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Abstrakt

Práce se zabývá vztahem jazyka, myšlení a kultury. Hlavním problémem je způsob, jakým jazyk 

stojí v základu kultury jakožto vrstvy symbolů a významů. Jazyk je popsán jako systém znaků, 

jejichž užívání má vliv na strukturu myšlení lidí a na způsob interpretace reality prostřednictvím 

kultury. V práci je zkoumána otázka vzniku jazyka a další výzkumné problémy se studiem jazyka a 

kultury související. Z nich je nejdůležitější princip lingvistického relativismu (Sapirova-Whorfova 

hypotéza),  dále  se  jedná  o  problém vztahu  jazykových  změn  a  změn  kulturních  a  o  problém 

osvojování si jazyka a kultury v procesu socializace. Vztah jazyka, myšlení a kultury je zkoumán 

mezioborovou  perspektivou  s  využitím  filozofických,  sémiotických,  lingvistických  a  zejména 

antropologických textů.

Klíčová slova: jazyk, myšlení, kultura, znak, symbol, princip lingvistického relativismu, Sapirova-

Whorfova hypotéza, lingvistická antropologie, symbolická antropologie, sémiotika

Abstract

This paper is about the relation between language, thought and culture. Main issue is the way how 

language  acts  as  the  basis  for  culture  which  is  seen  as  a  complex  of  symbols  and  meanings. 

Language is described as a system of signs whose usage influences the structure of people‘s thought 

and also the interpretations of the reality by means of culture. The question of the origin of language 

is examined in the paper as well as other issues connected with the study of language and culture.  

Among these the principal of linguistic relativity (Sapir-Whorf hypothesis) is the most important 

one, further the issue of the relation between linguistic changes and cultural changes and the issue 

of acquiring language and culture during the process of socialization are discussed. The relation 

between language, thought and culture is studied by means of interdisciplinary perspective with use 

of philosophical, semiotic, linguistic and especially anthropological texts.

Key words: language, thought, culture, sign, symbol, principal of linguistic relativity, Sapir-Whorf 

hypothesis, linguistic anthropology, symbolic anthropology, semiotics
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1 Úvod

Tato  práce  se  zabývá  vztahy,  které  existují  mezi  jazykem,  myšlením  a 

kulturou. Tento komplex vztahů je podle našeho názoru jedním z nejzajímavějších 

a  nejzásadnějších  problémů,  které  studium  lidských  společností  nabízí.  A to 

především proto, že leží v základu samotného tohoto studia.

Uvědomíme-li si, nakolik je výzkumník odkázán na strukturu a pojmy jazyka 

jemu vlastního, nakolik jsou sdělení příslušníků zkoumané kultury (ať už vlastní 

nebo vzdálené) pro ně samé uvězněna v jazyce, a v neposlední řadě, nakolik je 

výzkum v rámci společenských věd vždy nějakou formou překladu – z jazyka 

domorodců do jazyka antropologa,  z jazyka jedné společenské třídy do jazyka 

jiné, z jazyka historických pramenů do jazyka současných učebnic, z jazyka knih, 

které čteme, do jazyka knih, které píšeme –, můžeme prohlásit, že v jádru každého 

společenského studia se na nějaké úrovni nachází vztah myšlení, kultury a jazyka.

1.1 Motivace

Bylo řečeno, že vztah mezi myšlením, jazykem a kulturou je zajímavým a 

zásadním problémem.  Přitom užívání  mateřského jazyka  je  natolik  přirozenou 

činností,  že  si  ji  lidé  většinou  ani  neuvědomují.  Myšlení  a  řeč  jsou  natolik 

samozřejmé a všudypřítomné procesy, že je lze označit jako „běžné“. Možná jsou 

„běžné“ ve smyslu „všudypřítomné“, jsou však všechno, jen ne „běžné“ ve smyslu 

„jednoduché a obyčejné“. Je však zapotřebí se nad vlastnostmi lidského myšlení a 

jazyka pozastavit, abychom si jejich komplexnost a výjimečnost uvědomili.

Jakmile  ji  však  jednou  objevíme,  nepřestane  se  síla  jazyka  podobně  jako 

složitost myšlení připomínat. Podobně je tomu s kulturou. Je zapotřebí setkat se s 

někým,  jehož  kultura  je  dostatečně  odlišná,  abychom  docenili  jedinečnost 

mateřské  kultury.  Poznáme-li  však  jednou  všudypřítomnost  problému  jazyka, 

nemůžeme se jej v úvahách zbavit.

Proč mluvím právě o tom právě takto? Proč je pro ni nebo pro něj důležité 

sdělovat  právě  toto?  Jak  můžu  vědět,  co  mi  chce  říct,  ještě  před  tím,  než 

dopověděl? Takové otázky stály na počátku mého zájmu o jazyk. S tím, jak jsem 

si  začal  všímat  takových  drobností,  začaly  se  mi  postupně  vyjevovat  otázky 

zásadnější.
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Jak je možné, že si pod tímto pojmem dokážu představit všechny varianty jeho 

možného uplatnění a vybrat tu správnou? Jak je možné, že ze všech možných se 

shodneme právě na tomto smyslu věty? Jak může autor knihy vědět, že si tato 

obrazná pojmenování budu vykládat správně? Jak můžu vědět, že si je vykládám 

tak, jak je autor zamýšlel? A v neposlední řadě; jak můžu o něčem tvrdit, že je to 

to, co tvrdím, že je, když jediné, o co své tvrzení opírám, je pojmenování, které 

znám? Takové otázky stály na počátku rozhodnutí, že je potřeba se zorientovat v 

tom, co bylo kdy o jazyce zjištěno, dát tyto poznatky do kontextu věd o kultuře – 

neboť jazyk a kultura se mi jevily neoddělitelně spjaty – a pokusit se na základě 

nabytých znalostí přinést příspěvek do vědecké diskuse.

Věděl jsem, že problém jazyka a kultury je nejen zajímavý, ale také že se co 

do rozsahu i hloubky jedná o velice obtížný předmět studia. Provázanost každého 

dílčího  problému  se  všemi  ostatními  je  v  jazyce  samotném  významná,  ještě 

významnější je provázanost v rámci vztahů k myšlení a kultuře. I po prozkoumání 

části  těchto vztahů zůstává  mnohé k příštímu studiu.  Jsem přesvědčen,  že mé 

poznatky mohou být zjednodušující a že není možné problém obsáhnout a popsat 

v kompletní jeho šíři, která mě, s tím jak jsem ji poznával, vyzývala k pokoře.

Přes  poslední  výše  řečené  je  diskuse  k  tématu  jazyka  a  kultury  na  polích 

různých  disciplín  plodná  a  inspirující.  Proto  by  k  ní  tato  práce  chtěla  být 

příspěvkem.

1.2 Cíle a metody práce

Hlavním  cílem  práce  je  prozkoumat  způsob,  jakým  jazyk  stojí  v  základu 

kultury.  Pozornost  bude  věnována  analýze  jazyka  jako  determinanty  lidského 

vnímání  a  interpretace  světa  (teorie  lingvistického  relativismu).  Při  průzkumu 

bude  uplatněn  pohled  různých  disciplín  (lingvistická  antropologie,  symbolická 

antropologie,  filozofie  jazyka,  sémiotika),  aby  mohla  být  kategorie  jazyka  co 

nejkomplexněji popsána. Dalšími cíli je potvrdit pojetí, které chápe kulturu jako 

systém sdílených  symbolů,  a  testovat  hypotézu,  že  znaky  a  na  nich  založené 

jazykové myšlení představují bázi kulturního univerza.

Z tohoto důvodu provedeme rozbor jazyka z hlediska jeho vzniku v procesu 

antropogeneze.  Propojenost  obou  jevů  (jazyka  a  kultury)  demonstrujeme  na 

příkladu  toho,  jak  jazykové  změny  souvisejí  s  exogenními  i  endogenními 
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změnami  kulturními,  a  na  příkladu  osvojování  si  jazyka  a  kultury  v  procesu 

socializace.  Šetření  bude  provedeno  s  přihlédnutím  k  Sapirově-Whorfově 

hypotéze.

Jedná se o teoretickou práci opírající se o analýzu primárních i sekundárních 

pramenů zabývajících se jazykem a kulturou, jejímž vyústěním má být syntéza 

získaných poznatků na úrovni mezioborové kompilace. Analýze bude předcházet 

stručné shrnutí stavu zkoumané problematiky z hlediska relevantních oborů.

1.3 Stav zkoumané problematiky

Předmětem našeho studia nebo jeho částí se zabývá několik disciplín. Jazyk 

jako takový leží ve středu zájmu oboru lingvistiky, která poskytuje své poznatky 

dalším oborům. U zrodu moderní lingvistiky stál na konci 19. století švýcarský 

jazykovědec Ferdinand de Saussure (1857-1913). Jeho poznatky jsou dostupny 

skrze  knihu  Kurs  obecné  lingvistiky  (Saussure  2007),  jejíž  význam  je  pro 

evropskou jazykovědu zcela zásadní. Z těch, kteří na Saussura navázali, je potřeba 

jmenovat dánského lingvistu Louise Hjelmsleva (1899-1965) (jeho práce k jazyku 

viz např. Hjelmslev 1971), nicméně rozhodující vliv na obor lingvistiky měl tzv. 

Pražský lingvistický kroužek. Zejména ruský lingvista žijící v Praze a posléze v 

USA Roman Jakobson (1896-1982) – jeho sebrané práce jsou dostupné např. v 

knize On language (Jakobson, Waugh, Monville-Burston 1995) – svým učením o 

distinktivních  fonologických  rysech  přispěl  k  dalšímu  rozvoji  nejen  na  poli 

lingvistiky,  ale  ve  vědách  o  člověku  vůbec.  Současná  lingvistická  debata  je 

soustředěna  především  kolem  otázky  vrozenosti  jazyka,  kterou  se  svou  teorií 

univerzální  gramatiky nastolil  americký filozof  a jazykovědec Noam Chomsky 

(narozen 1928) (srov. Chomsky 1986).

Důležitou kategorií pro potřeby práce je kategorie znaku. Se znakem operuje 

Saussurovská  lingvistika,  jazykové  i  nejazykové  znaky  však  studuje  také 

samostatná (poměrně moderní) disciplína zvaná sémiotika. V jejích počátcích stál 

mimo jiné opět Ferdinand de Saussure, nicméně za zakladatele sémiotiky bývá 

častěji označován americký logik a filozof Charles Sanders Peirce (1839-1914). 

Peirce  ve  svých  pracích  rozpracoval  komplexní  klasifikaci  znaků  (viz  např. 

Peirce, Hoopes c1991). V českém prostředí je jeho práce dostupná díky ediční 

práci  Bohumila Palka (Peirce 1997).  V publikaci  editované Palkem a nazvané 
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příhodně Sémiotika se můžeme seznámit také s prací nejvýznamnějšího Peircova 

žáka,  amerického  sémiotika  Charlese  Morrise  (1901-1979)  (tamtéž).  Skrze 

Morrisovo dílo byla sémiotika etablována ve vědeckém diskursu, Morris mimo 

jiné  vytyčil  tři  hlavní  subdisciplíny  sémiotiky,  a  sice  pragmatiku,  sémantiku  a 

syntaktiku  (srov.  Morris  c1964).  Současná  sémiotika  reviduje  některé  klasické 

Peircovy a Morrisovy závěry a snaží se přijít  s  novými paradigmaty,  která  by 

studium znaků ukotvila v současném kontextu společenských věd. Průkopníkem 

takových snah je zejména italský sémiotik Umberto Eco (nar. 1932) (srov. Eco 

2009).  V  českém  prostředí  mohou  jako  úvod  do  sémiotického  studia  sloužit 

souborné  práce Doubravové (2002) nebo Černého a  Holeše  (2004).  Důležitost 

studia  symbolů  jako  zvláštních  typů  znaků,  ke  kterým  by  měla  být  upřena 

pozornost  společenských věd, resp.  studia imaginace jako zatím nedoceňované 

lidské  kognitivní  vlastnosti  zdůrazňoval  český  filozof  a  kulturolog  Vladimír 

Borecký (1941-2009) (Borecký 2003).

Na  poznatky  přinesené  jazykovědou  reagovala  také  kulturní  a  sociální 

antropologie.  Na  překryvu  studia  jazyka  a  kultury  vznikla  subdisciplína 

lingvistické  antropologie.  V  jejích  počátcích  stál  velikán  americké  kulturní 

antropologie  Franz  Boas  (1858-1942),  který  svými  pracemi  (viz  např.  Boas, 

Dixon 1911) přispěl k uznání důležitosti studia jazyka v rámci výzkumu kultury. 

Výrazný vliv v počátcích americké lingvistické antropologie měl také Boasův žák, 

antropolog  a  jazykovědec  Edward  Sapir  (1884-1939).  Svým  učením  o 

neoddělitelnosti kultury a jazyka (Sapir 1921, Sapir c1949) vytyčil dodnes platný 

přístup,  tzv.  princip  lingvistického  relativismu.  Velkých  ohlasů  (ale  i  ostrých 

kritik)  se  dočkaly  práce  Sapirova  žáka  Benjamina  Whorfa  (1897-1941)  (srov. 

