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OBECNĚ O JAZYCE A JAZYCÍCH



I. Co je to jazyk, o jeho vzniku a vývoji
Než se vydáme do světa jazyků, povězme si pár slov úvodem. Tato a následující tři 
kapitoly mají za cíl povědět čtenáři o tom, co ve druhé části knížky — ve výkladech
0 jednotlivých jazycích — nenajde, a co je přesto užitečné o lidské řeči vědět.

V našem každodenním životě je řeč něčím tak samozřejmým, že nebýt hodin češtiny 
a slohu ve škole, snad by nás ani nenapadlo hledat v ní nějaké složitosti. A přece ji 
právem kdosi přirovnal k ledovci. Jenom její malá část, řeč, kterou vnímáme sluchem, 
zrakem nebo hmatem, je nám bezprostředně dostupná. Zbylých devět desetin — to, 
jak a kde vznikají v našem mozku slova a věty, jak je posluchač zpracovává, „de
kóduje”, odkud se bere jejich smysl, jak se tento smysl mění a kombinuje s významy 
jiných slov, i mnoho dalších záhad -  zůstává skryto „pod hladinou” . Řeč je nenápadná
1 tím, že k ní nepotřebujeme žádný zvláštní orgán, který by scházel živočichům ne
mluvícím. Ovšem ohromující pohyblivost hrdla a úst, která člověku umožňuje vy
loudit neuvěřitelnou škálu různých zvuků, daleko přesahuje nároky na přijímání 
potravy a dýchání.

Řeč -  samozřejmá, nenápadná, všudypřítomná. Provází nás na každém kroku, 
proniká každou činností, kterou děláme.

A přece jsou s ní těžkosti. Byly popsány už stovky nejrůznějších jazyků po celém
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Velkou část toho, 
co zahrnujeme 
do pojmu řeč, 
si neuvědomujeme 
—  podobně jako 
nevidíme většinu 
plovoucího ledovce

světě. Známe však podstatu lidské řeči? Dokážeme vystihnout, v čem se liší od ostat
ních dorozumívacích systémů, jakými jsou „řeč“ zvířat nebo umělé jazyky počítačů? 
Víme dnes už mnoho, ale kolik toho ještě zbývá! Udělejme si proto malou exkurzi 
a zkusme se podívat na jazyk z několika různých pohledů: jazyk jako činnost, jako 
řečový proces, jako systém a jako ryze lidská schopnost.
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Podobně jako špička ledovce nad hladinou je našemu zkoumání nejpřístupnější 
j azyk  jako  č innost ,  tzn. zvláštní způsob lidského chování s celou řadou funkcí. 
Na první místo se obvykle klade funkce dorozumívac í ,  předávání informací 
mezi lidmi. Sdělování, komunikace, má skutečně pro člověka zásadní význam. Je
nomže záznamy rozhovorů mezi lidmi ukázaly, že faktické informace tvoří jen poměrně 
malou část jejich obsahu. Spíš se zdá, že valná většina našich projevů je diktována 
potřebou mezilidského kontaktu, potřebou vyjadřovat naše pocity, postoje, vztahy, 
přání a nálady, snahou projevit svou vlastní osobnost apod. Například otázkou 
Tak jak se vede, co pořád děláte? většinou nic nezjišťujeme, má v prvé řadě upoutat 
pozornost osoby, ke které se obracíme. Podobně věty To máme hezky! nebo Vám to 
dneska sluší! nemají jiný účel než navázat a udržet hovor nebo projevit zájem o druhé
ho, popřípadě upoutat pozornost na sebe. Někteří jazykovědci se dokonce domnívají, 
že základní funkcí jazyka je zabránit mlčení při společenském styku.

To už se dostáváme k další, společenské  funkci  jazyka. Jazyk jako zvláštní druh 
společenské činnosti je naprosto neodlučitelným rysem každého lidského společenství. 
Umožňuje fungování a řízení společnosti (srovn. str. 90) v nejširším smyslu, prostřed
kuje styk, vzájemné vztahy a spolupráci mezi jejími členy. Tato závislost je oboustran
ná : jazyk nemůže existovat a vyvíjet se mimo společnost a společnost se neobejde bez 
jazyka.
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Jazyku a společnosti je věnována celá třetí kapitola. Řekněme si proto stručně, 
že složitost společnosti, jejího uspořádání a života, se promítá také do jazyka. Jsme 
zvyklí mluvit o jazycích, jako by šlo o něco přesně vymezeného a ohraničeného. Ve 
skutečnosti se nám každý z nich při pozornějším pohledu rozpadá na celou řadu své
bytných útvarů, jakýchsi „podjazyků“ . Každý člen společnosti totiž užívá v různých 
situacích a za různých okolností jazyka poněkud odlišného. Způsob, jakým se vyjadřu
jeme, je více či méně ovlivněn naším věkem, pohlavím, vzděláním, rodinným prostře
dím, prozrazuje, kde jsme se narodili, společenské postavení a roli, kterou zastáváme, 
naše povolání, způsob života atd. Pro názornost lze tyto různé útvary jazyka (nářečí, 
dialekty) rozdělit podle dvou os. Nářečí podle vodorovné osy, tedy z hlediska územ
ního, se nazývají zeměpisná (nářečí česká, hanácká, lašská ap.). Podle svislé osy — 
z hlediska složení a vrstev společnosti — mluvíme o nářečích sociálních (spisovný 
jazyk, hovorový jazyk, slang ap.).

To ale ještě není všechno. Ke shrabování trávy jsou nejlepší hrábě, k nakládání sena 
vidle. Je sice možné shrabovat vidlemi a nakládat hráběmi, ale... Stejně tak napsat 
článek o mikroprocesorové technice nebo báseň o luně jsou dvě různé práce, vyžadující 
různé nástroje, odlišné jazykové styly. Jazykový styl se vyznačuje určitým výběrem 
a využíváním jazykových prostředků všech rovin jazyka. U technického článku a básně 
mluvíme o stylech funkčních, které závisí na zaměření a funkci projevu. Ve spisovném



jazyce se rozeznávají obvykle čtyři: styl hovorový, publicistický, odborný a umělecký. 
Výčet stylů tím ovšem není vyčerpán. Podle různých hledisek rozlišujeme např. styl 
projevů psaných a projevů mluvených, projevů soukromých a veřejných, styl určitého 
textu nebo jednotlivce, ale i styl celé literární školy. Při jejich třídění můžeme přihlížet 
i ke stránce výrazové (styl jednoduchý -  styl nabubřelý), mluvnické (styl libující 
si v hromadění podstatných jmen — styl využívající více sloves) nebo k autorové postoji 
(styl citově zabarvený — styl věcný). Připomeňme si nakonec, že styly a nářečí jazyka 
jsou jenom malým dokladem složitých vztahů mezi jazykem a společností.

Jazyk má dále funkci  poznávac í .  Je nástrojem myšlení, kterým poznáváme náš 
svět i sebc. Spojitost mezi duševními a jazykovými činnostmi člověka na jedné straně 
a jejich vztah k vnějšímu světu na straně druhé zajímá filozofy, jazykovědce a psycho
logy již velmi dlouho. Už ve starověku si učenci kladli otázku: předcházelo myšle
ní jazyku, nebo naopak? A ačkoli v 18. st. vysvětloval např. osvícenský filozof 
J. Herder jejich těsný vztah společným původem a vývojem, dodnes se objevují jed
nostranné názory, které jazyk a myšlení ztotožňují, nebo zase ostře oddělují. Ani jedno 
není správné -  jazyk a myšlení odrážejí jeden a týž společenský život člověka. Tvoří 
proto dialektickou jednotu, jsou navzájem neodlučitelné. A přesto nejsou totožné: 
lidské myšlení má totiž řadu různých podob, ale jen pojmové myšlení, operující ab
straktními pojmy, se opírá o řeč. Psychologové např. zjistili, že některým žákům
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i dospělým náramně pomůže, mohou-li řešit úlohu nahlas. Jednotky myšlení a řeči 
se však nekryjí, přechod od myšlenky k mluvenému slovu není přímočarý. Složitými 
převody a přeměnami získává myšlenka nejprve přibližnou řečovou podobu. Této 
zvláštní fázi říkáme „vnitřní řeč“ — je to „tichá“ řeč pro sebe, která předchází řeči 
vnější. Myšlení nepodložené řečí užíváme např. k tomu, abychom „vymysleli44 ze tří 
prken lávku přes potok nebo složili obrazec z kostek. Vraťme se ale k pojmovému myš
lení. Víme, že vychází ze slov -  slova označují pojmy, které odrážejí podstatné vlastnos
ti předmětů. Kdyby se slova vztahovala k jedinečným věcem a jejich představám, 
měl by jazyk nekonečný počet slov a nikdy bychom se nedomluvili. Takto však slovo 
židle obsáhne všechny židle všech tvarů, co jsou,* byly nebo budou. Pojmy se utvářejí 
složitým procesem v průběhu vývoje jedince v úzké souvislosti s řečí a zároveň s ní se 
rozvíjí i schopnost logického myšlení. Vznik pojmů, vztah slovo-pojem-předmět, vztah 
logického myšlení a jazyka jako nástroje logiky tvoří jen části -  většinou neuzavře
ných -  problémů z této oblasti. Výzkumy z posledních let např. prokázaly, že jazyk 
a myšlení jakožto duševní funkce mají svá sídla v mozkových hemisférách a že jejich 
umístění leccos vypovídá i o jejich vzájemném vztahu. O tom však později.

