, protože se jedná o jazyk, se 

kterým je kabuverdianu stále v intenzivním kontaktu. Z fonologického hlediska 

76 Např. slovníkové heslo fina: v kapverdštině jde o sloveso (afinar), odpovídá portugalskému 
významu ženského tvaru adjektivafino/a. V kapverdštině bychom nalezli pod heslemfinu. 
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představuje vlastní systém, který byl pravděpodobně ovlivněn jazyky substrátu. Změny 

ovšem nebyly tak velké jako u dalších kreolštin portugalského základu. Z lexikální stránky 

se kabuverdianu nejvíce podobá portugalštině, jak ostatně logicky vyplývá z její pozice 

slovního základu (lexifier). Po stránce syntaktické jsme dospěli k závěru, že kabuverdianu 

dodržuje pevný větný pořádek a až na vy jímky se neodlišuje od systému portugalšitny. 

V oblasti morfosyntaktické pak vykazuje nejvíce odlišností od systému 

portugalštiny typických pro kreolštiny jako takové (slabý význam mluvnického rodu, 

shody v rámci nominálních i slovesných syntagmat, neexistující flexe u sloves, vlastní 

systém morfémů vyjadřujících čas, způsob vid). Systém TMA jsme také srovnali 

s dalšími kreolštinami - portugalského, anglického a francouzského základu. Z tohoto 

srovnání je jasné, že vyjádření času, způsobu a vidu je u těchto kreolštin téměř identické. 

Jak jsme již předeslali, z našeho korpusu zřetelně vyplývá, že se kabuverdianu 

v intenzivním kontaktu s portugalštinou dekreolizuje, hlavně u kapverdské diaspory 

v Portugalsku. Řešením je zavedení odpovídající nonny kabuverdianu a zavedení účinné 

bilingvní výchovy. V tomoto směru je třeba vyzvednout projekty vedené lingvistkou Dulce 

Pereirou u diaspory v Portugalsku. 

Zatím je předčasné odpovídat na otázku, jakým způsobem se kabuverdianu vyrovná 

s vlivem portugalštiny. Záleží na kvalitě jazykového plánování: vypracování gramatik; 

kvalitě schváleného pravopisu; vypořádání se s problémem tvorby chybějícího lexika a 

také na jazykové politice, tedy účinném zavedení kreolštiny ve školství a vyřešení otázky, 

který z dialektů se stane nonnou. 

Doufáme, že tato práce přispěla k tomu, abychom se na kreolštiny nadále nedívali 

jako na něco" zjednodušeného či podřadného". V kreolštinách totiž můžeme nalézt cenný 

zdroj: 

" .. údajů o těžko postižitelné šelmě, po které jsme všichni zatím pátrali s mizivým 

úspěchem - Univerzální gramatice." (Givón 1979a : 24) 

Také se jedná o jazyky mnoha kultur, jejichž vznik a rozvoj je spojený s příběhem 

portugalské, respektive evropské, expanze. V první řadě jsou ale tyto kultury a jejich jazyk 

příkladem lidské schopnosti vyrovnat se s nepříznivými událostmi, které může historie 

přinést. 
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Resumé- Problemática dos Crioulos de base portuguesa -

exemplo do Crioulo de Cabo Verde 

o objectivo deste trabalho é apresentar os crioulos como línguas que pertencem a 

um sistema linguístico autónomo. Este firn parece-nos útil porque, como demonstrárnos, 

ainda hoje existe urna atitude que os considera como dialectos. As nossas fontes sao os 

compendios gerais da crioulística, os trabalhos especializados na área dos determinados 

crioulos e estudos publicados nas revistas científicas. No ambito da crioulística, um ramo 

da linguística relativamente recente, introduziu-se urna terminologia específica que nem 

sempre é capaz de descrever todos os processos linguísticos. Um dos objectivos do 

trabalho é também atestar a sua validade. 

Os crioulos sao urna espécie de língua, cUJo nascimento é marcado pelas 

circunstancias socio-históricas específicas. Os crioulos de base portuguesa sao crioulos 

cujo léxico foi fornecido pelo portugues. (i.e. a língua lexifier, do ponto de vista 

sociolinguístico a língua dominante ou a língua alvo). 