Whorf  1962).  V evropských  společenských  vědách  se  na  pomezí  jazykovědy, 

etnografie a filozofie pohybují významné práce francouzského etnologa Clauda 

Lévi-Strausse (1908-2009),  který ve svých knihách  Strukturální antropologie I  

(2006) a Strukturální antropologie II (2007) inspirativním způsobem zkombinoval 

lingvistickou  a  etnografickou  metodu.  V  moderní  lingvistické  antropologii 

zaujímá  přední  místo  práce  amerického  antropologa  českého  původu  Zdeňka 

Salzmanna (nar. 1925). Jeho stěžejní práce Jazyk, kultura a společnost vyšla také 

česky (1997).  Na pomezí lingvistické antropologie a sociologie stojí  disciplína 

sociolingvistiky. V jejím rámci bylo mimo jiné rozpracováno – v současné době 
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velmi  akcentované  –  studium  přirozené  komunikace.  U  zrodu  této  etnografie 

komunikace stál americký sociolingvista a antropolog Dell Hymes (1927-2009) 

(viz např. Hymes 1989). Současná lingvistická antropologie obsahuje široké pole 

problémů,  v  kterých  se  studium jazyka  v  rámci  studia  kultury  uplatňuje.  Šíři 

tohoto  pole  ilustruje  např.  sborník  A  companion  to  linguistic  anthropology  

editovaný  Alessandrem  Durantim  (2006).  Z  mladších  českých  autorů  se 

lingvistické antropologii věnuje např. Jan Pokorný (nar. 1982), jehož Lingvistická 

antropologie  (Pokorný,  Hanuliak  2010)  je  souhrnným  úvodem  ke  studiu.  V 

nedávné době vyšla také přehledová studie Miroslava Černého (nar. 1977) (Černý 

2009).  Etnolingvistickou  disciplínu  rozvíjí  v  českém  prostředí  mezi  jinými 

František Vrhel (nar. 1943) (srov. Vrhel 1981). Vztah jazyka a kultury rozepisují 

ve svých souborných pracích též kulturolog a kulturní antropolog Václav Soukup 

(nar. 1957)  (Soukup 2011) a kulturní antropolog Ivo Budil (nar. 1965) (Budil 

2003).

Problém  jazyka  se  odráží  také  v  pojetí  symbolické  a  interpretativní 

antropologie.  Z  rozsáhlého  souboru  prací  jmenujme  relativně  starší  sborník 

Symbolic Anthropology: A Reader in the Study of Symbols and Meanings (Dolgin, 

Kemnitzer,  Schneider  1977)  a  práci  přední  osobností  americké  moderní 

antropologie  Clifforda  Geertze  (1926-2006)  Interpretace  kultur:  vybrané  eseje 

(2000).
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2 Člověk jako průsečík dvou světů

Začneme-li se z jakéhokoli důvodu zabývat člověkem a jeho místem v kosmu, 

lze v prvé řadě odlišit dvě třídy jevů, které ve shodě s běžným územ můžeme 

nazvat subjektivními nebo objektivními skutečnostmi, podle toho jakým způsobem 

se nám vyjevují. Přihlédneme-li k tomu, jak se tímto problémem zabývá evropská 

filozofie  (a  posléze  také  evropská  věda),  stanou  se  pojmy  objektivního  a 

subjektivního (podobně  také  pojem  skutečnost)  problematickými. Pokud  ale 

nechceme  zcela  zrelativizovat  jakoukoli  možnost  uvažování  o  světě  a  místě 

člověka v něm, mělo by zůstat zachováno alespoň navrhované rozdělení na dvě 

třídy jevů. První třídu tvoří ty jevy, které se nám vyjevují jako vnější, tedy ty, o 

nichž předpokládáme, že existují nezávisle na lidském vědomí. Jedná se tedy o 

skutečnost, která by existovala, i pokud by neexistovali žádní lidé. Druhá třída 

jevů  naopak  působí ve  vztahu  k  myšlení  jedince  jako  vnitřní  skutečnost  a  je 

závislá  na  existenci  lidského  vědomí.  Jedná  se  o  kulturní  konstrukci,  která  je 

produktem kognitivních procesů, které přikládají vnější realitě smysl a význam.

Lze tedy s určitou opatrností tvrdit, že vnější svět (objektivní realita), který nás 

jako jedince obklopuje, se určitým způsobem promítá do jednotlivých  vnitřních  

světů, které námi prostupují. Tedy že se lidská mysl určitým způsobem vztahuje k 

vnějšímu světu,  čímž ustanovuje existenci sebe si  uvědomujícího  já nebo lépe 

řečeno subjektu. Subjekt je ustanoven díky vymezení se vůči okolnímu světu.

Každým okamžikem jsou tedy pro subjekt dány dvě skutečnosti; (i) je nějaký 

svět,  (ii)  tento svět  je zakoušen.  Tuto tezi opíráme o tyto podmínky: Za prvé, 

pokud není platná skutečnost (ii),  subjekt nemůže být vědomý (taková možnost 

pravděpodobně nastane ve smrti). Za druhé, pokud není platná skutečnost (i), není 

čím se zabývat.

Historie  evropské  filozofie  je  až  do  určité  chvíle  především řadou  pokusů 

vyzkoumat nebo určit podstatu, která stojí v základu vnějšího světa. Francouzský 

historik Paul Veyne (nar. 1930) ukazuje, jak v antice byl svět pro myslitele ještě 

rébusem, ke kterému bylo možné dohledat univerzální klíč (1999).

Pozdější evropská ontologie i gnozeologie však prošly řadou vážných krizí. 

Novou dimenzi filozofického uvažování nad vztahem poznávajícího subjektu a 

objektivní reality přinesl systém transcendentálního idealismu německého filozofa 
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Immanuela Kanta (1724-1804), který zpochybnil tradiční evropskou metafyziku 

jako nekritickou. Kantův obrat (Kant 2001) (později ve filozofii označovaný jako 

obrat „koperníkovský“) ovlivnil svým důrazem na kritické zkoumání smyslových 

jevů zejména fenomenologicky orientované filozofy. Jedním z autorů, kteří vyšli z 

Kantova učení, je německý novokantovský filozof Ernst Cassirer (1874-1945). V 

úvodu své práce Filosofie symbolických forem I: Jazyk (1996) Cassirer uvádí, že 

není možné poznat podstatu objektivní reality přímo, a proto navrhuje zabývat se 

právě způsobem, jakým se vnější svět překlápí do vnitřních světů našeho myšlení.

„Jednotu vědění nelze ovšem nyní už zaručit a zajistit tím, že se ve 

všech  svých  formách  vztáhne  na  nějaký  společný  „jednoduchý“ 

objekt,  který  se  k  těmto  formám  chová  tak,  jak  se  původní 

transcendentní obraz chová k empirickým odrazům. Avšak místo toho 

byl teď vznesen jiný požadavek, aby různé metodické směry vědění 

při veškeré své uznávané zvláštnosti a samostatnosti byly pojaty do 

jednoho  systému,  jehož  jednotlivé  části  se  vzájemně  podmiňují  a 

podporují  právě  ve  své  nezbytné  různosti.  Postulát  takové  ryze 

funkcionální  jednoty  nastupuje  nyní  na  místo  postulátu  jednoty 

substrátu a jednoty původu, jímž byl podstatně ovládán antický pojem 

bytí.“

(Cassirer 1996: 19, kurzíva E. C.)

Obrat  provedený Cassirerem vychází  z  potřeby holisticky ukotvit  možnosti 

vědeckého poznání v rámci filozofie poznání. Tuto tendenci přebírá Cassirer od 

Heinricha Hertze, sám jde ovšem dál, když vedle formy vědeckého poznání řadí 

další  formy,  kterými  lze  vnější  svět  nazírat  a  interpretovat. Cassirer  tak 

originálním způsobem přistoupil k řešení vztahu poznávajícího subjektu a „jevící 

se“ objektivní reality, když předmětem svého zájmu učinil ony „duchovní formy“, 

jejichž prostřednictvím se subjekt  vztahuje k vnějšímu světu.  Vedle vědeckého 

poznání uvažuje Cassirer ještě o mýtu, jazyce a umění. 

„Avšak vedle této formy intelektuální syntézy, která se zobrazuje a 

projevuje  v  systému  vědeckých  pojmů,  nacházejí se  v  celku 

duchovního  života  ještě  jiné  způsoby  utváření.  Také  ony  se  dají 

označit  jako určité  způsoby ‚objektivizace‘,  tj.  jako prostředek,  jak 
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povýšit  individuální  na  obecně  platné.  Tento  cíl  obecné  platnosti 

dosahují  však  zcela  jinou  cestou  než  cestou  logického  pojmu  a 

logického  zákona.  Každá  opravdu  základní  duchovní  funkce  má  s 

poznáním společný jeden rozhodující rys, že totiž obsahuje původně 

tvořivou a nikoli jenom napodobovací sílu. (…) To platí pro umění 

právě tak jako pro poznání, pro mýtus právě tak jako pro náboženství. 

(…)  A tak  také  každá  z  těchto  duchovních  funkcí  produkuje  své 

vlastní  symbolické  výtvory,  jež  se  intelektuálním  symbolům 

vyrovnávají;  i  když  nejsou  stejného  druhu,  přesto  co  do  svého 

duchovního původu jsou rovnocenné.  Žádný z těchto  výtvorů  se v 

druhém prostě nerozplyne ani se z druhého nedá odvodit (…).“

(Cassirer 1996: 20)

Vnější  svět  je  tedy  podle  Cassirera  poznatelný,  a  to  několika  způsoby. 

Klasické  přírodní  vědy  předpokládají  objektivně  existující  příčinné  souvislosti 

jevů,  které  lze  popsat  a  vysvětlit  prostřednictvím  přírodních  zákonitostí.  Tyto 

zákonitosti si přírodní vědy stanovily jako předmět svého výzkumu. Ve složitější 

situaci jsou ale vědy zabývající se studiem společnosti a kultury, které se nemohou 

spoléhat na paradigma objektivních zákonitostí. Existuje tedy rozdíl mezi vědami 

studujícími  přírodu  (vědami  o  zákonitostech)  a  vědami  studujícími  smysl  a 

význam procesů a jevů (vědami o událostech). Tento rozdíl byl od druhé poloviny 

19. století akcentován právě novokantovskou školou.

Společenské vědy musí na rozdíl od věd přírodních neustále brát ohled na to, 

že tvořivá síla „způsobů objektivizace“ dlí v myšlení jednotlivců. A že myšlení 

jednotlivce  nestojí  osamoceně,  neboť  je  součástí  širšího  sdíleného  komplexu. 

Tento  komplex  má  nadindividuální  charakter,  je  společný  příslušníkům  dané 

kultury v určité společnosti a jako takový vytváří autonomní vrstvu reality. Jak 

ukazuje  francouzský  sociolog  Émile  Durkheim  (1857-1917),  existuje  tato 

společenská  realita  –  Durkheim  ji  označuje  jako  třídu  „sociálních  faktů“  – 

prostřednictvím myslí lidí, kteří ji zažívají, ale zároveň je přesahuje a existuje jako 

samostatný  jev  (Durkheim  1998).  Durkheim  přisuzuje  sociálním  projevům 

vlastnosti „vnějškovosti“ a „nezávislosti“ (tamtéž: 39). Podle Durkheima sociální 

realita představuje problém, který nelze postihnout skrze studium lidské psychiky, 

jak se o to snažila soudobá psychologie, a proto se má podle něho tímto studiem 
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zabývat obor sociologie, který Durkheim a jeho následovníci pojímají jako vědu o 

sociálních faktech.

Paralelně s budováním sociologie se na půdě anglosaské antropologie objevuje 

reflexe toho, že každé společnosti je vlastní určitý komplexní soubor propojeného 

a  sdíleného  vědění,  představ,  mechanizmů  společného  soužití  a  materiálních 

statků. Pro tento soubor se v rámci kulturní antropologie (a v rámci dalších věd o 

člověku)  tradičně  užívá  pojem  kultura. Vymezení  samotného  pojmu  není 

jednoznačné a v diskusi o obsahu a rozsahu pojmu kultura se odráží sám předmět 

studia kulturní antropologie.

Podle  jednoho  z  obecnějších  vymezení  je  kultura  „jedna  z  centrálních  

kategorií společenských věd ve svém nejširším pojetí vyjadřující specificky lidský  

způsob  organizace,  realizace  a  rozvoje  činnosti,  objektivovaný  ve  výsledcích  

fyzické a duševní práce“  (Hrdý 1993: 65). Spor o vymezení obsahu a rozsahu 

pojmu kultury souvisí s tím, že jak se kategorie kultury prosazovala v různých 

vědních disciplínách nebo subdisciplínách, pojetí kultury se začala různit podle 

toho, který aspekt kultury byl badateli zdůrazňován.

Kategorie kultury dnes plní důležitou funkci ve výzkumu člověka. Relevanci 

výzkumů kultury prokázali jak filozofové (v rámci filozofické antropologie), tak 

kulturní antropologové (prostřednictvím terénních výzkumů). Vyústěním přístupů 

orientovaných na kategorii kultury je konstatování, že člověk je tvůrce i produkt 

kultury. Z hlediska tématu této práce je ke kategorii kultury třeba dodat, že se 

jedná o univerzum, které se nachází  na křižovatce vnitřních světů jednotlivců, 

kteří prostřednictvím sociální interakce vytvářejí a objektivizují svět jako kulturní 

konstrukt.

Také pro Cassirera původní obrat k formám, jejichž prostřednictvím se subjekt 

vztahuje ke světu, nabývá posléze rozměr zkoumání kultury.

„Kromě  čistě  poznávací  funkce  je  třeba  pochopit  funkci 

jazykového myšlení, funkci myticko-náboženského myšlení i funkci 

uměleckého názoru do té míry, aby bylo zřejmé, že se ve všech těchto 

funkcích neuskutečňuje ani tak zcela určité utváření světa, jako spíše 

utváření  vztahu  ke světu,  k  objektivní  smyslové  souvislosti  a 

objektivnímu názorovému celku.
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Kritika rozumu se tak stává kritikou kultury.“

(Cassirer 1996: 22, kurzíva E. C.)