Povězme si ještě o úloze jazyka v procesech poznávání. Podle zastánců tzv. j a z y k o 
vé rela t ivi ty  lidé ve společenstvích s různým jazykem poznávají a vnímají svět 
jinak, jejich mateřský jazyk ovlivňuje jejich myšlení a vědomí. Tato hypotéza, spojená
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se jmény amerických jazykovědců E. Sapira a B. L. Whorfa, byla donedávna doklá
dána na barvách, pro které mají různé jazyky různá označení. Ukázalo se však, že 
vnímání barev podléhá hlubším fyziologickým zákonitostem. Jiné výzkumy naznačily, 
že např. vnímání zvuků může být skutečně ovlivněno hláskovým systémem mateřštiny. 
Tento „diktát“ jazyků mnozí jazykovědci odmítají, a to zvláště zastánci tzv. j a z y 
kových univerzál i í  (obecnin). Domnívají se, že všem jazykům jsou naopak společ
né některé základní rysy v jejich stavbě, ukryté pod vnějšími rozdíly. Patří mezi ně 
např. užívání fonémů a morfémů, dvojí členění a produktivita jazyka (str. 67). Hlubší 
potvrzení této teorie by mělo velký význam pro obecnou teorii jazyka. Budiž však 
řečeno, že ani v tomto sporu, ani ve většině ostatních otázek složitého vztahu mezi 
jazykem a myšlením konečné slovo dosud nepadlo.

Užívání jazyka může být i činností tvořivou. Osvětlí nám to první dvě sloky básně 
o Tlachapoudovi:

Je svačvečer. Lysperní jezeleni 
se vířně vrtáčejí v mokřavě.
Vetchaří hadroušci jsou roztruchleni 
a selvy syští tesknoskuhravě.

„Střež se, střež Tlachapouda, milý synu, 
má tlamu zubatou a ostrý dráp.
Pták Zloškrv už se těší na hostinu, 
vzteklitě číhá na tě Pentlochňap.“





Alence z Carrollovy dětské knížky Za zrcadlem, odkud jsme si báseň vypůjčili, při
padala velice zvláštní. Vás už možná napadlo, oč nám tu jde. Jazyk může sloužit 
fantazii a hře. Jazykových her je celá spousta -  rozpočitávadla, říkanky, slovní fotbal 
i tichá pošta. Hry s jazykem, slovní fantazie a tvořivost, umění rozehrát jazyk jako 
dokonalý nástroj, to vše je základem slovesného umění, tj. lidové slovesnosti i umě
lecké literatury. Jako nástroj fantazie a umění má tedy jazyk funkci  tvoř ivou  
a es te t ickou .

Poslední, o níž se zmíníme, je funkce uchovávac í .  Díky jazyku si mohou lidé 
předávat z pokolení na pokolení zkušenosti a poznatky předchozích generací. Význam 
této schopnosti jazyka zachycovat dosavadní poznání — později umocněné vyná
lezem písma — je obrovský. Jen díky ní se mohlo rozvinout nejen umění, ale i věda 
a technika. Je základem celého civilizačního procesu.

Jestliže je řeč zvláštním druhem činnosti, charakteristickou formou lidského cho
vání, měli bychom dodat, že nejúčinnější jazykový projev je zpravidla ten, kdy stojíme 
tváři v tvář oslovované osobě. To proto, ž em im oja zykové  rysy našeho projevu 
mohou dokreslit nebo vyjádřit větší či menší část toho, co chceme říci. Těmito rysy 
mohou být např. gesta, mimika nebo postoj, ale také intenzita, tón nebo výška hlasu, 
ždvižené obočí je někdy jediný způsob, jak poznáme otázku od oznámení. Vedle toho 
existují i ustálená sdělovací gesta nezávislá na řeči, která ji mohou provázet nebo
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zastupovat -  bezradné krčení ramen, mávnutí na pozdrav, ťukání na čelo apod. 
Ba chceme-li být úplní, nesmíme opomenout ani kulturně podmíněnou situaci a okol
nosti, za nichž se mluvený projev odehrává. Také ty jsou součástí jeho obsahu.

Tím se však dostáváme od jazyka jako činnosti k jazyku jako jazykovému p r o 
cesu. Ke znázornění jazykového procesu při jazykové komunikaci (sdělování) se 
užívá tzv. ko m un ik ačn íh o  modelu.  Tento model nám ukazuje, co všechno se 
na jazykovém procesu podílí. Je to 1. hovořící osoba (,,vysílatel“), 2. poslouchající 
osoba (,,přijímatd“), dále 3. vysílací „kanál“ , tj. fyzické prostředí, které zprostředko
vává a přenáší danou 4. zprávu (sdělení, text), vztahující se k nějakému 5. tématu. 
Zpráva je převáděna do příslušného 6. kódu, jazyka. To znamená, že původní záměr 
něco sdělit, myšlenka, je převedena do konkrétního jazykového systému, do slov 
a vět, aby při dekódování byla zpětně převedena na myšlenku a interpretována. Ja
zykový kód musí být společný kódujícímu (vysílateli) i dekódujícímu (přijímateli). 
K tomuto jazykovému aktu dochází v určitém 7. kontextu, tj. dané situaci, která je 
součástí širšího kulturního prostředí, v němž účastníci komunikace žijí. Pro vzájemné 
porozumění je důležitá i shodná myšlenková a jazyková zkušenost. V čem tedy spočívá 
jazykový proces? Vyslovíme-li větu Mám hlad, vzniká sled zvukových vln, souvisejí
cích s pocitem, který my i náš posluchač dobře známe. Pocit hladu a pojem mám byly 
složitým způsobem „zakódovány14 do zvuku. Posluchač postupuje obráceně: musí
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nyní zvuk „dekódovat , aby přenos zprávy úspěšně dokončil. Jazyk jako přirozený 
„kód“ musí mít určité vlastnosti, které tento proces umožňují. V prvé řadě musí být 
systémem znaků.

Co to znamená, že jazyk  je systém? Každý lidský jazyk se skládá ze zvuků, 
zvuky se spojují do slov a slova do vět (odborníci nám odpustí toto zjednodušení). 
Slova a věty jsou nositeli významu. Zvuky, slova, věty a jejich významy představují 
základní jazykové  rov iny ,  které dohromady, dávají jazykový systém. Každá 
rovina tvoří podsystém (strukturu) jazyka se zvláštními jednotkami, o nichž si po
drobněji povíme v další kapitole. Při popisu jazyka je možno postupovat „odspoda 
nahoru'1, tzn. od roviny zvukové až k rovině větné, anebo opačně. Vzhledem k tomu, 
že jazykové roviny jsou navzájem těsně propojeny a dávají smysl jen jako celek, neni 
v tom velký rozdíl. Je tu však ještě jeden důležitý rys -  systém jazyka je celek fu nkč 
ní ! Můžeme si ho představit jako motor, který se skládá z mnoha různých součástek. 
Žádná z nich není samoúčelná, všechny do sebe zapadají, každá má svoji funkci a při
spívá k jeho zdárnému chodu.