A condi<;ao para o surgimento dos crioulos deve-se a urna situa<;ao da 

impossibilidade de comunicar que foi na maioria dos casos causada pe1a expansao europeia 

e pelo tráfico dos escravos e contacto - as veze s for<;ado - das várias línguas. Surgiram 

assim estratégias cuja finalidade é o entendimento mútuo: primeiramente nasce o jargďo 

que é totalmente dependente do contexto extralinguístico; segue o pidgin onde já existem 

as estratégias colectivas e é possível aprende-Io. O Pidgin pode, pois, dar origem ao 

crioulo, a língua materna de urna dada comunidade. O processo de transforma<;ao do 

pidgin ao criouolo é chamado crioulizac;ďo. 

Há várias teorias que se dedicam a este processo. Teoria de superstrato valoriza o 

papel das línguas europeias no processo do nascimento do crioulo, teoria do substrato, em 

contrapartida, favorece o contributo das línguas nativas. Teoria de monogenese diz que 

todos os crioulos nasceram do pidgin afroportugés do século XV e depois foram 

relexificados por outras línguas dominantes. A teoria universalista valoriza o pape1 do 

programa biológico da aquisi<;ao da linguagem. 

Depois do seu surgimento, os crioulos existem num espa<;o de multilinguismo ou 

bilinguismo, mas na sua maioria na situa<;ao da diglosia. O assim chamado continuo dos 

crioulos descreve o grau de influencia da língua dominante. (basilecto-mesolecto

acrolecto). Os crioulos as vezes acabam por descreolizar-se, i.e. deixam de existir. 
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Os Crioulos de base portuguesa fazem parte dos crioulos mms antigos e mms 

numerosos. Podemos ler vários testemunhos sobre a importancia do portugues como urna 

língua de comunicac;ao na África e na Ásia nos séculos 15, 16 e 17. É provável que já no 

século dezasete o portuges tenha passado pelas alterac;5es devido as condic;5es socio

históricas que deram um impulso a sua pidginizac;ao e crioulizac;ao. (entrepostos isolados, 

instalac;ao dos portugueses - lanc;ados na África, casamentos com os locais). Os pidgins, 

pois, tornaram-se as Hnguas nativas, i.e. os crioulos. Mas o maior desenvolvimento dos 

crioulos pode ser relacionado com o tráfico dos escravos. 

Na África podemos encontrar os Crioulos da Alta Guiné (guinense, kabuverdianu) 

e os Crioulos do Golfo da Guiné (santomense, angolar, principiense, anobonés). A maioria 

dos crioulos na Ásia ficou descrioulizada -e hoje é somente urna característica 

etnolinguístaca importante como a língua de algumas comunidades cristas. Na América 

registamos urna discusao sobre os trac;os dos crioulos no falar popular brasileiro nalgumas 

regi5es e dois crioulos com forte inf1uencia lexical do portugues (papiamentu, 

saramanco ). 

O kabuverdianu nao é falado só no arquipélago mas pode ser encontrado também 

fora do território cabo-verdiano, nomeadamente nos E.U.A. (265 000) e em Portugal 

(80 000). O interesse científico por esta língua é recente. Só se comec;ou desenvolver na 

segunda metade do século vinte, embora o kabuevrdianu tenha urna tradic;ao literária e urna 

cultura oral rica em crioulo (momas, histórias). Hoje em dia já está perto da sua 

oficializac;ao como a segunda Hngua oficial de Cabo Verde. Mas antes é preciso estatuir a 

norma da língua - ortografia, dicionários e graIllática. Apesar de que se tenha feito um 

grande progresso, ainda persistem algumas dúvidas, nomeadamente sobre a ortografia. 

Tomando como base o kabuverdianu podemos observar as características das 

línguas crioulas: o sistema fonético diverge do da base e representa características próprias; 

o léxico provém na sua maioria do portugues - base lexical. Na área de morfologia: o 

género e o plural nao sao marcados, a f1exao verbal nao existe e surgiram morfemas que 

constituem um sistema TMA (Time Mode Aspect). No domínio da sintaxe, o kabuverdianu 

nao apresenta grandes divergencias do portugues. 

Nas comunidades em Portugal podemos observar nao só urna malOr onda de 

descrioulizac;ao, mas também numerosas interferencias com o portugues produzidas por 

falantes de crioulo. Este facto causa problemas sobre tudo no ensino e tem de ser tomando 

em conta. 
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Finalmente, é preciso conceber crioulos como línguas. Assim evitamos os erros de 

interpreta<;ao e impedimos a descri<;ao do crioulo mal feita e a sua estigmatiza<;ao da parte 

da sociedade e da parte dos próprios falantes de crioulo. Os crioulos também nos oferecem 

as informayoes preciosas sobre o funcionamento da linguagem do homem. 
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