Jak  již  bylo  uvedeno,  spory  týkající  se  podstaty  kulturního  univerza, 

mechanizmů, jakými je integrováno, jeho vzniku, funkce a dalších vlastností jsou 

zároveň spory o vymezení rozsahu a šíře pojmu kultury. Navzdory narůstajícím 

snahám o dekonstrukci tradičního antropologického chápání kultury v této práci 

navazujeme na odkaz symbolické antropologie,  jejíž zastánci  „kulturu definují  

jako  systém  symbolů  a  významů.  Z  hlediska  symbolické  antropologie  kultura  

představuje na jedinci nezávislou relativně autonomní vrstvu reality – sémiotický  

systém. Tento sdílený svět významů se konstituoval v procesu sociální interakce.“  

(Soukup 2011: 553).  Autoři  sborníku  Symbolic Anthropology: A Reader in the  

Study  of  Symbols  and  Meanings  v  úvodu  vymezují  antropologické  studium 

kultury  takto:  „Antropologické  studium  kultury,  studium  systémů  symbolů  a  

významů, je vědou o základních pojmech, skrze které nahlížíme sami sebe jako  

lidi a jako členy společnosti, a o tom, jak lidé tyto základní pojmy používají k  

vytváření  vlastního způsobu života.“  (Dolgin,  Kemnitzer,  Schneider  In Dolgin, 

Kemnitzer,  Schneider  1977:  3)1 Symboličtí antropologové  se  snaží  kulturu 

zkoumat jako třídu symbolů a významů, které prostřednictvím pojmů a kategorií 

ustanovují společně prožívanou skutečnost.

Bez  ohledu  na  stálou  platnost  a  neukončenost  debaty  o  pojmu  kultury, 

výzkumy realizované v rámci symbolické antropologie mají svou platnost. Ať již 

budeme  sdílený  svět  symbolů  a  významů  označovat  jakkoliv,  existenci  této 

svébytné vrstvy reality musíme brát jako evidentní a danou.

2.1 Symbolizace jako jedinečná vlastnost člověka

Pokud chceme respektovat pojetí, podle něhož kultura představuje autonomní 

a nadindividuální vrstvu reality, pak je nezbytné analyzovat kulturní systémy jako 

univerza symbolů, významů a vztahů přesahujících a překrývajících individuální 

vnitřní  světy  jednotlivců.  Kultura  však  musí  být  studována  jako souhrn  všech 

jejích projevů. Proto je nezbytné odkrývat vztahy symbolického univerza k dalším 

kulturním prvkům, které utváří každodenní zkušenost.

1 „The anthropological study of culture, of systems of symbols and meanings, is the science of 
the basic terms with which we view ourselves as people and as members of society, and of 
how these basic terms are used by people to build for themselves a mode of life.“
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Z  antropologického  hlediska  lze  různé  dimenze  kultury  klasifikovat  jako 

artefakty,  sociokulturní  regulativy  a  ideje  (Soukup  2011).  Například  samotné 

artefakty však budou k ničemu, pokud nebudou opředeny znalostí jejich užití nebo 

možností takovou znalost vytvořit. Regulativy musí být schopny nabývat sdílené 

podoby, aby vůbec mohly chování ve společnosti regulovat. Také ideje, které tvoří 

základ kognitivních a symbolických systémů, budou bez schopnosti být čteny jako 

znakové systémy zcela nefunkční. Lze proto pozorovat, že materiální báze každé 

kultury je „čitelná“ pouze prostřednictvím její ideové vrstvy.

Proto je nezbytné každou kulturu v prvé řadě chápat  jako celek (univerzum) 

sdílených  znalostí,  představ,  myšlenkových  obsahů  a  symbolických  významů, 

které  nejsou  libovolnou  nadstavbou  artefaktům  a  dalším  prvkům,  ale  jsou 

integrální, základní a konstitutivní součástí kultury jako celku.

Vznik  a  rozvoj  kultury  jako  systému  sdílených  symbolů  a  významů 

předpokládá  určitou  schopnost  lidí  převádět  původní  zkušenost  získanou  z 

přírodního prostředí a ze společenského života do podoby sémiotických systémů. 

Klíčem k pochopení podstaty a fungování kultury jako nebiologického systému je 

tak lidská schopnost symbolizace. Symbolizace je schopnost konvertovat veškeré 

jevy  do  podoby  symbolů,  které  pro  své  uživatele  reprezentují  skutečnost. 

Podstatou symbolů je  jejich komunikovatelnost  a  možnost  je  dále  rozšiřovat  a 

vytvářet mezi nimi vazby. Podle jedné z antropologických definic je symbolizace 

„použití  symbolů  (znaků)  k  reprezentaci  jevů  a  nepřímé  komunikaci  o  nich,  

schopnost  symbolizace  je  vlastností,  která  zřejmě  odlišuje  člověka  od  většiny  

ostatních živých tvorů“ (Malina c2009: 4019).

V procesu symbolizace vzniká  z  původní  zkušenosti  jednotka dalšího  řádu 

námi  označená jako  symbol  a  v  uvedené  definici  jako  symbol,  resp.  znak.  V 

různých pojmových klasifikacích může mít pojem symbol jiný význam než pojem 

znak,  zatímco  v  jiných se  tyto  pojmy mohou překrývat.  Vzájemným vztahem 

těchto pojmů se budeme ještě důkladněji zabývat, než se tak stane, v souladu s 

uvedenou definicí nebudeme pojmy znak a symbol oddělovat.

Protože  operování  se  symboly  nelze  oddělit  od  myšlenkových  procesů  a 

protože  sdílení  symbolů  v  rámci  kultury  předpokládá  u  jedinců  odpovídající 

úroveň kognitivních schopností, je třeba uvádět schopnost symbolizace ve vztahu 

k  myšlení.  Je  důležité  o  symbolizaci  uvažovat  jako  o  schopnosti,  která  u  lidí 
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zakládá  symbolické myšlení. Tím neztratíme ze zřetele kognitivní rozměr lidské 

kultury.

Výzkumy  symbolické  antropologie,  lingvistické  antropologie  a  dalších 

disciplín ukazují význam systematického studia vztahu jazyka, myšlení a kultury. 

Vnímání světa a jeho interpretace jsou totiž z velké části podmíněny kategoriemi a 

strukturami uloženými v jazyce dané kultury (viz např. Soukup 2011, Pokorný, 

Hanuliak 2010). Někteří badatelé, jejichž výzkumy se budeme zabývat, staví proto 

jazyk do role určující podstatu a principy myšlení. Předmětem výzkumu se tak 

stává jazykové myšlení, neboť jeho základem jsou funkce jazyka.

Tím že jsme převedli veškeré kulturní jevy na symbolickou úroveň, ustavili 

symbolické myšlení jako základní předpoklad možnosti existence této úrovně a 

vytyčili výsadní místo v symbolickém myšlení jazyku, popřeli jsme pojetí, které 

uvedl  Cassirer.  Tedy  pojetí,  které  klade  jazykové  myšlení  na  úroveň  myšlení 

mytického a na úroveň umění (1996). Měli bychom být proto schopni podpořit 

výsadní důležitost jazyka patřičnými argumenty.

Pokud chceme ověřit tvrzení, že symbolické myšlení je přímo odvozené od 

jazyka (a tedy není v oblasti pojmů potřeba rozlišovat mezi myšlením jazykovým a 

myšlením  symbolickým),  musíme  analyzovat  jazyk  jako  lidskou  schopnost 

komunikovat  na  znakové  bázi,  a  to  zejména  ve  vztahu  k  symbolickému 

kulturnímu univerzu.

Tím se dostáváme k problému, který je možná nejzásadnějším problémem při 

studiu kultury jako symbolického, resp. znakového systému a který leží v jádru 

příspěvku, který bychom chtěli přinést do diskuse o roli kultury ve světě lidí. Je 

jím problém jazyka ve vztahu k symbolickému myšlení.

2.2 Kognitivní schopností

Vytváření  a  sdílení  symbolů  v  průběhu  sociální  interakce  předpokládá  u 

jedinců  odpovídající  úroveň  kognitivních  schopností.  Aby  byla  lidská  mysl 

schopna  pracovat  s  třídou  symbolů,  musí  vykazovat  poměrně  komplexní 

schopnost dedukce, abstrakce, interpretace a dalších poznávacích a myšlenkových 

činností.  Včetně  například  tzv.  „abdukce“,  kterou  jako  důležitou  součást 

myšlenkových procesů při používání symbolického univerza uvádí Umberto Eco 

(viz např. Eco, Nagy c2004).
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Vzhledem k tomu, že myšlení lidí nelze v podstatě oddělit od činnosti mozku, 

nabízí  se  otázka,  zda  nelze  problém  symbolizace  převést  na  pozorování  a 

zkoumání vlastností mozku. Bylo by výhodné, kdyby důkladná analýza mozkové 

kapacity a aktivity dokázala odhalit způsob, jakým mysl člověka pracuje a jakým 

způsobem se odehrává symbolizace jakožto určitá schopnost organizmu.

Nicméně se ukazuje, že zjednodušit tak složitý jev, jakým je symbolizace, na 

prostý projev mozkové činnosti nelze. Problémem vztahu myšlení a mozkových 

procesů se zabýval již Émile Durkheim. Přesvědčivě vyložil, že myšlení lidí nelze 

redukovat  na  prostou  funkci  organizmu.  Na  několika  prvních  stranách  knihy 

Sociologie  a  filosofie:  Sociologie  a  sociální  vědy (1998),  která  je  souborem 

Durkheimových  studií,  argumentuje  pro  uvedené  pojetí,  které  v  závěru  svých 

úvah shrnuje takto:

„Jestliže  představy,  jakmile  už  jednou  existují,  žijí  dál 

samostatným  životem,  aniž  jejich  existence  trvale  závisí na  stavu 

nervových  center,  jestliže  jsou  schopny  přímo  působit  jedna  na 

druhou, vzájemně se kombinovat podle vlastních zákonů, pak to jsou 

skutečnosti, jež sice se svým substrátem udržují úzké vztahy, nicméně 

jsou na něm do jisté míry nezávislé. (…) Je nade vší pochybnost, že 

stav  mozku  ovlivňuje  všechny  intelektuální  jevy  (…).  Ale  z 

předchozích úvah na druhé straně vyplývá, že život představ netkví v 

niterné  povaze  nervové tkáně,  protože  částečně  přetrvává  vlastními 

silami a má svůj vlastní, specifický způsob bytí.“

(Durkheim 1998: 37-38)

Předpokládáme tedy, že jedinec musí disponovat určitou mozkovou kapacitou, 

aby byl schopen symbolického myšlení.  Produkty lidské mysli  však překračují 

dimenzi lidského organizmu. Představují svébytnou vrstvu reality, která jakmile 

jednou vykročí za hranice biologických procesů, žije svým vlastním nezávislým 

životem.
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3 Jazyk, znak a symbol

Podle našeho názoru představuje jazykové myšlení základní kategorii, kterou 

je nutné analyzovat,  pokud se zabýváme symbolickým myšlením. Konstatovali 

jsme, že existuje úzké sepětí mezi kulturou a procesem symbolizace, zatím jsme 

se však výrazněji nezabývali podstatou jazyka ani pojmy, které se symbolizací 

úzce souvisejí, tj. pojmem znaku a pojmem symbolu. V následující části práce se 

proto zaměříme na fenomén jazyka,  který považujeme za konstitutivní  součást 

kultury. K tomu, abychom pochopili podstatu jazyka, je nezbytné postihnout jeho 

sociální rozměr a také sepětí s pojmy znak a symbol.

3.1 Jazyk

Jsme si samozřejmě vědomi toho, že není možné v rozpětí bakalářské práce 

analyzovat  jazyk  ve  vší  jeho  komplexnosti.  Zároveň  není  naším cílem rozbor 

jazyka z pohledu lingvistiky nebo jejích subdisciplín. Naše práce totiž s jazykem 

neoperuje jako s předmětem jazykovědného výzkumu, ale chápe jej jako kulturní 

jev  determinující  lidské  myšlení.  Proto  se  s  jazykem snažíme pracovat  jako s 

komplexní kategorií a snažíme se jej uvést do vztahu k dalším kategoriím jako 

jsou znak a symbol.

Je dobré si již zkraje uvědomit, že pojem jazyk může označovat tři třídy jevů. 

Za  prvé  jím  popisujeme tzv.  přirozené  jazyky.  Přirozené  jazyky  jsou  systémy 

komunikace využívající zvukový kanál vlastní uživatelům na určitém území, které 

mají určitá daná pravidla (gramatiku) a určitou slovní zásobu (lexikum). O této 

třídě  jazykových  jevů  hovoříme,  když  mluvíme  o  českém  jazyce,  anglickém 

jazyce atd. Není vždy snadné rozlišit, kdy již můžeme hovořit o jazyce a kdy se 

jedná  pouze  o  místní  formu určitého  jazyka.  Vzniká  tak  problém jazykových 

variet  (srov.  Čermák  1994),  který  pro  naše  zkoumání  ovšem  není  výrazněji 

podstatný.

Za druhé existují tzv. umělé jazyky. Jedná se o sémiotické systémy vytvořené 

člověkem  k  určitému  účelu.  Do  této  třídy  jazykových  jevů  můžeme  řadit 

programovací  jazyky,  umělé  mezinárodní  jazyky  (esperanto),  znakové  jazyky 

neslyšících  aj.  Vzhledem k tomu,  že  umělých jazyků se  netýká  provázanost  s 
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myšlením a kulturou2,  obecné použití  pojmu jazyk v této  práci  nebude umělé 

jazyky zahrnovat. Pokud budeme chtít o nějakém z nich hovořit, zdůrazníme, že 

se jedná o jazyk umělý.