Jazyk je tedy systém, a co řeč? Doposud jsme se slovy jazyk a řeč nakládali zcela 
volné. Na začátku století však Švýcar Ferdinand de Saussure, zakladatel moderní 
jazykovědy, přiřkl oběma termínům odlišný význam. Během dne vyslechneme desítky 
různých rozhovorů a sami se jich zúčastníme. Každý může být o něčem jiném, ale

j  ■ ■ ' ' .
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jedno je jim společné: všechny vznikly kombinováním omezeného souboru hlásek 
a slov. A právě tomuto systému jazykových jednotek a pravidel jejich spojování 
říkáme jazyk.  Jazyk, jeho slovník, hlásková a mluvnická stavba, je předáván z gene
raci na generaci, sdilí jej celá společnost. Naproti tomu řeč je konkrétní výsledek 
užívání jazyka v praxi: všechna ta nesčetná sdělení za celý den. Mezinárodně vžité 
francouzské výrazy Švýcara Ferdinanda de Saussura pro jazyk a řeč jsou langue 
a parole.

Jazyk je systém znaků. Z n a k o v o s t j e  tedy další základní vlastností jazyka. Zna
mená to, že jazykové jednotky (morfémy, slova, slovní spojení a věty) představují 
jazykové znaky. Podstatou znaku je, že něco pojmenovává, zastupuje, k něčemu se 
vztahuje. Obecné vlastnosti znaku se obvykle vysvětlují na jednoduchém systému 
semaforových světel: 1. znak, v daném případě světlo semaforu, musí být přístupný 
našim smyslům; 2. mezi barvou světla a tím, co označuje, není žádný vnitřní vztah 
(signálem Stůj! by místo červené mohla být kterákoli jiná barva) -  v tomto smyslu 
jsou znaky libovolné; 3. znak je závazný pro ty, kteří ho používají (jednotlivec nemůže 
o své vůli zaměňovat červenou za zelenou, zelenou za žlutou ap.) — v tomto smyslu 
jsou znaky smluvené, konvenční; 4. znak musí být odlišitelný od jiných znaků v sys
tému, kterého je součástí: na semaforech mohou být různé odstíny zelené, červené 
a žluté, ale všechny tři barvy musí být od sebe k rozeznání. Teprve mají-li znaky tyto
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vlastnosti, mohou tvořit systém. Podobná omezení platí i pro znaky jazykové. Pří
kladem „libovolnosti“ i „konvenčnosti" jazykového znaku je příhoda o původu anglic
kého označení pro klokana. Kapitán James Cook prý kdysi v Austrálii na otázku, jak 
se jmenuje to zvíře, dostal od domorodce odpověď: Kangaroo. Od té doby se klokan 
v angličtině nazývá kangaroo [kengrú], ačkoli to prý znamenalo jednoduše „nevím". 
Důležité je vědět, že na jazykovém znaku není podstatné, zda je slyšitelný, viditelný 
nebo hmatatelný, ale jeho funkce v daném jazykovém systému. To znamená jeho vztahy 
k ostatním znakům tohoto systému. Proto může být zpráva přenášena stejně dobře 
mluveným slovem jako morseovkou, prstovou abecedou, vlajkovou signalizací nebo 
Bradlovým slepeckým písmem.

Znakovostí se lidská řeč zásadně liší od „řeči" zvířat. Oproti jazykovým znakům 
nemají zvířecí signály žádný obsah: nic nepojmenovávají ani nezastupují, jsou 
nedílnou součástí chování. Je jich také mnohem méně než znaků lidské řeči, nemění 
se, jejich počet je stálý a objevují se vždy za určité situace a v určitém „vyladění" ži
vočicha. Chybi zde i záměr, přímý úmysl sdělovat. Polekané kvokání slepice můžeme 
přirovnat k lidskému výkřiku při leknutí. Nemusí jít jenom o signály zvukové — 
signálem může být varovné zdvižení a pohyby klepet u raků, nebo dokonce červená

Vlajková abeceda
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barva samečka koljušky v cizím rajónu, která u domácího samečka vede k útočné reakci. 
Známe i komunikaci pachem (feromony, zvláštními pachovými hormony se signali
zační funkcí u hmyzu i vyšších živočichů) nebo složitým chováním („tanec“ včelích 
dělnic v úlu, oznamující směr a vzdálenost potravy).

Vraťme se ještě ke stavbě jazyka. Řekli jsme si, že zvuky se spojují ve slova. Tento 
prostý fakt má obrovský význam. Mluvíme tu o dvojím členění  řeči,  které je spo
lečným rysem všech lidských jazyků. Budeme-li rozkládat souvislý tok řeči, první 
rovina, na kterou se dostaneme, bude rovina významových jednotek, slov a morfémů 
(tj. nejmenších jednotek významu: vel-mistr, zl-o-syn). Při dalším rozboru se dostaneme 
na druhou rovinu: slova a morfémy se nám rozloží na nižší jednotky zvukové, fonémy. 
Fonémy jsou jakési výchozí „stavební kostky44 jazyka. Ačkoli samy nenesou význam, 
jejich kombinováním je možno vytvořit tisíce a tisíce různých slov. Je pozoruhodné, 
jak málo fonémů přitom jazyky potřebují. Nářečí ostrova Bougainville v Tichomoří 
jich má údajně pouze 11, naopak výjimečně velkým počtem fonémů, více než 60, 
se vyznačují některé kavkazské jazyky.

Neméně důležitou vlastností jazyka je tzv. p r o d u k t i v n o s t :  schopnost vytvářet 
podle potřeby nekonečné variace slovních spojení a vět. Ač je to s podivem, můžeme

Prstová abeceda
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přitom o kterékoli dosud neexistující větě napřed říci, že jí budeme rozumět (pravda, 
ne vždy jejímu věcnému obsahu). Jedinou podmínkou je, že nesmí být v rozporu se 
stavbou daného jazyka.

Zvláštností lidské řeči je i její svébytnost .  Můžeme bez potíží mluvit o tom, co 
nyní není (včerejší výlet), co by pouze mohlo být (nebude-li pršet, nezmoknem), nebo 
co dokonce nikdy nebylo. Tato oddělitelnost jazykového sdělení od přítomnosti 
a skutečnosti nemá obdoby v dorozumívání žádných jiných živočichů.

Od jazyka jako systému přejděme k tomu poslednímu, jazyku jako jazykové  
schopnos t i .  V našem přirovnání k ledovci představuje onu nejskrytější a nejméně 
přístupnou část pod hladinou. Přitom je podkladem všech ostatních podob jazyka, 
o nichž jsme mluvili. Jazyková schopnost bývá definována velice mlhavě — jako obec
ná lidská schopnost osvojovat si řeč a užívat ji. Mlhavě proto, že je spojena s celou 
řadou otazníků. Nad jedním z nich se lidé zamýšlejí od nepaměti: je nám schopnost 
mluvit vrozena, či ji dodatečně získáváme učením? Začněme příhodou zapsanou 
řeckým historikem Hérodotem.

Egyptský faraón Psammétek v 7. st. př. n. 1. prý chtěl zjistit, který národ a jazyk 
je nejstarší. Nechal proto vyrůstat o samotě dvě novorozeňata s němým pastýřem

Braillovo slepecké písmo
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a stádem ovcí. Očekával, že až děti začnou mluvit, neovlivněny žádným jazykem, budou 
užívat původní, tedy nejstarší jazyk na světě. Jejich první slova zněla bekos, bekos — 
což, jak bylo faraónovi řečeno, znamenalo v sousedním jazyce, frýžštině, chléb. 
Usoudil proto, že nejstarším jazykem je frýžština. Podobný pokus zopakoval ve 13. st. 
německý císař Fridrich II. a v 15. st. skotský král Jakub IV.

Faraónův experiment ukazuje, jak stará je představa o vrozenosti řeči. Pokus sám 
ji ovšem vyvrací — je zřejmé, že obě děti nezačaly mluvit nejstarším jazykem, nýbrž 
napodobovaly to, co slyšely kolem sebe, bečení ovcí. Ostatně ji vyvracejí i případy 
dětí, které vyrůstaly divoce o samotě nebo mezi zvířaty, mimo lidskou společnost. 
Ani „zdivočelý chlapec z Aveyronu“, nalezený r. 1797, ani „vlčí děti“ Amala a Kama- 
la, které byly objeveny ve 20. letech tohoto století v Indii, mluvit nedovedli a mluvit 
se naučili už jen nedokonale. Tím také padá romantická představa o Tarzanovi. 
Jenomže ani názor opačný, podle kterého je řeč pouhým výsledkem zkušenosti, jakási 
sociálně předávaná, naučená dovednost, již dnes neobstojí. Prostou nápodobou nelze 
totiž vysvětlit tak rychlé a úspěšné ovládnutí něčeho tak složitého, jako je jazyk. Dítě 
musí mnohem více než jen opakovat, co slyší. Samo experimentuje se zvuky a slovy, 
procvičuje se v nich, a tak se tvořivě podíli na celém procesu. I samotný průběh osvo
jování jazyka ukazuje, že nejde o pouhé učení. Všechny děti totiž procházejí stejnými 
jazykovými stadii, která mají stejné pořadí a objevují se zhruba ve stejném věku. Ne-
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záleží přitom, o jaký jazyk jde, ani na okolnostech, za nichž si jej dítě osvojuje. Dalo 
by se téměř říci, že v závislosti na str.pni duševní zralosti musí dítě začít mluvit, ať 
chce, nebo nechce.