Za  třetí  se  pojem  jazyk  vztahuje  k  souhrnu  všech  přirozených  jazyků. 

Označuje tak skutečnost, že přes rozdíly mezi přirozenými jazyky mluvíme stále o 

jedné entitě. Jazyk je v tomto případě základním atributem lidského rodu, obecnou 

všelidskou  schopností  a  kulturní  univerzálií,  kterou  je  možné  označit  jako 

univerzální jazyk.

Univerzální jazyk se vždy uskutečňuje skrze některý z  přirozených jazyků. 

Pokud v této práci tedy mluvíme o jazyce, většinou jej pojímáme právě ve smyslu 

univerzálního  jazyka  s  přihlédnutím  k  nemožnosti  oddělit  jej  od  jazyků 

přirozených. Mohou se vyskytnout situace, kdy neodlišení přirozeného jazyka od 

univerzálního  jazyka  přivodí  výrazné  metodologické  problémy.  Například  v 

případech, kdy výzkumníci hovoří o vlastnostech jazyka, jako by byly vlastnostmi 

jazyka  univerzálního,  neuvědomujíce  si  že  tyto  vlastnosti  sice  mohou  dobře 

pozorovat  v  přirozeném  jazyce,  kterým  sami  hovoří,  nikoli  však  ve  všech 

jazycích. Rozlišování přirozeného a univerzálního jazyka je tedy důležité zejména 

ve vztahu k metodologii. Mimo tyto případy pojmy univerzální jazyk a přirozený 

jazyk  v  podstatě  splývají  právě  díky  neoddělitelnosti  jedné  roviny  od  druhé. 

Jakkoli složitě může vztah přirozeného jazyka k univerzálnímu jazyku vypadat, 

jedná se o vztah, který v rovině pojmenování uplatňujeme v běžné komunikaci 

neustále. Stejně se má sport ke konkrétním sportům (těžko sportovat, aniž bychom 

praktikovali  nějaký konkrétní  sport),  řemeslo  k  řemeslům,  ale  také  kultura  ke 

kulturám.

3.1.1 Jazyk jako prostředek komunikace

Podle definice,  kterou uvádí  přední  český lingvista  František  Čermák (nar. 

1940)  v  knize  Jazyk  a  jazykověda,  je  jazyk  „systém  sloužící  jako  základní  

prostředek lidské komunikace“ (Čermák 1994: 11). Měli bychom jej proto odlišit 

2 Znakový jazyk neslyšících (a případ neslyšících lidí vůbec) je při pohledu, o který se 
pokoušíme, problematickou hádankou. V tématu vztahu jazyka k myšlení a ke kultuře jsou 
totiž poznatky o neslyšících schopny relativizovat takřka kterýkoli závěr, který byl kdy učiněn. 
Přestože neslyšící nejsou schopni naučit se mluvenému jazyku a navíc s ním v podstatě nikdy 
nepřišli do přímého kontaktu skrze akustický kanál, zdá se, že užívají symbolické myšlení 
málo odlišné od toho, kterým disponují slyšící. Důkladný výzkum mezi neslyšícími by 
zodpověděl mnoho otázek souvisejících se vztahem jazyka, myšlení a kultury, ne-li všechny.

20



od prostředků komunikace jiných živočišných druhů.

Americký jazykovědec Charles F. Hockett (1916-2000) vymezil 16 základních 

vlastností  jazyka,  které  ve  svém celku  odlišují  lidskou  řeč  od  komunikačních 

systémů jiných živočichů. Jedná se o tyto vlastnosti: (1) užití hlasově-sluchového 

kanálu; (2) přenos řeči všemi směry; (3) rychlé odeznění; (4) zaměnitelnost, tj. 

stejná  možnost  užití  jazyka  různými  mluvčími;  (5)  úplná  zpětná  vazba;  (6) 

specializace řeči na komunikaci; (7) sémantičnost; (8) arbitrárnost; (9) nespojitost 

částí promluvy; (10) časová a prostorová posunovatelnost sdělení; (11) otevřenost, 

tj.  možnost  inovace;  (12)  dvourovinná  strukturace  na  úrovni  fonetické  a 

morfologické; (13) kulturní přenos; (14) lhaní; (15) reflexivita, tj. možnost mluvit 

o jazyce a komunikaci; (16) naučitelnost (In Salzmann 1997).

Zdeněk Salzmann (tamtéž) k této typologii ale dodává, že uvedené vlastnosti 

prošly dalšími úpravami, když byl vzat do úvahy také stupeň, na kterém se daná 

vlastnost vyskytuje, a dále vlivy prostředí, situace účastníků komunikace ad. Tím 

se  do  jisté  míry  relativizuje  důsledné  oddělení  lidské  komunikace  na  základě 

právě těchto vlastností. Podle našeho názoru jsou tyto vlastnosti nadále využitelné 

na úrovni deskripce komunikace různých druhů, ztrácejí však definiční platnost. 

Zůstává tedy otázkou, čím se lidská řeč odlišuje od forem komunikace užívaných 

jinými živočišnými druhy. K pochopení specifičnosti lidského jazyka může být 

nápomocna analýza vzniku tohoto unikátního komunikačního systému v průběhu 

antropogeneze.

3.1.1.1 Geneze jazyka jako univerzální vlastnosti lidského rodu

Podle  Františka  Čermáka  lze  teorie  věnující  se  vzniku  jazyka  rozdělit  na 

koncepce (i) utopické, (ii) genetické a (iii) přirozené. Podle teorií utopických má 

jazyk božský původ a lidstvo jím bylo  obdarováno na  úsvitu  věků.  Genetické 

teorie považují vznik jazyka za produkt náhlé genetické změny. Přirozené teorie je 

podle Čermáka možné dále klasifikovat na onomatopoickou (ta předpokládá, že se 

jazyk vyvinul z určitých původních onomatopoických výrazů) a interjekční teorii 

(teorie o vývoji jazyka z původních přirozených skřeků) (1994).

Paleoantropologové navrhli ještě další pojetí, která měla vysvětlit vznik lidské 

řeči z nižších forem komunikace. Většina z nich však trpí přílišnými nedostatky, 

než aby mohla být uznána za jednoznačně relevantní a platnou.

21



Mezi tato pojetí patří teorie, jež předpokládá, že jazyk se vyvinul z gest, která 

byla používána našimi předky v průběhu evoluce druhu  Homo erectus (Soukup 

2011). Lze ale jen těžko dokazovat, jakým přesmykem by gesta byla nahrazena 

prostředky vokálního jazyka (Salzmann 1997). Navíc poznatky z neurologie nebo 

psychologie mluví proti této teorii (Soukup 2011).

Jazyk se samozřejmě mohl  vyvinout  z  nižších  akustických projevů,  jak  se 

domnívají zastánci dalších teorií, zejm. výše zmíněné interjekční a onomatopoické 

teorie. Onomatopoická i interjekční teorie byly však mnohokrát zpochybněny a v 

současném diskursu již zastaraly (srov. Sapir 1921). Další přístupy uvažují jako 

východisko pro vznik jazyka zvířecí hlasové projevy, rozdíly mezi zvuky, které 

používají  zvířata,  a  lidskou  řečí  jsou  ovšem  značné.  Zejména  se  jedná  o 

dvourovinnou  strukturaci,  která  umožňuje  z  omezeného  počtu  hlásek  vytvářet 

pravděpodobně neomezený počet výrazů označujících obrovské množství jevů.

Zajímavou  a  relativně  aktuální  teorií  je  teorie  Robina  Dunbara,  která 

zdůrazňuje sociální funkci jazyka (Soukup 2011). Dunbarova teorie dává vznik 

jazyka do souvislosti s velikostí sociální skupiny podle vzorce, který pro skupinu 

překračující určitou velikost předpokládá nutnost jiného integrujícího prostředku 

než  dosud dostačující  „nonverbální“  péči  o  srst  a  „hlasové výskání“.  Přestože 

akcent  v  sociální  roli  jazyka je  možná správnou linií  uvažování,  samo o sobě 

takové uvažování nezodpovídá otázku, zda si zvětšení sociálních skupin vynutilo 

vznik jazyka či zda vznik jazyka umožnil nárůst členů skupin a jejich sociální 

provázání.

Kulturní  antropolog  a  kulturolog  Václav  Soukup  (nar.  1957)  v  mnohokrát 

zmiňované  knize  Antropologie;  Teorie  člověka  a  kultury představuje  různé 

platnější  nebo  méně  platné  teorie  vzniku  jazyka  a  shrnuje  také  různé  názory 

datování vzniku jazyka. Tato datace je vždy odvozená od materiálních pozůstatků 

kultury,  kterou  hominidé  v  dané  době  byli  schopni  po  sobě  zanechat.  Takto 

můžeme například  odvozovat  existenci  tzv.  mimetické  kultury  u  druhu Homo 

erectus (2011). Jisté je pouze to, že existenci kultury na symbolické bázi, která již 

nutně předpokládá plně rozvinuté jazykové myšlení, můžeme doložit až společně 

s  příchodem  anatomicky  moderního  člověka  do  Evropy  v  období  mladého 

paleolitu. Otázkou zůstávají jazykové schopností neandertálců a dalších zástupců 

raných Homo sapiens (tamtéž).
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Problematičnosti  způsobů  ověření  těchto  teorií  dobře  vystihl  český 

lingvistický antropolog Jan Pokorný (narozen 1982):

„Jazyk nezanechává stopy jako kamenné nástroje  nebo kosterní 

znaky, a tak můžeme o době vzniku pouze spekulovat. (...) Vše ostatní 

závisí  pouze  na  našem  odhadu,  založeném  na  fyzických  znacích 

lidských  předků,  způsobu  jejich  života  a  hmotných  projevech 

inteligence, jako je například výroba kamenných nástrojů.“

(Pokorný, Hanuliak 2010: 98-99)

Ověřitelnost  a  udržitelnost  všech  teorií  o  vzniku  jazyka  z  nižších  forem 

komunikace je tak přinejlepším nejistá. Lze tedy konstatovat, že přes veškerou 

snahu  máme zatím v  rukou  pouze  dílčí  výsledky.  Pro  shrnutí  se  ještě  jednou 

obrátíme k Janu Pokornému:

„Pokud  jde  o  formu,  ze  které  vznikly  skutečné  jazyky,  naše 

představy se za posledních stopadesát let příliš nezměnily. Podle teorie 

gest  se  první  lidé  dorozumívali  gesty,  podle  teorie  interjekční  se 

jednalo o citová zvolání, podle  teorie onomatopoické vznikaly první 

výrazy  napodobováním přírodních  jevů  a  podle  teorie  povelů  byly 

prvními výrazy jazyka příkazy. (…)

Tak jako  nevíme, z čeho a kdy jazyk  vznikl,  nevíme ani přesně 

proč.“

(tamtéž: 102)

Otázkou zůstává  také  určení  místa  vzniku  a  způsobu  šíření  jazyka. 

Monogenetické teorie staví na počátek jeden jediný jazyk, zatímco polygenetické 

teorie odvozují původ jazyků z několika prvních prajazyků, které se objevily na 

více místech (Čermák 1994).

3.1.1.2 Primáti

Mnoho  poznatků  o  specifických  vlastnostech  lidské  řeči  jsme  získali 

prostřednictvím výzkumů vyšších primátů.  Takových výzkumů bylo provedeno 

několik  s  podobnými výsledky a  pro svou přitažlivost  i  podnětnost  jsou často 

zmiňovány  (viz  Salzmann  1997,  Soukup  2011,  Pokorný,  Hanuliak  2010). 
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Uvážíme-li, že primáti možná překvapivě užívají různé nástroje, které si dokonce 

určitým způsobem upravují k různým funkcím (nástrojové chování), a navíc mají 

(například  bonobové)  relativně  rozvinutý  systém  společenské  organizace 

(Salzmann 1997), je na místě otázka, proč zatím nebyli primáti schopni tyto dva 

předpoklady spojit dohromady tak, aby vznikla kultura na úrovni, jakou disponují 

lidé.

Jedním z důvodů může být právě absence jazyka, skrze který by mohli primáti 

nástrojům nebo vztahům ve skupině přiřadit patřičný význam a ten mezi sebou 

komunikovat na symbolické bázi. Podle obecně uznávané teorie zabraňuje vzniku 

jazyka u primátů jejich nevhodná fyziologie. Postavení hrtanu u člověka se liší od 

postavení  hrtanu  u  všech  dalších  savců  včetně  primátů.  Sestoupení  hrtanu  do 

polohy umožňující artikulaci hlásek, které jsou využívány v lidské řeči, klademe 

do období evoluce druhu Homo heidelbergensis před 500 až 300 tisíci lety. Podle 

polohy hrtanu bývá také  určováno,  zda  příslušníci  linie  vedoucí  k  anatomicky 

modernímu člověku byli  nebo nebyli  schopni  používat  plně  artikulovanou řeč 

(Soukup 2011).

Nicméně  přestože  sestoupení  hrtanu  umožňuje  vznik  takového  hlasového 

ústrojí,  jakým  dnes  disponuje  anatomicky  moderní  člověk,  považovat  jej  za 

podmínku  vzniku  plně  rozvinutého  jazyka  stoprocentně  nemůžeme.  Naopak 

můžeme formulovat hypotézu, že se jazyk přizpůsobil podobě hlasového ústrojí. 

Tedy že lidský jazyk „hledal“ nejefektivnější  variantu své produkce,  kterou se 

ukázala  být  řeč  složená  z  některých  hlásek,  které  umožňuje  právě  ústrojí 

anatomicky moderního člověka. Pluralita používaných samohlásek i souhlásek v 

různých jazycích světa naznačuje, že řeč rozvinutá natolik, aby sloužila potřebám 

jazyka, by byla teoreticky možná na podkladě jiných fyziologicky produkovaných 

hlásek.  Navíc  tvrzení  o  důležitosti  tvaru  hlasového  ústrojí  přiřazuje  některým 

hláskám (těm které se v něm tvoří snadněji) větší důležitost při vzniku jazyka něž 

jiným.  Neschopnost  šimpanzů  vyslovit  odlišitelné  hlásky  odpovídající  českým 

písmenům  „a“,  „i“  a  „u“  (Soukup  2011)  ještě  nezbavuje  šimpanze  (byť 

minimálního) práva na jazyk, který by teoreticky používal pouze různě dlouhá 

„e“.
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3.1.2 Jazyk jako systém znaků

Lidskou řeč dokonale neodlišují  její  vnější  znaky a zároveň nám při řešení 

otázky podstaty jazyka nepomohou spekulace na téma vzniku jazyka v průběhu 

antropogeneze. Výzkumy prováděné s primáty situaci spíše komplikují a hledat 

specifikum řeči  ve  fyziologických  rozdílech  není  dostačující.  Je  proto  potřeba 

pokusit se vlastnost, která určuje podstatu lidského jazyka, hledat jinde.

Až dosud  jsme  neodlišovali  jazyk  od  řeči  a  je  možné,  že  právě  tím jsem 

ztráceli ze zřetele výjimečnost lidského komunikačního systému. Pokusme se nyní 

obrátit pozornost k tomuto rozlišení. Vyjdeme ze zásadních myšlenek švýcarského 

lingvisty  Ferdinanda de Saussura (1857-1913).  Jeho zásadní  postřehy na  téma 

jazyka, řeči a komunikace jsou shrnuty v knize  Kurs obecné lingvistiky  (2007), 

která  se  stala  základním  textem  evropské  jazykovědy3. Přestože  lingvistika 

přinesla samozřejmě mnohá rozvedení původních Saussurových myšlenek (často 

ovšem zkreslená), jeho základní teze zůstávají platné a v mnohém nepřekonané 

(srov. Čermák In Saussure 2007).

V rámci studia lidské komunikace vymezil Saussure tři pojmy odpovídající 

třem provázaným kategoriím.  Řeč (langage),  jazyk (langue)  a  mluvu (parole). 

Zatímco  langage „je pro de Saussura obecnou schopností  člověka a v  daném 

smyslu a míře, jak víme, vlastností lidského druhu vůbec“ (Čermák In Saussure 

2007: 20), tj. jedná se o všechny řečové projevy v rámci lidského druhu, langue a 

parole  jsou  dvě  složky  langage.  Saussure  o  langage mluví  jako  o  „látce 

lingvistiky“.4 „Látka lingvistiky je  dána především všemi manifestacemi lidské  

řeči, ať už u divochů či u civilizovaných národů, nebo v obdobích starobylých,  

klasických či úpadkových“ (Saussure 2007: 43). Lingvistika tedy má brát v úvahu 

všechny  projevy  lidské  řeči  bez  ohledu  na  jejich  geografické  nebo  časové 

umístění,  které  v  úhrnu tvoří  substrát  jevů,  ze  kterého  je  potřeba  vyjít.  Látka 

slouží jako podklad, na kterém lze pozorovat jazykové jevy, a tyto poté pojmout 

3 Problémem, se kterým se setkáme hned zkraje, pokud se chceme zabývat učením Ferdinanda 
de Saussura, je neexistence knihy, kterou by Saussure sám vydal za svého života. Jeho dílo je 
tedy přístupné především skrze Kurs obecné lingvistiky (2007). Tato kniha byla ovšem 
sestavena jako výňatek z několika Saussurových přednáškových bloků jeho žáky až po 
Saussurově smrti. Text Kursu tedy není co do výběru a uspořádání obsahu Saussurovým 
dílem, je ovšem hodnotným (byť opravovaným) souborem jeho zásadních myšlenek (viz 
Bally, Sechehaye In Saussure 2007). Kurs obecné lingvistiky byl poprvé vydán v roce 1916.

4 K Saussurovu pojetí „látky“ disciplíny a jejího „předmětu“ viz poznámky Tullia de Maura k 
textu Kursu (Mauro In Saussure 2007).
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jako systém, který se stane „předmětem“ studia. Tím se dobereme studia jazyka.

Když Saussure vymezuje vztah  řeči a  jazyka, táže se:  „Co je integrálním a  

zároveň konkrétním předmětem lingvistiky?“ (tamtéž: 44). A následně představuje 

různé problémy týkající se vždy dvojí povahy řeči, která vychází (i) ze vztahu 

fonetické a mentální stránky řeči, (ii) ze vztahu sociální a individuální stránky a ze 

vztahu  (iii)  aktuální  a  historické  stránky.  O  několik  odstavců  dál  si  proto 

odpovídá:

„A tak, ať už k naší otázce přistupujeme z kterékoliv strany, nikde 

se nám integrální  předmět lingvistiky nenabízí.  Všude narážíme na 

toto dilema: buď se zaměříme na jedinou stránku každého problému a 

budeme riskovat, že nepostřehneme onu dvojstrannost naznačovanou 

výše; anebo, budeme-li řeč studovat z více stránek zároveň, se nám 

předmět  lingvistiky  bude  jevit  jako  neuspořádaná  změť  věcí  různé 

povahy a bez vzájemné souvislosti. (…)

Z  těchto  potíží  je  podle  našeho  názoru  jediné  východisko:  od 

samého začátku je třeba se stavět na půdu jazyka a chápat ho jako  

normu všech ostatních manifestací řeči.“

(Saussure 2007: 45-46, kurzíva F. de S.)

Při  popisu  jazyka  jako nástroje  lidské  komunikace  a  při  úvahách na  téma 

vzniku jazyka jsme se tedy ve skutečnosti zabývali  řečí. Podle Saussura je jazyk 

nejdůležitější části řeči. K vymezení vztahu mezi řečí a jazykem můžeme v Kursu 

číst: „Co to však jazyk je? Podle našeho názoru se neshoduje s řečí, jejíž je pouze  

určitou,  třebaže  nejdůležitější  částí.  Je  zároveň  společenským  produktem  

schopnosti  řeči a souborem nutných konvencí,  přijatých společenským útvarem  

proto, aby se užití této schopnosti jednotlivci umožnilo“ (tamtéž: 46).

Je  to  tedy  právě  rovina  jazyka jako  systému,  který  je  „společenským 

produktem“, jež se překlápí do jazykového myšlení. Sebelepší studium řeči nám 

nevyjeví podstatné vlastnosti, které potřebujeme v jazyce odhalit.

Bylo  řečeno,  že  Saussure  vymezil  tři  klíčové  pojmy.  Pro  naši  práci  jsou 

důležité první dva (langage, langue). Lingvistické studium však v návaznosti na 

Saussura  přebralo  především  dichotomii  mezi  druhými  dvěma.  Rozlišuje  tak 

zejména rovinu individuální promluvy, konkrétních řečových aktů určitých lidí, tj. 
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rovinu  parole,  a  rovinu  pravidel  a  znalostí  užití,  tedy  systém abstrahovaný  z 

konkrétních řečových aktů, tj. rovinu  langue. V díle dalšího významného – byť 

výrazně mladšího – lingvisty Noama Chomského (nar. 1928) odpovídají tomuto 

rozdělení zhruba pojmy kompetence (na úrovni jazyka) a performance (na úrovni 

mluvy)  (Chomsky  2006).  Jazyková  kompetence  se  vždy  uplatňuje  skrze 

performanci,  nicméně  každá  performance  zakládá  možnost  své  existence  v 

kompetenci.

Některé současné přístupy zdůrazňují důležitost studia konkrétních řečových 

situací  a akcí.  V rámci  jazykovědy je etablovanou disciplínou sociolingvistika, 

zabývající se vztahy mezi mluvčími a zkoumající parole v kontextu sociální akce 

(Čermák 1994). Pod hlavičkou lingvistické antropologie je rozvíjena etnografie 

komunikace, subdisciplína orientující se na jazykovou performanci v konkrétním 

společenském a kulturním kontextu (Soukup 2011).

Výhodou  takového  studia  je  relativně  snadná  dostupnost  materiálu  pro 

výzkum.  Promluvy  jsou konkrétními  reálnými,  byť  časově  omezenými  jevy  a 

stejně tak jejich kontext. Oproti tomu zabývat se jazykem na úrovni  langue lze 

vždy  pouze  nepřímo,  neboť  langue se  projevuje  pouze  jako  jednotící  systém 

stojící za těmito promluvami.

Ke vztahu langue a parole Ferdinand de Saussure dodává:

„Skrze  fungování  receptivní  a  koordinativní  schopnosti  se  u 

mluvčích tvoří vjemy, které jsou zřetelně u všech stejné. Jak lze tento 

sociální produkt znázornit, aby vynikl jazyk oproštěný od ostatního? 

Kdybychom mohli obsáhnout úhrn verbálních obrazů uchovávaných u 

všech jednotlivců,  dospěli  bychom k sociálnímu svazku,  kterým je 

jazyk vytvářen. Je to zásobnice, kterou praxí své mluvy členové téhož 

společenství naplňují, je to gramatický systém, který existuje v mozku 

každého,  či  přesněji  v  mozcích  souhrnu  jednotlivců.  Jazyk  totiž  v 

žádném z nich není úplný a dokonalý existuje jen v mase.

Oddělujeme-li jazyk od mluvy, oddělujeme zároveň i: (1) to, co je 

u  jednotlivce  sociálního;  (2)  to,  co  je  podstatné,  od  toho,  co  je 

podružné a více či méně náhodné.

Jazyk není funkcí mluvčího. Je to produkt, který jedinec registruje 

pasívně (…).
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Mluva je naopak individuální akt vůle a inteligence (…).“

(Saussure 2007: 50)

Tím se opět dostáváme k langue. Ze Saussurových úvah vyplývá, že langue je 

ve vztahu k uživatelům vnějším systémem, který má sociální povahu a navíc je 

neustále utvářen historicky.

Zatím jsme se nezabývali tím, co tvoří podstatu  langue. Víme, že  langue je 

určitý systém, každému systému však musí náležet nějaké prvky. Prvky systému 

jazyka jsou znaky. Podle Saussura je jazyk systémem znaků, podobně jako další 

systémy. Toto pojetí je uvedeno v části Kursu, ve které můžeme číst:

„Viděli jsme tedy, že jazyk je sociální instituce; řadou rysů se však 

od jiných, tj.  politických, právních a dalších institucí liší.  Abychom 

porozuměli jeho zvláštní povaze, je třeba sem zahrnout celý nový řád 

faktů.

Jazyk je znakový systém vyjadřující ideje, a je tak srovnatelný s 

písmem,  abecedou  hluchoněmých,  symbolickými rituály, 

zdvořilostními  formami,  vojenskými  signály  atd.  Je  však  z  těchto 

systémů nejdůležitější.

Lze  si  tedy  představit vědu,  která  studuje  život  znaků  v  životě  

společnosti. (…) nazveme ji sémiologie (…). Ukázala by nám, z čeho 

sestávají znaky a které zákony je řídí.“

(tamtéž: 52, kurzíva F. de S.)

Používání jazyka jako systému znaků nás přivádí zpět k myšlence, která stála 

na počátku našeho zájmu o sféru jazyka. Jazyk je jedním ze systémů existujících 

na  znakové  bázi  (podle  Saussura  „z  těchto  systémů  nejdůležitější“).  Je  tedy 

nezbytné zabývat se podstatou znaku, který je zásadním pojmem pro úvahy na 

téma jazykového i symbolického myšlení. Předmětem našeho dalšího zájmu se 

proto stane „věda o znacích“, kterou ve svém díle Saussure anticipoval5.

5 Saussure pro tuto vědu navrhl výraz „sémiologie“, na americké kontinentě zároveň filozof a 
logik Charles S. Peirce (1839-1914) označoval stejnou nauku „sémiotika“. Název „sémiotika“ 
postupně převážil, proto aniž bychom chtěli Saussurovi upírat zásluhy na vzniku tohoto oboru, 
budeme i v této práci používat pojem „sémiotika“.
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3.2 Znak

Znak je možné vymezit jako „něco, za čím se skrývá něco jiného (…) a (…)  

existuje někdo, kdo si takový vztah uvědomuje“ (Černý, Holeš 2004: 16). V názoru 

na to, co tvoří znak, vykazovala sémiotika v  průběhu 20. století v podstatě dvě 

souběžné linie, linii triadickou a linii dyadickou. Obě se shodují právě na tom, že 

znak má zástupnou funkci  a  realizuje  se  v myšlení  člověka.  Tj.  že  znak je  v 

podstatě akt vyjevování se něčeho v hlavě příslušného uživatele. Liší se pojetím 

toho, jak se tento akt vyjevování uskutečňuje.

3.2.1 Triadická koncepce

Zakladatelem triadické koncepce byl americký filozof a logik Charles Sanders 

Peirce (1839-1914).  Podle triadické koncepce je znak jednotou tří  svých částí, 

díky  čemuž  se  ve  znaku  nachází  šest  různých  vztahů.  Podle  Peirce  je  znak 

„objekt,  který  v  nějaké  mysli  zastupuje  jiný“6(Peirce,  Hoopes  c1991:  141). 