Je tedy nepochybné, že na rozdíl od všech ostatních živočichů se člověk skutečně 
rodí s duševními předpoklady mluvit. Aby však mohl začít mluvit, musí tyto předpokla
dy rozvinout v jazykovém prostředí lidské společnosti. Řeč není dítěti dána jako hoto
vý produkt, nýbrž ji musí postupně „složit" z materiálu, který má po ruce — jazyka 
ve svém okolí. Jak? Jak dítě zpracovává jazykové podněty z okolního světa? Z jeho 
projevů můžeme sledovat, jak se postupně vynořuje stále dokonalejší jazyk. Odkud se 
bere jeho spontánní znalost mluvnice, fonologie, celého toho složitého systému jazyka, 
který jazykovědci stále ještě nedokáží beze zbytku popsat? Můžeme se zatím jen do
mnívat, že dítěti je vrozen jakýsi obecný „stavební plán" lidské řeči, který je mu vodít
kem při osvojování mateřského jazyka. Těžko však říci, nakolik je tento plán podrobný. 
Rodíme se snad se znalostí větné stavby? Tak či onak, rozhodně nám do vínku není 
dán žádný určitý jazyk, jak si to představoval faraón Psammétek. Každé normální 
dítě bez ohledu na rasu a národnost si osvojuje jazyk té společnosti, v níž žije. A to 
bez mluvnických příruček, cvičebnic a slovníků dospělých. Ovládnutí jazyka dítětem 
je tedy invidividuální tvořivý čin.

Mluvili jsme zatím o jazykové schopnosti jako předpokladech duševnich. Zdá se
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ale, že existují i určité vrozené předpoklady tělesné. Nejde jen o specializovaná mlu- 
vidla. Při zkoumání jednoho sta lidských mozků objevili odborníci anatomické rozdíly 
mezi spánkovým lalokem (jedním z nejdůležitějších míst v mozku pro řeč) v levé a pra
vé polovině mozku. V 65 % byla tato oblast mohutnější v levé mozkové hemisféře, 
která je u většiny lidí sídlem řeči. Soudí se proto, že rozdíl ve velikosti laloků souvisí 
právě s umístěním řeči v této oblasti. Tento rozdíl je dokonce ještě větší u novorozen
ců — dalo by se říci, že řeč je dítěti v jistém smyslu „naprogramována44. Podporu pro 
tuto domněnku přináší psychologické studium raného období dítěte, které naznačilo 
význam jazykového kontaktu matky s dítětem. Měření na elektroencefalografu uká
zala, že již při narození má dítě rozvinutou schopnost odlišovat zvuky lidské řeči 
od ostatních zvuků a frekvence, v nichž je lidská řeč přenášena, od jiných frekvencí.

Pokusili jsme se popsat jazyk jako činnost, proces, systém i jako jazykovou schop
nost. Šlo nám o to alespoň zčásti ukázat, co všechno se pod tímto slovem skrývá. 
A mělo by být také zřejmé, proč je tak obtížné jazyk definovat. Přesto vznikly už stovky 
různých definic, některé obšírnější, jiné krátké. Kratičká je např. definice, kterou 
podal zmíněný švýcarský jazykovědec F. de Saussure: „Jazyk je systém znaků vyjad
řujících myšlenky.44 Všechny tyto definice mají ovšem jedno společné — žádná ne
vystihuje jazyk v jeho složitosti i kráse.

Přejděme nyní od samotného jazyka k jeho vzniku. Vznik jazyka  u člověka má
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dvě stránky. Jednou z nich je původ jazyka u l idského  rodu (fylogenetické hle
disko) : to se ptáme, kdy a jak začali lidé během svého vývoje mluvit. Druhou stránkou 
je zrod jazyka u l idského  jed ince  (ontogenetické hledisko), tedy jak si osvojuje 
řeč dítě.

Původ lidské řeči zaměstnával mysl a představivost člověka odpradávna. Nejstarší 
odpovědi nalezneme v bájích a mýtech po celém světě. Připisují jazyku božský původ, 
vidí v něm „dar bohů“ a často jej spojují přímo se stvořením člověka. Tak je tomu v me- 
zopotámském mýtu o Atrachasísovi, v bibli, v řeckých a čínských bájích i jinde. Např. 
podle papuánské pověsti obývali svět zpočátku pouze démoni, a lidé byli neživými 
kousky bambusu. Jednou bambus v blízkosti ohniště žárem rozpukal a rozštěpil se. 
Tak vznikly první lidské ruce, nohy a na hlavě oči, uši a nosní dírky. S posledním sil
ným zapraskáním — uááá — se otevřela ústa prvních lidí a promluvila.

Jazyk a písmo měly přirozeně i své božské ochránce: ve starém Egyptě to byl bůh 
měsíce Thovt, nositel všeho vědění, v Řecku s ním ztotožněný Hermes Logios, mistr 
a dárce řečnického umění. V Indii byly řeč a písmo zosobněny v bohyni Vák (Sa- 
rasvati), pravé ruce nejvyššího boha Bráhmy.

Starořečtí myslitelé si kladli otázku, zda jazyk podléhá „přírodě44, tj. zákonům mimo 
člověka, nebo zda vznikl „úmluvou44 mezi lidmi. Zajímal je hlavně vztah mezi vý
znamem slova a jeho formou. Zastánci názoru, že podoba slova „přirozeně vyplynula44
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z toho, co slovo označuje, se odvolávali např. na slova zvukomalebná. Později tento 
spor vyústil v otázku, do jaké míry je jazyk „pravidelný44, systematický. Je-li jazyk 
výsledkem úmluvy, namítali anomalisté (anomalia = řec. nejednotnost) analogistům 
(analogia = řec. pravidelnost), proč má tedy tolik výjimek ve skloňování, časování 
apod.? Není spíše pravda, že jazyk jako dílo přírody lze jen zčásti vměstnat do vzorů, 
tříd a pravidel?... Zájem filozofů o jazyk tím nekončil. Zvláště v 18. st. byla jeho pů
vodu věnována velká pozornost. Francouzští filozofové F. B. Condillac a J. J. Rous
seau ho např. hledali v gestikulaci a přirozených výkřicích. Podle prvého z nich gesta 
po čase ustoupila účinnějším zvukovým signálům, posunky naznačující čas začala 
doplňovat slovesa, až s nimi splynuly. Rousseau vysvětloval přechod k řeči jakousi 
společenskou úmluvou. Později se tyto předvědecké teorie ustálily do několika podob. 
Teorie zvukomalebná viděla původ jazyka v napodobování přírodních či jiných zvuků. 
Připomeňme si však, že různé jazyky napodobují tytéž zvuky různě. My např. zvuk 
zvonu označujeme jako bim-bam, Angličané jako dyng-dong, Francouzi jako tam-tam 
a Španělé jako tyn-tyn, kohouti česky kokrhají kykyryký, anglicky kokedúdldú a fran
couzský kokoriko. Z ostatních teorií jmenujme výkřikovou (původ v citoslovcích, 
výkřicích radosti, bolesti ap.), teorii pracovních zvolání, hudební (původ v jednodu
chém zpěvu podobném broukání nebo ptačím trylkům), posunkovou a teorii geniál
ních jedinců, kteří řeč vynalezli a předali ostatním. Během 19. st. rozvoj nového vědní-
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ho oboru, srovnávací jazykovědy, odsunu; tuto otázku do pozadí. To proto, že věda 
musí pracovat především s fakty. Zkoumání původu jazyka však nevyhnutelně naráží 
na nedostatek přímých jazykových dokladů a pohybuje se většinou na tenkém ledě 
domněnek. Většina jazykovědců se proto dnes obecným úvahám o původu jazyka 
raději vyhýbá.