Triadické pojetí znaku Peirce uvádí například, když píše:  „Znak (...). Cokoli, co 

určuje  něčemu  jinému  (svému  interpretantu)  odkazovat  na  objekt,  ke  kterému 

samo odkazuje (svůj objekt) stejným způsobem, jakým se interpretant stává dalším  

znakem v řadě, a tak dál ad infinitum“7 (Peirce, Hoopes c1991: 239, kurzíva Ch. 

S. P.).

Podle Peirce tedy znak obsahuje tři složky, a sice znak, objekt a interpretant. 

Interpretant  se  skrze  znak vztahuje  k  objektu,  znak  dává  smysl  objektu jako 

interpretantu a  objekt  se vyjevuje skrze  znak jako  interpretant.  Interpretant  se 

zároveň stává novým znakem a tento princip se v mysli opakuje donekonečna.

Pojetí  znaku  u  Ch.  S.  Peirce  bylo  ve  své  podstatě  příspěvkem k  filozofii 

poznání.  Peirce  neudělal  nic  menšího,  než  že  odmítl  tehdy  dosluhující 

karteziánský  dualizmus  i  dědictví  Johna  Locka,  které  přiznávalo  myšlenkám 

imanentní přítomnost v lidské mysli, jasnost a srozumitelnost (Hoopes In Peirce, 

Hoopes c1991). Namísto jasných a imanentních myšlenek uvažoval Peirce proces 

myšlení  jako  vnímání  znaků,  které  odkazují  k  něčemu  dalšímu.  V  tomto 

základním bodě se Peircovo pojetí blíží tomu, jež jsme zde představili.

6 „an object which stands for another to some mind“
7 „Sign (...). Anything which determines something else (its interpretant) to refer to an object to 

which itself refers (its object) in the same way, the interpretant becoming in a turn a sign, and 
so on ad infinitum.“
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Nicméně  veškeré  další  Peircovo  rozpracování  teorie  znaků  se  odehrává  v 

rámci osobité filozofické koncepce, která se jen málo dotýká podstaty jazykového 

myšlení. Svým způsobem pokud bychom ji chtěli zahrnout do svých úvah nad 

vztahem jazyka a kultury, museli bychom udělat velký krok zpět a ztratili bychom 

ze zřetele symbolickou dimenzi kultury, která je ústředním tématem naší práce.

To platí  také  o Peircově klasifikaci  znaků.  Peirce  rozdělil  znaky do velmi 

komplexního systému, kde se znaky dělí do triád vždy podle určitých vlastností. 

Tato klasifikace vychází  z filozofických kategorií  Prvosti,  Druhosti  a Třeťosti, 

které tvoří výchozí bod Peircova učení (Palek In Peirce 1997).

Ovšem  s  jednou  části  této  klasifikace  se  musíme  vypořádat,  neboť  má  v 

sémiotickém  uvažování  obrovský  vliv  a  díky  tomuto  vlivu  by  mohla  vnést 

nejasnosti také do našeho studia. Jedná se o klasifikaci znaků na ikony, indexy a 

symboly.  Právě  toto  rozdělení,  které  je  dodnes  řadou  badatelů  považováno  za 

relevantní,  vnáší  podle  našeho  názoru  nejasnosti  do  názvosloví,  když pojmem 

symbol označuje pouze jednu třídu znaků. Rozdělení na ikony, indexy a symboly 

vychází  z  Peircovy představy,  že  znak je  vždy nějakým způsobem vztažen ke 

svému objektu, v případě ikon se jedná o vztah podobnosti, v případě indexů o 

vztah určité souvislosti a v případě symbolů nastupuje konvence (Černý, Holeš 

2004).

Kritika,  kterou  zde  chceme  vyjádřit,  se  ovšem  netýká  pouze  problému  v 

názvosloví, ale této klasifikace jako takové. Vychází z toho, co jsme podtrhli již v 

samém počátku našeho uvažování.  Že totiž  žádný systém operující  s významy 

nelze pojímat jako síť vztahů mezi vnějšími objekty a jejich interpretacemi. Neboť 

teprve vztah subjektu a objektu zakládá možnost hovořit o objektech. V rovině, v 

jaké  bývají  ikony,  indexy  a  symboly  prezentovány,  lze  tuto  kritiku  ilustrovat 

zejména na kulturní podmíněnosti toho, co je označováno jako podobnost, resp. 

souvislost.  Přestože  se  může  zdát,  že  například  piktogramy  či  určitá  gesta 

vycházejí z podobnosti nebo souvislosti s tím, co označují, zjistíme často, že jejich 

vnímání není univerzální. V kritice ikon a indexů se plně projevuje provázanost 

kulturních a jazykových kategorií.

Problém podobnosti  a souvislosti lze vyřešit,  pokud podobnost a souvislost 

nebudeme uvažovat ve vztahu znaku k jeho objektu, ale ve vztahu znaku k dalším 

znakům. Teprve v této rovině lze vztah podobnosti a souvislosti uplatnit. Problém 
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ikon, indexů a symbolů je tak převeden na problém motivovanosti, resp. relativní 

motivovanosti znaků, jak o ní budeme hovořit dále.

3.2.2 Dyadická koncepce

Lepším vykročením k problému relativní motivovanosti znaků je druhá linie 

sémiotiky. Dyadická linie vychází z modelu Saussurova. Ten uvažoval jazykový 

znak jako jednotu akustického obrazu a pojmu, přičemž „oba termíny zahrnuté v  

jazykovém znaku jsou psychické a v našem mozku jsou sjednocovány asociativním  

svazkem“ (Saussure 2007: 95).  Je velice důležité vyzdvihnout  toto:  „Jazykový 

znak  nesjednocuje  věc  a  jméno,  ale  pojem  a  akustický  obraz“ (tamtéž:  96). 

Akustický obraz a pojem pak Saussure nahrazuje pojmy signifiant (označující) a 

signifié  (označované).  Signifiant  a  signifié  jako pojmy mnohem lépe odpovídají 

principu, kdy se znak váže k entitě, kterou sám ustavuje. Takto utvořený znak se 

řídí  dle  Saussura  dvěma  principy,  jejichž  ustanovením  „stanovíme  zároveň 

samotné principy jakéhokoliv studia tohoto druhu“ (Saussure 2007: 98).

Základním  principem  jazykového  znaku  je  arbitrárnost.  Saussure  píše,  že 

„pokud znakem chápeme celek plynoucí z asociace označujícího a označovaného:  

jazykový znak je arbitrární“ (tamtéž: 98, kurzíva F. de S.).

Druhým principem je lineární povaha označujícího. Tím se míní, že jazykový 

znak je vždy realizován v čase. „Označující je svou povahou auditivní, a probíhá  

pouze  v  čase“  (tamtéž:  100).  Druhý  princip  není  v  rámci  našeho studia  tolik 

podstatný jako princip první.

Arbitrární  povaha  znaku  spočívá  v  neexistenci  vnitřního  vztahu  mezi 

označovaným a označujícím. Například pojem „stromu“ by mohl být stejně dobře 

obsažen ve slově „pes“. Nicméně jakmile je jednou vztah působením historických 

a sociálních sil ustanoven, nelze tento vztah zrušit. Arbitrární povaha znaku tedy 

neodpovídá  konvenčnímu pojetí  znaku (srov.  Černý,  Holeš  2004).  U Saussura 

můžeme číst:

„Jestliže  se  ve  vztahu  k  ideji,  kterou  zastupuje,  jeví  označující 

jakožto libovolně zvolené, pak ve vztahu k jazykovému společenství, 

které ho užívá,  libovolné není,  je dané.  Nikdo se tohoto sociálního 

kolektivu neptá, a označující zvolené jazykem nelze nahradit žádným 

jiným. (…) Nejenomže by jednotlivec nebyl v čemkoliv schopný, i 
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kdyby chtěl, tuto provedenou volbu změnit, ale ani samo společenství 

nedokáže rozhodovat byť o jediném slovu; toto společenství je vázáno 

na jazyk takový, jaký je.“

(Saussure 2007: 100-101)

Ferdinand  de  Saussure  zde  předjímá  pojetí  jazykového  relativismu,  které 

budeme  diskutovat  později,  neboť  je  jedním  z  hlavních  tematických  okruhů 

výzkumů vztahu jazyka, myšlení a kultury.

3.3 Symbol

Jazykový znak v arbitrárním vztahu označujícího  a  označovaného ustavuje 

základní jednotku lidského jazykového myšlení. Toto myšlení se uskutečňuje ve 

formě vytváření systému jazykových znaků.

Zmínili  jsme  relativní  motivovanost  znaku.  Relativní  motivovanost  znaků 

určuje,  jakým způsobem jsou od sebe různé znaky odvozené nebo jak na sebe 

navazují, příp. spolu souvisí. Namísto představy o motivovanosti znaků ve vztahu 

k jejich objektům, ke kterým, jak víme, žádný přímý vztah mít nemohou, neboť 

objekt je založen až ve znaku, předkládáme jinou koncepci. Tato koncepce podrží 

možnost  konceptualizace  reality  ve  smysluplný  celek  tím,  že  umožní  znakům 

vztahovat se jeden k druhému.

Tato  možnost  je  pravděpodobně  určitým  způsobem  závislá  na  principu 

dvourovinné  strukturace.  Této  skutečnosti  se  možná  nevědomky  dotkl  Louis 

Hjelmslev, když napsal, že „Každý jazyk se nám jeví jako systém znaků, tj. jako  

systém jednotek výrazů spjatých s nějakým obsahem. Takovými znaky jsou slova.  

Ale i části slova mohou být znaky“ (Hjelmslev 1971: 31). Jazykový znak se tedy 

neuplatňuje pouze v rovině slov, ale také v rovině gramatických jevů.

Není  docela  pravda,  že  jedinec  nemůže  přispět  ke  vztahu  označujícího  a 

označovaného.  Arbitrárně  ustavený  vztah  sice  nelze  změnit,  lze  ale  na  jeho 

základě ustavit nějaké další označující, kterému bude přiřazeno další označované. 

Dostáváme se  tak  do  oblasti  amplifikace  znaků  formou  metafor,  metonymií  a 

dalších figur. Schopnost znaků účastnit se těchto rozšíření je jejich rozhodující 

vlastností, díky které může přijít ke slovu jejich symbolické užití.

Lze  vyslovit  názor,  že  každý znak je  schopen nabývat  v  určitém kontextu 

jakéhokoli významu (stát se dalším vztahem signifiant-signifié), pokud je splněna 
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podmínka relativní motivovanosti.  Podmínka relativní motivovanosti  určuje,  že 

uživatel nebo uživatelé znaku (zejména na straně příjemce, resp. příjemců) musí 

chápat,  jakým způsobem byl  znak  rozšířen.  Relativní  motivovanost  pak  může 

vycházet  například  z  oblasti  gramatické  (srozumitelné  byť  nezvyklé  slovo 

„vosák“), etymologické („počítačovat“), obrazné („přísný západ slunce“), ale také 

pouze kontextové („byl pozdní večer první sněhulák“).

Jazykové myšlení  tak  nabývá rozměru symbolického myšlení.  Rozdíl  mezi 

znakem a  symbolem se  ztrácí,  neboť  užití  znaku  je  vždy  symbolické.  Pojem 

symbol a pojem znak jsou v našem pojetí totožné, použití pojmu symbol však lépe 

ilustruje  možnost  symbolického  užití.  Pojetí  symbolizace  jako  otevřenosti 

významů můžeme nalézt  například  v  pracích  kulturologa  a  filozofa  Vladimíra 

Boreckého (1941-2009) (srov. Borecký 2003)8.

3.3.1 Konstrukce symbolických světů

Lze  tedy  pozorovat,  že  jazyk  neodráží  pouze  to,  co  je  ve  vnějším  světě 

viditelné,  ale  na  základě  schopností  mluvčích  vytváří  nezávislé  podmínky  pro 

vznik dalších symbolických světů. Tyto podmínky pravděpodobně stojí v základu 

vzniku abstraktních systémů, které ve svém celku dávají vznik té které kultuře. 

Jedním z nejdůležitějších takových světů – narazili jsme na něj již v díle Ernsta 

Cassirera –, který se od kultury ke kultuře liší ve své podobě a výrazu, ale jako 

takový  je  s  velkou  pravděpodobností  univerzální  napříč  kulturami,  je  svět 

mytologický.

Schopnost abstrahovat z vnějšího světa pomocí jazyka vztahy, formulovat je 

znovu  a  jinak  a  dávat  tak  vznik  světům  dalším  je  pravděpodobně  jednou  ze 

základních výsad lidského symbolického myšlení.  Navíc se  u lidských mláďat 

projevuje poměrně brzy. Zdá se, že stojí v základech jazykového myšlení v jeho 

velmi rané podobě, což je důkazem o tom, že jazykové myšlení má již ve své 

podstatě zakomponovaný symbolický rozměr.  Proto mohou děti  dobře rozumět 

pohádkám a příběhům, které z hlediska zákonitostí světa, který děti obklopuje, 

dávají jen malý a odvozený smysl.

Díky tomu mohou být dospělí často svědky zcela bezprostředních sdělení typu 

„Tam je čert“ doprovázených upřeným pohledem a ukázáním na prázdné místo v 

8 Borecký ovšem zachovává rozdělení mezi znakem a symbolem.
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rohu místnosti. Není složité ověřit, že čert v rohu místnosti není. Nicméně pokud 

dítě na tuto skutečnost upozorníme, tj. budeme tvrdit například „Tam žádný čert 

není“, přítomnost čerta pro dítě není vyvrácena. Následuje reakce „tam“ a ukázání 

kamkoli  jinam.  „Tam“  se  ve  větě  „tam  je  čert“  nevztahuje  k  prostorovému 

uspořádání.  Jednou  z  variant,  jak  se  čerta  zbavit,  je  zahrnout  ho  do  vztahů 

odvozených z fungování světa, ve kterém se čert vyskytuje, například tvrzením 

„Čert už odešel“.

Přitom dítě, které vidí přicházet a odcházet čerta, netrpí žádnou poruchou a 

dokáže  oddělit  svět,  ve  kterém  „tam  čert“  je  a  ve  kterém  „tam  čert“  není. 

Pluralitou pravd týkajících se také plurality světů dobře viditelné na příkladech 

mytologií se zabýval mezi jinými Paul Veyne (1999).
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4 Vstříc studiu jazyka a kultury

Dosud jsme se problémem jazyka a kultury zabývali spíše teoreticky. V části 

věnované vnitřním a vnějším světům náš přístup nejprve vycházel z pozic teorie 

poznání,  v  rámci  které  jsme problém ustavili  tak,  abychom se jím dále  mohli 

vůbec zabývat. V části zabývající se jazykem jsme lingvistické hodnocení jazyka 

přenesli do sféry sémiotiky, jejímž prostřednictvím jsme mohli na jazyk pohlížet 

jako na systém znaků s určitými vlastnostmi. Tím se nám ale ztratila ze zřetele 

kultura. Na svou obranu můžeme říci, že projekt sémiotiky je například v pojetí 

Umberta Eca skutečně projektem pochopení kultury (srov. Eco 2009).

Nicméně měli bychom alespoň na několika příkladech ukázat spolupůsobení 

kultury  a  jazyka,  jak  je  pozorovatelné  v  běžné  každodennosti.  Opustíme  tak 

teoretická zkoumání, která jsme dosud sledovali, a postavíme problém kultury a 

jazyka více na půdu lingvistické antropologie.

Je určitě  možné nadále považovat  jazyk především za nástroj  komunikace. 

Toto pojetí  nicméně ne zcela odpovídá tomu, co jsme se dosud snažili  ukázat. 

Jazyk totiž neslouží pouze jako nástroj komunikace mezi dvěma a více jedinci, ale 

je  sám o sobě určitým způsobem zakořeněn v myšlení  jednotlivce samotného. 

Prostřednictvím jazyka se na svět díváme i v případě, že nikdo jiný není kolem 

přítomen. Lidská zkušenost (vztažení se k vnějšímu světu) je předpřipravena a 

neustále provázena pojmy a kategoriemi, které existují v jazyce, a tím je jazykem 

přímo určena.

Proto je třeba jazyku a způsobu, kterým jej používáme nikoli jen jako nástroj 

komunikace, ale jako jednu z podmínek možnosti utváření vnitřních světů, přiznat 

přímou provázanost s univerzem kultury.

Pozvedáme  jej  tak  nad  úroveň  konkrétních  projevů  kultury,  například 

materiálních  artefaktů  nebo  právních  a  jiných  institucí,  a  činíme  jej  základní 

předpokladem existence symbolické kultury. Při zkoumání kultury bychom si tedy 

měli neustále uvědomovat důležitost jazyka a při zkoumání jazyka si být vědomi 

jeho provázanosti s kulturou.

Z těch, kteří si význam jazyka jako symbolické báze kultury uvědomovali a 

stavěli ho proto do popředí svých studií, zaujímá přední místo americký lingvista 

a lingvistický antropolog Edward Sapir  (1884-1939).  Především jeho poznatky 

35



daly vznik teoriím jazykového relativismu a jazykového determinismu.

4.1 Sapirova-Whorfova hypotéza

Princip jazykového relativismu říká, že kterákoli kultura se vyjevuje skrze jí 

příslušný  jazyk  a  rozdíly  mezi  jazyky  určují  rozdíly  ve  světonázoru  jejich 

mluvčích.  Princip  jazykového  determinismu  předpokládá,  že  způsob,  jakým 

myslíme a díváme se na svět, je ustaven v jazyce (Salzmann 1997). Nejtypičtějším 

vyjádřením těchto principů je tzv. Sapirova-Whorfova hypotéza9. Edward Sapir na 

základě svého studia indiánských jazyků dospěl k závěru,  že vnější  svět a náš 

vztah k němu jsou nazírány skrze kategorie a vztahy, které jsou uloženy v jazyce.

Sapir tvrdí, že jednotlivec se nemůže vymanit z vlivu jazyka, který používá, a 

že  ten  neustále  určuje  jeho  vidění  světa.  Základní  postulát  lingvistického 

determinismu a relativismu uvedl Sapir ve spojení s přesvědčením o nutnosti vzít 

jazyk do úvahy při studiu kultur a společností. Důležitost role jazyka zdůrazňoval 

natolik, že ve své stati The Status of Linguistics as a Science napsal:  „Jednoho 

dne bude pokus pojmout primitivní kulturu bez pomoci jazyka dané společnosti  

vypadat  stejně  amatérsky  jako  práce  historika,  který  si  nedokáže  poradit  s  

původními dokumenty civilizace, kterou popisuje“10 (Sapir c1949: 68).

Výrazné uplatnění tzv. emického přístupu ve vědách o kultuře cca od 60. let 

20. století (Soukup 2011) dalo této Sapirově předpovědi jasně za pravdu.

V dalším odstavci Sapir píše:

„Lidské bytosti nežijí v objektivním světě samy, stejně tak nežijí 

samy ve světě sociálních aktivit,  jak jej  běžně chápeme, ale jsou z 

velké  části  vydány  na  milost  určitému  jazyku,  který  se  stal 

prostředkem sdělování v dané společnosti. Představa, že se k realitě 

stavíme v  podstatě  bez  užití  jazyka a  že  jazyk  je  pouze  vedlejším 

prostředkem  k  řešení  specifických  problémů  komunikace  nebo 

reflexe,  je zcela iluzorní.  Pravda je taková, že „skutečný svět“ je z 

velké části  nevědomě vystavěn na jazykových zvyklostech skupiny. 

9 Zdeněk Salzmann navrhuje tuto hypotézu nazývat pouze „Whorfova hypotéza“, neboť 
Whorfovy myšlenky měly výrazně větší ohlas než původní Sapirovy (1997). Vzhledem k 
tomu, že Sapirovi nechceme ubírat přínos k této hypotéze, a vzhledem k ustálení celého 
pojmenování „Sapirova-Whorfova hypotéza“ ponecháme jej v plném znění.

10 „Some day the attempt to master a primitive culture without the guide of the language of its 
society will seem as amateurish as the labors of a historian who cannot handle the original 
documents of the civilization which he is describing.“
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Žádné dva jazyky nejsou nikdy dostatečně podobné, abychom mohli 

uvažovat o tom, že reprezentují stejnou společenskou realitu. Světy, ve 

kterých různé společnosti žijí, jsou rozdílné světy, nikoli ten samý svět 

pouze s jinými nálepkami.

Porozumění  například prosté  básni  vyžaduje  nejen  porozumění 

běžným významům jednotlivých  slov,  ale  úplné chápání  veškerého 

života celé komunity (…). Dokonce relativně jednoduché percepční 

akty  jsou  mnohem  více,  než  jsme  mohli  předpokládat,  v  područí 

společenských  vzorců  nazývaných  slova.  (…)  Vidíme,  slyšíme  a 

zakoušíme tak, jak zakoušíme, z velké části proto, že jazykové zvyky 

naší komunity předjímají určité způsoby interpretace.“11

(tamtéž: 69)

Jedná se tedy o formu jazykového determinismu,  ve které  určité  kategorie 

jazyka, především slovní zásoba, mají vliv na to, jak jedinec jako člen společnosti 

vnímá  a  interpretuje  okolní  svět.  O  něco  radikálnější  verzi  jazykového 

determinismu předložil Sapirův žák Benjamin Lee Whorf (1897-1941).

Whorf vyslovil názor, že jazyk nejenže ovlivňuje naše vnímání a lze skrze něj 

rozumět kultuře, která v něm rezonuje, ale že jazykové prostředky přímo určují 

chování lidí. Dále že jazyky nejsou realizacemi obecného symbolického myšlení, 

ale že jde o různé typy myšlení. Radikální verze Sapirovy-Whorfovy hypotézy 

představená  Whorfem  říká,  že  gramatiky  jazyků  jsou  na  sebe  navzájem 

nepřevoditelné a že například naše kategorie „času“, „prostoru“ a „hmoty“ nejsou 

všelidské a univerzální (Whorf 1962).

Whorf  tento  názor  vyslovil  pod  dojmy,  které  nabyl  studiem  gramatiky 

11 „Human beings do not live in the objective world alone, nor alone in the world of social 
activity as ordinarily understood, but are very much at the mercy of the particular language 
which has become the medium of expression for the society. It is quite an illusion to imagine 
that one adjusts to reality essentially without the use of language and that language is merely 
an incidental means of solving specific problems of communication or reflection. The fact of 
the matter is that „real world“ is to a large extent unconsciously built up on the language 
habits of the group. No two languages are ever sufficiently similar to be considered as 
representing the same social reality. The worlds in which different societies live are distinct 
worlds, not merely the same world with different labels attached.
The understanding of a simple poem, for instance, involves not merely an understanding of the 
single words in their average significance, but a full comprehension of the whole life of the 
community (...). Even comparatively simple acts of perception are very much more at the 
mercy of the social patterns called words than we might suppose. (...) We see and hear and 
otherwise experience very largely as we do because the language habits of our community 
predispose certain choices of interpretation.“
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amerických indiánů Hopi.  Hopijská gramatika a  gramatika evropských jazyků, 

které  Whorf  souhrnně  pro  jejich  podobnost  označoval  jako  SAE  („Standard 

Average European“), se podle Whorfa natolik liší, že prožívání času, prostoru a 

dalších z pohledu evropské logiky, matematiky a fyziky univerzálních kategorií je 

nesouměřitelně odlišné (tamtéž).

Whorfova verze hypotézy vyvolala velké ohlasy možná právě proto, že její 

radikální aplikace by v důsledku vedla k nemožnosti jakkoli zkoumat cizí kultury, 

neboť by veškeré kultury dokonale oddělila jako navzájem nepřeložitelné. Proto 

byla kritizována a zpochybňována (Salzmann 1997).

Přestože  Sapirovy  poznámky  mohly  radikální  jazykový  determinismus 

implicitně předjímat a Whorf byl Sapirovým žákem, sám Sapir radikální verzi na 

jiných místech nepotvrzuje a své závěry koriguje. Ve své pozdější stati nazvané 

prostě Language píše například:

„Nakolik můžeme zatím usuzovat, izolující nebo aglutinující nebo 

flektivní typy řeči jsou možné na kterémkoli stupni civilizace. Stejně 

tak  se  například  nejeví,  že  by  přítomnost  nebo  nepřítomnost 

gramatické  kategorie  genderu  měla  jakoukoli  závažnost  pro  naše 

porozumění sociální organizaci či folklóru u daných národů. Kdyby 

zde existovala takováto paralela, jak bylo někdy uvažováno, bylo by 

zcela  nemožné  pochopit  rychlost  s  jakou  probíhá  difúze  kultury 

navzdory výrazným jazykovým rozdílům mezi kulturou vypůjčující si 

a kulturou dávající.“12

(Sapir c1949: 34-35)

Takový  argument  se  zdá  jako  opodstatněný.  Kromě  zjemnění  radikálního 

lingvistického  determinismu  se  zde  Sapir  ohrazuje  ještě  vůči  předpokladu,  že 

určitý  stav  jazyka  odpovídá  určitému  stupni  kultury,  tedy  jasně  rozporuje 

evolucionistické paradigma minimálně v lingvistickém pohledu.

Z výše uvedeného lze vyčíst, že se Sapir zabýval ještě další otázkou. Jedná se 

o prozkoumání toho, nakolik jsou různé jazyky podobné sobě navzájem jakožto 

12 „So far as can be seen, isolating or agglutinative or inflective types of speech are possible on 
any level of civilization. Nor does the presence or absence of grammatical gender for example, 
seem to have any relevance for our understanding of the social organization or religion or 
folklore of the associated peoples. If there were any such parallelism as has sometimes been 
maintained, it would be quite impossible to understand the rapidity with which culture diffuses 
in spite of profound linguistic differences between the borrowing and giving communities.“
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symbolické  systémy  ve  své  psychologické  podstatě  bez  ohledu  na  vnější 

jazykovou  formu.  Neboli  jednodušeji,  nakolik  jsou  jazyky  „překlady“  jiných 

jazyků.  Sapir  částečně  (alespoň  v  určitém období)  věřil  na  možnost  překladu 

jednoho jazyka do druhého a tudíž chápal  jazyk jako univerzální symbolickou 

entitu. 

Sapir  dobře  ilustruje,  že  v  otázce  lexika  jsou  různé  evropské  jazyky  v 

mnohých případech takřka totožné v tom smyslu,  že pro různé kulturní  prvky 

(například jednotky příbuzenského systému) mají v podstatě podobně motivovaná 

pojmenování,  přestože  etymologickou  příbuznost  těchto  výrazů  nenalezneme. 

Vedle příbuzenských jednotek uvádí příklad oslovení „Your Excellency“, které se 

v podobě stejného vzorce (bez etymologické příbuznosti) vyskytuje v angličtině a 

v ruštině (c1949).