Nové světlo sem vneslo až společné úsilí několika oborů vědy o člověku (archeologie, 
antropologie, neurofyziologie, psychologie aj.). Vznik jazyka totiž nepochybně souvisí 
se vznikem člověka samotného. Proto tyto obory mohou podat některé, byť nepřímé 
doklady o postupném vytváření předpokladů pro rozvoj lidské řeči. O důležité etapě 
vývoje člověka, tzv. procesu polidšťování (hominizaci), se dovídáme z kosterních 
pozůstatků. Výsledkem hominizace jsou všechny podstatné změny, kterými se člověk 
liši od vývojově nejvyspělejších lidoopů. Ty se také podílejí na vzniku jednoho ze zá
kladních znaků člověka -  artikulované neboli článkované řeči. Jde o změny tělesné -  
přetvoření hrtanu v orgán řeči, změny na kostře, ve tvaru čelistí a ústní dutiny, spojené 
s přímým držením těla a hlavy, a další. Dále o změny ve způsobu života: svou roli tu 
jistě sehrály nároky pracovní činnosti, potřeba domluvit se při kolektivní práci a slo
žitější společenské vztahy. Klíčový význam pro rozvoj řeči mělo ovšem zdokonalení 
činnosti mozku spolu s rozvojem dalších mozkových funkcí, jako je schopnost zo
becňujícího a abstraktního myšlení.
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Během posledních sta let se vědcům podařilo zmapovat mozek a poměrně přesně 
určit, které jeho oblasti kontrolují které činnosti. Zjistili přitom, že každá mozková 
polokoule (hemisféra) ovládá tělesné funkce protější poloviny těla: levá hemisféra 
pravou půlku těla (pravou ruku, nohu atd.) a pravá hemisféra levou. Ačkoli jsou obě 
hemisféry v zásadě schopny zastávat tytéž funkce, někdy v průběhu vývoje člověka si 
z neznámých důvodů rozdělily úlohy a každá se zaměřila na něco jiného. Tato „spe
cializace” umožnila, že jedna hemisféra vykonává určité funkce přednostně a kvalit
něji než druhá. Takové převaze jedné hemisféry nad druhou říkáme dom inance . 
Vnějším projevem této dominance je funkční převaha jednoho nebo druhého z tzv. 
párových orgánů (končetiny, oka, ucha). Tomu se říká la te ra l i ta . Znamená to, že 
jsme praváci nebo leváci na ruce a na nohy, že někdo při střílení míří pravým okem 
a někdo levým okem apod. Je zajímavé, že s lateralitou se nesetkáme ani u nejvyšších 
lidoopů.

Přestože jsou mozkové hemisféry na pohled souměrné, liší se svými funkcemi. Levá 
h e m is fé ra  obsahuje Brocovo ústředí (1), které řídl pohybovou stránku řeči za pomoci 
korové oblasti hybnosti (2), a Wernickeovo ústředí (3), které se uplatňuje při vybavování 
a volbě slov. Při součinnosti řeči a zraku, např. při čtení a psaní, je Wernickeovo ústředí 
spojeno se zrakovou oblastí (4) pomocí tzv. angulárního mozkového závitu (5)
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Specializace mozkových hemisfér se netýká jen činností fyzických. V r. 1861 objevil 
francouzský chirurg P. Broca v mozku oblast řídící artikulovanou řeč a poskytl tak 
první důkaz o uložení mozkových funkcí. Brocovo pohybové ústředí řeči v dolních 
částech čelního mozkového laloku ovládá pohyby svalů při mluvení a převádí (kóduje) 
pojmy a představy do řeči. V r. 1874 německý neurolog C. Wernicke našel v zadní 
části spánkového laloku další ústředí řeči, které umožňuje porozumět mluvenému 
a psanému slovu (dekódovat). Kromě toho při mluvení, čtení a psaní zaměstnáváme 
ústředí hybné, sluchové, zrakové a další. Pokusy se sluchovým vnímáním znovu 
potvrdily, že řeč „ s íd lí“  v levé m ozkové hem isféře  u naprosté většiny lidí. 
Ale nejen to. Ukázalo se, že levá — „řečová“ — hemisféra pravým uchem přednostně 
přijímá a zpraco.váva slabiky, slova, věty a melodie, zatímco pravá hemisféra levým 
uchem přijímá přírodní izolované zvuky (hřmoty, vrzání, hlasy zvířat a ptáků, smích 
ap.), samostatné hlásky a rytmus. Levé hemisféra také přednostně zpracovává smyslu
plné sestavy písmen (slova) a je schopna skládat a rozkládat řečové celky. Pravou 
hemisférou vnímáme tvary (tedy i tvary písmen), orientujeme se v prostoru, převádíme 
zrakové představy do kreseb. Toto rozložení funkcí však neplatí zcela obecně. Ja
ponští odborníci zjistili, že Japonci vnímají sluchem poněkud jinak (např. samo-

Rozdělení funkcí mozkových hemisfér
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hlásky přednostně levou hemisférou), a domnívají se, že je to způsobeno odlišnou 
hláskovou skladbou japonštiny. Znamenalo by to, že mateřský jazyk může určitým 
způsobem ovlivnit naše vnímání, rozmístění vyšších funkcí v hemisférách a snad i vzta
hy mezi nimi.

Vraťme se ale ještě ke vzniku jazyka. I k tomu nám rozložení funkcí v mozku může 
něco povědět. Jak se zdá, nejenže rozložení funkcí neplatí obecně, ale není ani vývojově 
ukončeno. Ačkoli většina lidí jsou praváci, je ze sta osob stále ještě sedm leváků, tzn. 
že dominantní sídlo pro činnost ruky mají v pravé polovině mozku. Sídlo řeči v levé 
hemisféře však mají nejen téměř všichni praváci, ale proti všemu očekávání i 70 % le
váků! To by naznačovalo, že řeč je vývojově usídlena v mozku lépe než činnost ruky. 
Jak je to možné? Vždyť předchůdci člověka a lidé užívají obratně rukou už stovky tisíc 
let, avšak anatomické předpoklady pro řeč (vhodné uspořádání hrtanu a ústní dutiny), 
jak se zdá, nacházíme vlastně až na samém konci vývoje člověka. Počátky artikulované 
řeči můžeme předpokládat teprve u neandrtálce, který žil před 70 — 40 tisíci lety. 
A plně rozvinutou řeč teprve u Homo sapiens, jehož nejstarší nálezy, shodné se stavbou 
dnešního člověka, jsou staré „pouhých14 35 tisíc let.

Tělesná stavba, velikost a tvar čelistí nebo mozkové dutiny však nic nevypovídají 
o tom, jak se první lidé dorozumívali. Měl lidský jazyk na svém počátku stejné vlastnos
ti jako dnes, nebo se teprve postupně kvalitativně rozvíjel? Ani nejstarší dochované
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jazyky nevykazují stopy po nějakém vývoji od jednodušších stupňů (skřeků, gest) ke slo
žitějším. Nepomohou tu ani jazyky tzv. přírodních národů. Jsou rozvinuty stejně dob
ře jako jazyky všech ostatních lidských společenství, která známe. Přestože Ch. Darwin 
zdůrazňoval, že „schopnost artikulované řeči není nepřekonatelnou překážkou pře
svědčení, že se člověk vyvinul z nižšího tvora“, nepodařilo se zatím najít spojovací 
vývojový článek mezi lidskou řečí a některým ze způsobů zvířecího dorozumívání — 
vytvořit biologickou teorii řeči. Také pokusy naučit zvířata lidské řeči zatím selhaly. 
Přestože šimpanzi, a zvláště cvičení delfíni dosáhli pozoruhodných výsledků v poro
zumění lidské řeči, mluvit se nenaučili. Zdá se, že mezi lidskou řeči a zvířecím doro
zumíváním zeje příliš hluboká propast.