Přeložitelnost evropských jazyků ještě výrazněji vyvstane v oblasti ustálených 

slovních spojení. Ekvivalence vzorce pro zvolání „pro boha!“, resp. „můj bože!“ v 

mnoha evropských jazycích  je  výmluvná.  Podobně totožná  jsou  další  ustálená 

slovní spojení, která jsou v různých jazycích v podstatě překlady sobě navzájem, 

přestože se jedná o obrazná vyjádření.

Přeložitelnost jednoho jazyka do druhého a tím přeložitelnost jedné kultury do 

druhé, pokud by se ukázala jako univerzálně platná, by ukazovala na společný 

základ všech symbolických systémů odvozených od jazykového myšlení, čímž by 

výrazně  podpořila  naše  úvahy  o  symbolizaci.  Bohužel  příbuznost  evropských 

jazyků je s největší pravděpodobností natolik velká, že z prosté podobnosti mezi 

nimi nelze uvažovat nějaký univerzální základ, který by bylo možné rozšířit za 

hranice Evropy. Nicméně není vyloučené, že představu o univerzální podobnosti 

jazyků v jejich základu je možné podpořit jinými argumenty.

Sapir  se  také  věnuje  podstatě  jazyka  jako  lidské  schopnosti  symbolické 

produkce. Zdůrazňuje schopnost jazyka vytvářet světy od vnějšího světa oddělené, 

které jsou na něj pouze nepřímo napojené (Sapir c1949), podobně jako jsme o 

konstrukci symbolických světů pojednali v příslušné podkapitole.

4.2 Kulturní změna, jazykové změny a proces socializace

Sapir nestudoval jazyky jako nehybné a dané,  ale věnoval pozornost jejich 

výzkumu v kontextu kulturní změny. Prostřednictvím jeho poznatků se dostáváme 
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k problémům, na kterých lze ilustrovat,  jak se roviny jazyka a kultury v sobě 

navzájem odrážejí a jak se doplňují. Vedle otázek spjatých s akulturací, kterým se 

věnoval  Sapir,  se  jedná  také  o  procesy  vyvolané  inovací  a  o  otázky  spjaté  s 

osvojováním si kultury a jazyka v průběhu socializace a enkulturace.

Uveďme nejprve,  proč  je  výhodné soustředit  se  právě  na  problém změny. 

Diachronní  lingvistika  19.  století  přišla  se  zjištěním,  že  jazyky  se  v  čase 

proměňují a že se dceřiné jazyky vydělují z jazyků starších (Saussure 2007). Tyto 

změny, které jsme schopni v určitém rozsahu rekonstruovat,  vybízejí  k otázce, 

proč se tak děje.

Je pravděpodobné, že skupiny, které dříve mluvily stejným starším jazykem, 

poté, co se v průběhu migrace oddělily jedna od druhé v geografickém prostoru, 

pozměňovaly své jazyky do té míry, až došlo fakticky ke vzniku dvou různých 

jazyků. To znamená, že jazyk buď prochází určitou endogenní změnou, tj. že v 

prostředí  kontaktů  omezeného  počtu  uživatelů  nějakého  jazyka  preferují  tito 

uživatelé  určité  části  lexika,  případně  sklon  k  určité  výslovnosti  nebo  určité 

gramatické  variantě.  Nebo že  jsou oddělené  části  původního jazyka vystaveny 

vnější změně skrze kontakt s jiným jazykem.

Máme  tak  před  sebou  problém  o  dvou  stránkách.  První  stránku  tvoří 

endogenní  jazyková změna,  která  je  spjata  s  nepřetržitou  inovací  a  endogenní 

změnou  kulturní.  Druhou  stránkou  jsou  změny  vyvolané  kontakty  mezi 

jazykovými a kulturními skupinami, jedná se tedy o kulturní difúzi a s ní spjaté 

procesy exogenní jazykové změny.

Lingvistika  vyvinula  širokou  metodiku  pozorování  a  zkoumání  obou  typů 

změn v jazyce. Pokud by se potvrdil předpoklad určité pravidelnosti všech těchto 

změn  a  korelace  mezi  změnami  v  jazycích  a  změnami  v  dalších  oblastech 

kulturního  univerza,  metody  navržené  lingvistikou  by  mohly  být  uplatněny  v 

rámci dalších výzkumů v rovině materiálních artefaktů, vzorců chování ad.

Nové  jazykové  varianty,  které  vznikají  v  rámci  endogenní  změny,  určitým 

způsobem zbytňují a stávají se normou. V oblasti jazyka lze studovat, jak toto 

zbytňování  probíhá.  Je  však  s  velkou  pravděpodobností  příliš  troufalé 

předpokládat,  že  bychom mohli  na základě jevů popsaných v jazyce například 

předpovědět vývoj kulturních trendů, jakkoli je taková představa zajímavá.

Exogenní  změna nabízí  výrazně  jistější  pole  zkoumání.  Jazyky mohou být 
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těžko ve vzájemném kontaktu tak, aby zároveň nebyly v kontaktu s dalšími prvky 

daných kultur. Lze dokonce tvrdit, že jsou-li v kontaktu jazyky a probíhá-li skrze 

tento kontakt změna v některém nebo v obou z nich, má tato změna zároveň vliv 

na změny probíhající v dalších oblastech příslušných kultur.

A  naopak,  kulturní  difúze  bude  zhusta  provázena  změnami  v  jazycích. 

Domníváme se, že tento vztah je možné experimentálně ověřovat. Proto je pole, 

na  kterém se  střetávají  exogenní  kulturní  změny  a  obdobné  změny  v  jazyce, 

vhodné pro výzkum vztahu jazyka, myšlení a kultury.  Vzhledem k tomu, že polí, 

kde  je  možné  uplatnit  experimentální  výzkumy  na  vztah  jazyka  a  kultury,  je 

relativně málo, měla by tato oblast být patřičně pro takové výzkumy využita.

Lze například v současnosti pozorovat, jak je šíření technických a kulturních 

novinek provázeno  pronikáním anglických slov  do dalších  jazyků  pod vlivem 

anglické,  resp.  americké  kulturní  a  technické  produkce.  Změna  probíhá  podle 

obou možných scénářů. Používání nové techniky provází osvojování si anglické 

nebo z angličtiny přejaté terminologie. A výrazy popisující určité vzorce chování 

často předchází  znalosti  těchto  vzorců,  ke  kterým má jedinec  přístup až skrze 

znalost daných výrazů. Klasickým příkladem „síly“ slova je slovo „robot“, které 

se rozšířilo z češtiny do jiných jazyků a stalo se ústřední kategorií sítě dalších 

pojmů v rámci vědecké narace na téma technického pokroku a umělé inteligence. 

Úspěch slova „robot“ můžeme přisuzovat poptávce po přiléhavém pojmu, který 

by  v  rámci  této  narace  označil  širokou  kategorii  vynálezů  s  určitými 

charakteristikami.

Je  velice  pravděpodobné,  že  komplexní  výzkum exogenních  jazykových  a 

kulturních změn by ukázal vztah, kdy dobře integrovaná novinka v rovině jazyka 

napomůže  lepší  integraci  s  ní  spojených  kulturních  prvků a  naopak,  že  snáze 

přejaty budou výrazy,  u kterých prvky s nimi propojené jsou v rovině kultury 

dobře sloučené nebo slučitelné. Tedy že míra zbytnění prvků a zbytnění významů 

a symbolů na ně napojených v rovině jazyka je reciproční.

Výše  popsaná  reciprocita  se  netýká  pouze  jazykové  a  kulturní  exogenní 

změny.  Můžeme  se  oprávněně  domnívat,  že  je  zároveň  jádrem  osvojování  si 

jazyka a kultury v procesu socializace. Sociální podstata jazyka již byla popsána a 

komentována v kapitole věnované jazyku. Člověk si osvojuje jazyk a lingvistické 

kompetence  v  průběhu svého dětství  prostřednictvím kontaktu  s  dalšími  členy 
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společnosti a stejným způsobem si osvojuje také kulturu. Socializace jako proces 

osvojování  si  vzorců  chování  a  myšlení  konkretizovaných  ze  sociální  reality 

obklopující dětského jedince je zároveň procesem osvojování si jazyka (Giddens, 

Jařab 1999).

Britský sociolog Anthony Giddens (narozen 1938) uvádí příklady tzv. vlčích 

dětí, které v rané fázi dětského vývoje nebyly v kontaktu s lidmi. Tyto děti si již 

nikdy  nedokázaly  osvojit  většinu  kulturních  návyků  a  nebyly  schopny  získat 

jazykové  schopnosti  odpovídající  lingvistické  kompetenci  jedinců 

socializovaných v lidské společnosti (tamtéž).

Existuje zároveň tzv. kritický práh, který označuje okamžik ve vývoji dítěte, 

za kterým již není schopno plně si osvojit další (nebo v případě vlčích dětí první) 

jazyk. Tento okamžik také představuje moment, kdy je již dítě příliš staré na to, 

aby bylo schopno se plně socializovat, pokud z nějakého důvodu nebylo dosud 

socializováno (tamtéž).

Kritický práh i příklady vlčích dětí ukazují na totéž, co jsme mohli pozorovat 

na příkladu průběhu kulturních změn. Že osvojování si kultury je z velké části 

procesem přejímání odpovídajících jazykových prostředků, které v recipročním 

vztahu  vedou  k  utvrzení  takto  získaných  kulturních  návyků.  Také  studium 

socializace  a  enkulturace  proto  nabízí  pole  pro  konkrétní  experimentální 

výzkumy.
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5 Závěr

Příspěvek  k  diskusi  o  vtahu  kultury,  jazyka  a  myšlení  předložený  na 

předcházejících několika stranách měl v prvé řadě ukázat, jakým způsobem stojí 

jazyk  v  jádru kultury  a  jak  prostřednictvím  jazykového,  resp.  symbolického 

myšlení ustavuje možnost existence kultury jako univerza sdílených významů a 

symbolů.

Relativně  rozsáhlá  část  byla  věnována  vysvětlení  toho,  proč  je  důležité  o 

kultuře uvažovat právě v symbolickém pojetí a jak významnou roli v takovém 

pojetí jazykové myšlení zastává. Byla představena schopnost symbolizace, která 

stojí v základu symbolického myšlení, a bylo zároveň ukázáno, že není možné 

tuto  schopnost  redukovat  na  studium biologických funkcí  lidského organizmu. 

Tím byla otevřena cesta k pojetí kultury jako nadindividuální vrstvy reality, která 

existuje na společenském základu.

V dalším kroku bylo třeba určit, jakým způsobem se lidský jazyk odlišuje od 

komunikace jiných živočišných druhů, a rozpoznat zásadní výjimečnou vlastnost 

jazyka, která umožňuje jazyk používat jako základ pro jazykové myšlení. Bylo 

ukázáno, že tato vlastnost nemůže být nalezena skrze spekulace o vzniku jazyka 

ani skrze deskripci jeho vnějších projevů.

Proto jsme v souladu s myšlenkami Ferdinanda de Saussura odlišili jazyk jako 

systém stojící  v  pozadí  řečových  aktů  a  analyzovali  podstatu  tohoto  systému. 

Jazyk tak byl pojat jako systém znaků sociální povahy. Znaková podstata jazyka 

nás přivedla k sémiotickému studiu, skrze které jsme rozpoznali arbitrární povahu 

jazykového znaku. Domníváme se,  že arbitrární povaha znaku je hybnou silou 

zakládající  možnost  používat  znaky  v  procesu  symbolizace,  vázat  je  k  sobě 

určitými vztahy a vytvářet tak symbolické světy, které jsou podstatou kulturního 

univerza.

V neposlední řadě bylo třeba testovat, zda princip jazykového determinismu 

nerozporuje naše zjištění.  Ukázali  jsme, že radikální verze Sapirovy-Whorfovy 

hypotézy, jak byla uvedena Whorfem, by skutečně neumožňovala předpokládat 

přeložitelnost jednoho jazyka do druhého a rozporovala by tak existenci jazyka na 

univerzálním  symbolickém  podkladu.  Nicméně  radikální  verzi  hypotézy 

zpochybňoval  vedle  jiných  například  již  Sapir,  když  argumentoval  existencí 
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kulturní  difúze,  která  by  v  případě  nemožnosti  porozumět  světu  jiných  kultur 

nemohla probíhat.

Na základě Sapirových myšlenek jsme proto také v závěrečné části ilustrovali 

možnost  studia  provázanosti  jazyka a  kultury  na  poli  kulturních  a  jazykových 

exogenních změn a na poli osvojování si kultury a jazyka v procesu socializace.

Práce vybízí k dalším výzkumům ve dvou rovinách, jež se nám v průběhu 

šetření  vyjevovaly  jako  uskutečnitelné.  První  rovinou  je  studium provázanosti 

jazyka, kultury a myšlení na úrovni konkrétních projevů v rámci změn, které jsou 

pozorovatelné jak na úrovni jednotlivce (změna chování, změna návyků, změna 

užívaného lexika apod.), tak na úrovni skupin (analýza obsahu médií, kulturních 

trendů aj.).

Druhou  rovinou  je  holistické  studium  symbolizace  jako  lidské  vlastnosti, 

studium symbolických forem a jejich provázanosti s formou jazyka. Tato rovina 

není  v  současné  společenskovědní  debatě  příliš  rozvinutá,  přestože  by  mohla 

pomoci  vyřešit  řadu  problémů,  na  které  nestačí  standardní  sociologická  nebo 

psychologická  metoda.  Studium  symbolického  myšlení  nabízí  pole  pro 

interdisciplinární  přístup  široce  rozkročený  mezi  psychoanalýzu,  sémiotiku, 

studium mytických systémů až po literární teorii.
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