Od vzniku lidské řeči přejděme nyní k vývoji jazy k a  u jed in ce . Tady je situace 
zdánlivě jednodušší — vždyť každá maminka a tatínek mohou od samého začátku 
pozorovat, jak dítě objevuje jazyk. Prvý známý pokus popsat jazykový vývoj dítěte 
učinil už před dvěma sty lety německý biolog D. Tiedemann. Přestože jich od té doby 
pořádně přibylo, zůstává na dětské řeči mnoho nejasného. Když jsme mluvili o vrozené 
jazykové schopnosti člověka, řekli jsme si zároveň, že žádné dítě samo od sebe nemluví 
od narození lidským jazykem. Musí si ho postupně osvojit ze svého okoli. Řekli jsme 
však také, že tu nejde o prostou nápodobu nebo učení v pravém slova smyslu. A jde 
dokonce o proces odlišný od učení se cizím jazykům v dospělém věku. Jak se v tom
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vyznat? Na dětské řeči je mimo jiné pozoruhodná rychlost a pohotovost, s jakou jsou 
děti schopny odvodit gramatická pravidla z řeči, kterou slyší kolem sebe, a uplatnit 
je ve vlastním projevu. Někteři vědci na základě toho soudí, že to, co je nám vrozeno, 
jsou určité formálni principy, jakási obecná pravidla, kterými se řídí mluvnická stavba 
lidského jazyka. Proto nemá ditě s jazykem příliš velké potíže. Nicméně přesný me
chanismus, jakým mozek zvládá jazykové dovednosti’jakým dítě přebírá od okolního 
světa mateřský jazyk, se zatím nepodařilo uspokojivě vysvětlit.

Jiným obecným rysem vývoje jazyka u dětí, který naznačuje vrozené dispozice, je 
pevný sled jeho etap. Systematický jazykový pokrok je zachováván bez ohledu na 
prostředí, a to i tehdy, je-li celkový vývoj dítěte narušen a opožděn. Povězme si stručně 
o těchto jazykových údobích. V tzv. p ředřečovém  obdob í přechází dítě od drob
ných hrdelných zvuků přes broukání (3. měsíc) k výskání a nakonec žvatlání (6.-10. mě
síc), které se objevuje i u dětí hluchých. V další fázi se ditě učí hláskám a intonacím 
rodného jazyka, všechny ostatní hláskové zvuky postupně mizí. Řečové obd o b í za
hajují první slova-věty kolem prvního roku (např. ba = bác, upadl jsem, upadlo mi). 
Slovník se rychle rozrůstá -  z 10 až 20 slov ve stáří 18 měsíců na zhruba 300 slov na 
konci druhého roku. Po druhém roce se postupně objevují mluvnické tvary a jednodu
chá věta. Zajímavá je schopnost dítěte samostatně tvořit tvary na základě podobnosti 
(analogie): já  tu vosu vyžením místo vyženu, snad podle sním, povím. Ve třetím roce
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ovládá dítě spojení souřadná i podřadná, do šestého roku potom celou hláskovou sou
stavu jazyka, jeho podstatné tvarosloví a skladbu. Jazykový vývoj jedince tím ovšem 
není definitivně završen. Každý z nás se ve větší či menší míře učí mateřskému jazyku 
po celý život, ať už jde o zvyšování slovní zásoby, nebo stylistické obratnosti. Dodejme 
nakonec, že dítě samotné jazyk nevynalézá. Proto jeho řečové projevy nejsou opako
váním vývojových stupňů jazyka, ale zrcadlí postupné zrání duševních schopností 
a řečové obratnosti dítěte.

Zatím jsme si řekli, i když jen zběžně, co je to jazyk, zastavili jsme se u jeho vzniku 
u člověka i u lidského jedince. Jenomže vznikem nic nekončí -  naopak jím začíná 
dlouhá a přepestrá pouť, kterou jazyky prošly až do dnešní doby. Provázely ji milióny 
menších či větších změn a událostí, které poznamenaly podobu každého z nich. A někdy 
to nebyly změny malé — způsobily, že se původně jednotný jazyk rozplynul na vzá
jemně nesrozumitelná nářečí, ba samostatné jazyky. Jejich příbuznost bývá pak velice 
těžké určit. Naším dalším tématem budou tedy zm ěny v ja z y c e  a určování p ř í 
b u zn o sti mezi jazyky .

Kdybychom srovnali Husovo kázání, Komenského Labyrint světa a včerejší novi
ny, viděli bychom, že jejich jazyk je odlišný, i když jde stále o češtinu. To proto, že 
čeština jako každý živý jazyk prochází v průběhu doby neustálým procesem změn, 
kterému říkáme h is to rick ý  vývoj ja zy k a . Z hlediska současníků je tento proces
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zpravidla zanedbatelný, projevuje se například kolísáním v některých tvarech (konku
rence 2. a 4. pádu v novodobé češtině: užívat léků — užívat léky). V historickém pohledu 
však může nahromadění podobných jevů vést k posunům uvnitř celého systému jazyka. 
Těmto proměnám nepodléhají jednotlivé roviny jazyka stejně ani stejně rychle. Nej
pohyblivější je slovní zásoba, a to zvláště takových útvarů, jako je slang. Naopak 
mluvnice, a především hlásková stavba bývají stálejší. Různý je i charakter těchto 

změn — např. zánik jednoho slova většinou nesouvisí se vznikem nového slova. Napro
ti tomu změny hláskové a mluvnické obvykle vyvolávají „řetězovou reakci" — další 
změny, které vyrovnávají narušenou rovnováhu. Neustálému přílivu změn tu čelí 
tendence zachovávat určitou vnitřní vyváženost jazykového systému: mluvíme pak 
o dynamické rovnováze složek jazyka.

Nabízí se přirozeně otázka, kde jsou zdroje těchto změn. Nacházíme je jednak v sa
motném jazyce, jednak v působení vnějších vlivů, které vyplývají ze sepětí jazyka s ži
votem a historií společnosti, z nutnosti neustále se přizpůsobovat novému. Podle 
toho rozlišujeme vnitřní a vnější zákony jazykového vývoje. Navzájem se ovšem často 
prolínají a není možno vést mezi nimi ostrou hranici. Konečně leckterá změna v jazyce 
vzniká asi pouhou náhodou.

Nejobecnějším v n ě jš ím zák o n em je  souvislost mezi vývojem jazyka a společnosti. 
Má ovšem řadu podob. Historický vývoj jazyka je např. podmíněn kulturní, ekono-
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mickou a společenskou situací jeho nositelů. Rozvoj obchodu a průmyslu, politické 
a národní sjednocování se projevuje nejen potřebou vyjádřit nové jevy a vznikem no
vých slov, ale docela prostě i nutností se dorozumět. Vyrovnávají se nářeční rozdíly 
a ustaluje se norma jazykového standardu, spisovného i mluveného. Velký podíl má 
na tomto procesu ve 20. st. zvláště rozhlas a televize. Jinak se projevuje souvislost mezi 
vývojem jazyka a jeho zeměpisným rozšířením. Rozptýlení jazyka na velkém území 
vede časem ke vzniku nářečí, která jsou tím odlišnější, čím izolovanější jsou jejich 
uživatelé. Dnešní slovanské jazyky například vznikly historicky jako dialekty společné 
praslovanštiny. Stanovit, kdy se z nářečí stává samostatný jazyk, bývá velmi těžké 
a závisí to na mnoha okolnostech. Češtinu a slovenštinu považujeme za samostatné 
jazyky, a přitom jsou navzájem srozumitelnější než řekněme nářečí němčiny. Ale 
ani národní jazyky není snadné popsat -  vedle spisovného jazyka zahrnují i jazyk 
nespisovný, tj. všechny nářeční útvary, kterými národ mluví. Není proto divu, že se 
jazykovědci nemohou shodnout, kolik je na světě jazyků, o nářečích ani nemluvě. 
Odhady se pohybují mezi 3 až 6 tisícíci jazyků, někdy i více.

Tím, že se jazyk rozšíří, zákonitě se dostane do kontaktu s jinými jazyky. Jazykový 
kontakt a vzájemné působení jazyků jsou námětem III. kapitoly, proto jim věnujeme 
jen zběžnou zmínku. Projevují se především přejímáním slov, méně již přejímáním 
mluvnickým, a nejméně hláskovým. Při dlouhodobém kontaktu se mohou jazyky



nejen ovlivňovat, ale některé z nich mohou podlehnout a jiné převládnout. Jazyk, 
který převládl, může přebirat některé prvky druhého, zanikajícího jazyka. Jiným 
procesem, tzv. p id ž in izac í (zjednodušením např. v obchodním styku), vznikají 
nové jazykové útvary: např. P idgin  English  [pidžin ingliš] z angličtiny nebo 
pomocný jazyk užívaný v přístavech Středozemního moře od středověku až do 19. st. -  
lingva fran k a  (jeho základem byla italština s příměsí hlavně řečtiny a arabštiny). 
Dnes tak označujeme jakýkoli dorozumívací jazyk, jehož slovník a částečně zvuková 
a mluvnická stavba čerpá z několika jazyků. Pidžinizovaný jazyk (pidžin) se časem 
může změnit v mateřštinu místních obyvatel, a tu mluvíme o k reo lizovaném  jazyce, 
k re o lš tin ě  (srovn. heslo angličtina a francouzština). Jiným typem nového jazykového 
útvaru je k o iné , společný jazyk, který vznikl z nářečí jednoho jazyka setřením a zá
nikem nářečních rozdilů (srov. řečtina). Na základě společného politicko-hospo- 
dářského a kulturního vývoje se může v určité oblasti vytvořit tzv. jazy k o v ý  svaz, 
společenství často nepříbuzných jazyků, které vede ke vzniku společných rysů mluv
nických, ale i slovníkových a hláskových. Typickým příkladem je balkánský jazykový 
svaz (rumunština, bulharština, makedonština, albánština a novořečtina), z mimo
evropských je to jazykový svaz indický (str. 99) nebo himálajský.

Dalším vnějším zákonem je různá závislost jazykových rovin na mimojazykových 
vlivech. Například rychlé rozšiřování některých oblastí slovní zásoby souvisí dnes
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bezprostředně s vědeckotechnickou revolucí, jejíž vliv na ostatní složky jazyka, mluvni
ci a hláskovou stavbu, bude ovšem nesrovnatelně menší. K řadě změn v jazyce dochází 
snahou mluvčích o úspornost a jednoduchost vyjádření (zkracování slov), nebo 
naopak snahou o originální projev apod. Svou roli tu mohou sehrát nejrůznější 
okolnosti při předávání jazyka z generaci na generaci a mnoho dalších věcí.

Působení v n itřn ích  jazykových  zákonů  není o nic jednodušší. Řekli jsme si, 
že vyplývají ze samotné povahy jazyka. Považujeme je za výsledek vzájemného působení 
rovin jazyka i tlaku celého jazykového systému. Tradičně se mezi ně řadí hláskové 
zákony a zákony analogie. Hláskové zákony (zánik a vznik hlásek, přechod hlásek 
v jiné) se týkají vzájemného působení hlásek, vlivu přízvuku, ale i jevů probíhajících 
bez zjevné příčiny. Analogie, připodobňování, spočívá ve zpravidelňování, zjednodu
šování stavby jazyka, zvláště mluvnice. K obecným vnitřním zákonitostem patří 
také nestejnoměrnost vývoje jazykových rovin.

Uveďme si pár příkladů změn na jednotlivých jazykových rovinách. Mezi h lá sk o 
vé zm ěny vzniklé vzájemným působením hlásek nebo působením přízvuku patří 
např. asim ilace, připodobňování dvou hlásek ve slově (vrabec > brabec, žízeň >
> žížeň), její opak disi mi láce čili rozrůznění hlásek (původní slovo paprodí > kapradí, 
bezsebe > nářeční bej $ebe), met a teze čili přesmyčka, tedy přehození hlásek (celez >
> cerel, lžíce > žlice), h a p 1 o 1 o gi e čili vypouštění slabiky ze slova (mineralologie > mi-
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neralogie, původní koštiště > koště), k o n trak ce  čili sloučení dvou slabik v jednu 
(moje} mé), p řeh lásk a , např. u českých samohlásek historická změna a> e, u>i, 
o> e (duša > duše > duše, lud > lid), a řada dalšich. Ze samovolných, tzv. spontánních 
hláskových změn je nejčastější např. m onoftong izace  čili změna dvojhlásky v jed
noduchou samohlásku (viera > víra, siei > sj'r) a h láskové posuny. Při pragermán- 
ském posunu souhlásek, nazývaném po svém objeviteli Grimmův zákon, se v germán
ských jazycích některé souhlásky změnily proti souhláskám původním a proti souhlás
kám v ostatních příbuzných jazykových větvích, např. p > / (latinské pater > německé 
Fater = otec) nebo d } t  (slovanské dva )  anglické two).

Z m luvnických změn patří k nejdůležitějším analog ie , tj. připodobňování 
tvarů slov stejného druhu (pasti, páde )  padnout, padne — analogii k tisknout, tiskne). 
Z dalších je to např. ag lu tin ace  čili splývání slov (byl jsem = polský bylém, učím se 
= ruský učus), synk re tism u s čili slučování mluvnických významů (splývání 2. 
a 4. pádu: nalít vody/vodu) a k o n tam in ace  čili směšování dvou vazeb (zamezit 
něco a zabránit něčemu).

Slovní zásoba, která odráží změny v životě společnosti nejvíce a nejdříve, se 
přizpůsobuje novým požadavkům několika způsoby: slova získávají nové významy, 
vznikají slova nová a jsou přebírána slova odjinud. Nové významy vznikají např. 
přenesením původního významu (pero = ptačí brk, ale i psací náčiní), jeho rozšířením
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nebo zúžením (pivo, dříve cokoli k pití) i změnou faktických znalostí (atom). Nová slova 
se tvoří hlavně odvozován ím , tj. derivací, pomocí předpon a přípon (stěna > ná- 
stěn-ka) a sk ládán ím  slovních základů (větro-lam, novostavba). Dále se slova p ře jí
m ají, a to buď z jiných útvarů národního jazyka, nebo z cizích jazyků. Přejatá cizí 
slova, tzv. slovní výpůjčky, často zcela zdomácní (žák, košile z latiny; chvíle, škoda 
z němčiny; vzduch, příroda z ruštiny), ale jindy si mohou uchovat cizí charakter, zvláště 
tzv. mezinárodní slova (algebra, kosmonaut, prezident). Někdy se setkáváme s doslov
ným překladem z cizího jazyka, kterému se říká kalk  (mrakodrap podle německého 
Wolkenkratzeř). Vývoj slovní zásoby s sebou nese i zánik slov. Souvisí s potřebností 
toho kterého slova, se zastaráváním a vymizením věcí či skutečností, která slova ozna
čovala (tumlíř = učitel jezdeckého umění, korduláč = široký meč). Někdy slova mizí 
i proto, že se stala tabu, tzn. označují něco zakázaného, hrozivého, co se nesmí vyslovit 
(medvěd, tj. jedlík meduje náhrada za slovo, které zůstalo zachováno např. v latině: 
ursus). Vedle vnějších vlivů mohou na slovní zásobu působit i vnitřní příčiny jazykové, 
jako je soupeření mezi souznačnými a mezi souzvučnými slovy apod.

Různé působení vnějších a vnitřních sil v jazykovém vývoji nejlépe vyplyne ze srov
nání jazyků, které mají něco společného. Lidé si odedávna všímali podobností mezi 
jazyky, ale teprve v průběhu 19. st. se podařilo nalézt vědecké metody, kterými je možno 
prokázat hlubší souvislost mezi jazyky. A to i tam, kde je vnější podobnost nevýrazná.
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Ukázalo se, že jazyky mohou být svým původem příbuzné. P říb u zn o st jazy k ů  se 
zjišťuje především zkoumáním jejich zvukové stránky, která je v lecčems stálá. Podob
nost jazyků ve slovníku nebo v mluvnici může být totiž klamná. Slovní zásoba někte
rých jazyků mnohdy obsahuje převážně slova přejatá (např. albánština), stejně jako 
shodné mluvnické rysy mohou být výsledkem dlouhotrvajícího jazykového kontaktu 
(srov. jazykový svaz). Podívejme se, jak taková hlásková shoda vypadá:

slovanské jazyky: jiné indoevropské jazyky:

praslovanština
srbocharvátština
ruština
čeština
polština

máti sanskrt mátr-
mater- řečtina máter, métér
matěr-, mať latina mater
mateř-, máti gótština modor
macierz- irština máthir

V tomto případě je podobnost slovních základů hodně nápadná, to ovšem nebývá 
pravidlem. Co nás ale zajímá, jsou vztahy mezi hláskami v uvedených jazycích. Uka
zuje se, že na prvém a třetím místě se v těchto slovech, až na výjimky, objevují hlásky 
m, t. Jaké je pro to vysvětlení? Jeden ze zakladatelů srovnávací jazykovědy, která 
se příbuzností jazyků zabývá, Dán R. Rask, dospěl k tomuto závěru: „Jestliže mezi
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dvěma jazyky shledáme tak velikou shodu v podobě nepostradatelných slov, že může
me nalézt pravidla, podle kterých písmena (rozuměj hlásky) v jednom slově odpovídají 
písmenům v druhém, pak je mezi těmito jazyky základní vztah.“ Neznamená to nic 
jiného, než že jazyky, u kterých nacházíme hláskové shody v základním slovním fondu, 
vznikly kdysi ze společného základu, ze společného prajazyka. Slovo matka je v nich 
podobné proto, že pochází z téhož slova v jejich prajazyce. A co výjimky? Někdy se 
stává, že v některém jazyce nacházíme pravidelně hlásku jinou: gótské modor -  slo
vanské máti. Tady do vývoje zasáhly hláskové změny, jaké popsal např. německý 
jazykovědec J. Grimm (str. 44). Mění sice výsledný obraz jazyka, ale právě jejich pra
videlnost umožňuje odvodit vztah k ostatním jazykům.

Příbuzné jazyky jsou tedy jazyky se společným prajazykem a tato příbuznost se 
dokazuje shodou hlásek ve slovech těchto jazyků. Znamená to, že navzájem příbuzné 
slovanské jazyky vznikly kdysi ze společné praslovanštiny. Základem praslovanštiny 
a dalších evropských (germánština, keltština, baltština, řečtina aj.) a indoíránských 
jazyků byl předpokládaný indoevropský prajazyk. Jeho podobu můžeme ovšem jen 
nepřímo rekonstruovat. Takto příbuzné jazyky se nazývají jazy k o v á  ro d in a , 
v tomto případě indoevropská jazyková rodina (viz heslo na str. 128). Podle stupně 
příbuznosti se rodina dělí n a jazy k o v év ě tv e  (slovanskou, germánskou, románskou, 
indickou aj.) a podvětve, ty na jazykové skupiny (západo-, jiho- a východoslovanskou),
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případně podskupiny. Uvnitř jazykové rodiny mohou existovat také izolované jazyky, 
které nemají k ostatním jazykovým větvím a skupinám bližší vztah. Jazykové rodiny 
se mohou spojovat v širší jazyková společenství, velkorodiny nebo jazy k o v é  km eny. 
Jazykové kmeny jsou doposud nejvyšší příbuzenské jazykové svazky, které se podařilo 
metodou hláskové shody dokázat. A tak stará otázka, zda všechny jazyky vznikly 
z jediného jazyka, nebo z několika základních jazyků, zůstává otevřená.

Historický vývoj jazyka je velmi těžké hodnotit. Nelze tu jako ve sportu sestavovat 
bodovací tabulky a řadit jazyky podle dosažených výkonů. Všechny bez rozdílu musí 
totiž splnit požadovaný limit, neboť nároky každého lidského společenství na jazyk 
jsou v zásadě stejné. A přesto ještě donedávna zastánci teo rií jazy k o v éh o  pokro- 
k u předpokládali, že jazyky se vyvíjejí z nižších stupňů ke stále dokonalejším. Od vzni
ku jazykové typologie v 19. st. byl za dokonalejší střídavě pokládán složitý, syntetický 
typ jazyka, který slova ohýbá, a jednoduchý, analytický typ, který místo ohýbání 
užívá pomocných slov. Jenomže ani historickosrovnávací jazykověda — ukázalo se, 
že čím starší, tím bývají jazyky složitější — ani novější poznatky z konce 19. a hlavně

Zjednodušené znázornění historického vývoje indoevropských jazyků v podobě genealo
gického stromu. S touto myšlenkou přišel v 19. století pod vlivem darwinismu německý 
jazykozpytec A. Schleicher
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z poloviny 20. st. o jazycích na všech kontinentech představy o jazykovém pokroku 
nepotvrdily. Ukázaly také, že mezi k u ltu rn í ú rovní sp o lečn o sti a typem  j a 
zyka není žádná so u v is lo s t, že tedy není důvod pokládat „kulturní41 jazyky za 
dokonalejší než jazyky přírodních národů. Ani další argument, bohatost slovní zásoby, 
není přesvědčivý. Čtenáři se kdysi z cestopisů dovídali o Jazycích divochů44 s pouhými 
několika sty slov doplňovaných gesty a bez abstraktních pojmů. Rozsah slovní zásoby, 
byť někdy objektivně menší, není vnitřní vlastností jazyka. Je diktován potřebami 
jeho uživatelů. Eskymácká nářečí užívají např. místo obecného pojmu sníh několik 
označení pro různé druhy sněhu. Tvrzení, že některé jazyky jsou lepší, jiné horší, je 
proto nesprávné. Prozrazuje většinou rasovou či kulturní předpojatost nebo jiná 
měřítka, která s vlastnostmi jazyka nesouvisí.

Lidská řeč jednak stmeluje jedince do lidských společenství, jednak různost jazyků 
vytváří mezi lidmi jazykové přehrady. Těžkosti s dorozumiváním se řešily a řeší všeli
jak. Někdy stačil tlumočník, jindy dobyvatelé vnutili jednoduše zemi vlastní jazyk. 
Přirozenou cestou vznikaly např. při obchodním styku jazyky typu pidžin nebo lingva 
franka (str. 42). Ve středověku a vlastně až donedávna sloužila v oblasti evropské 
kultury jako univerzální dorozumívací jazyk latina. Později ji začaly nahrazovat živé 
jazyky národů s největším kulturním a politickým vlivem,' říkáme jim dnes světové 
jazyky. Objevila se však i myšlenka vytvořit k tomuto účelu jazyk úplně nový -  pra-



vulclnější, jednodušší i nestrannější než přirozené jazyky (Descartes 1621, Komenský 
1664, Leibniz 1666 a další). Tyto umělé jazyky měly sloužit jako m ezinárodn í 
pom ocné jazyky . Některé jsou zcela dílem fantazie autorů, jako solresol (1817), 
lingua lucida (1875), ro (1908), jiné jsou založeny na jazycích přirozených. K nejstarším 
in/ykům druhého typu patří vo lapůk , sestavený r. 1879-1880Švýcarem J. M. Schleye- 
rcm. Autor vycházel ze 40 % z angličtiny, slova však libovolně přetvářel k nepoznání 
.i /atěžoval řeckými koncovkami. Přestože měl volapůk v r. 1889 údajně milión přívr
ženců, zájem o něj ochabl, když Schleyer vytrvale odmítal jakékoli zjednodušení. 
V i 1887 předložil varšavský lékař L. Zamenhof dodnes nejrozšířenější umělý jazyk, 
esp e ran to . Je založeno na evropských, hlavně románských jazycích, jeho mluvnice 
|c přísně pravidelná a lze se jí naučit během krátké doby. Srovnejme pro zajímavost 
překlad české věty Píše svému příteli dopis do esperanta — Li skribas al sia arniko la 
Ivteron — s jejím překladem do románských jazyků v heslové části. Začátkem 20. st. 
.»• pokusili esperanto zjednodušit L. Couturat a L. de Beaufront a nazvali nový jazyk 
ulo (potomek). Jejich návrh se však příliš neujal. V r. 1903 italský matematik G. Peano 
přednesl projev o zbytečné složitosti přirozených jazyků. Začal svůj projev v klasické 
lat mě, postupněji zjednodušoval, až nakonec dokončil svůj proslov v „latině bez ohýbá
ni", latino sine flexione. Jeho jazyk, nazývaný později in te rlin g u a , obsahuje živé 
latinské kořeny evropských jazyků, spojované podle jednoduchých pravidel. Z dalších

51



pokusů si připomeňme o k c id en ta l Estonce de Wahla (1922) a nov ial dánského 
jazykovědce O. Jespersena (1928). Nesmíme zapomenout ani na BASIC E nglish , 
umělý jazyk C. K. Ogdena a I. A. Richardse (1929), který vznikl zjednodušením an
gličtiny.

Důvodů, proč většina pokusů zavést tyto umělé jazyky do praxe skončila nezdarem 
a proč ani nejúspěšnější z nich, jako esperanto, nenašly v mezinárodním styku velké 
uplatnění, je asi mnoho. Těžko se dá očekávat, že tu obstojí v konkurenci světových 
jazyků (angličtiny, ruštiny, francouzštiny aj.) s tisíciletou kulturní tradicí i obrovskou 
politickou prestiží. Přesto však umělé jazyky v mnohém ukázaly novou cestu, ba 
v posledních desetiletích jejich význam v některých oblastech prudce vzrostl. Nejsou 
to už však umělé jazyky, jak si je představovali Zamenhof nebo Peano, ale abstraktní 
systémy symbolů a pravidel jejich seskupování, určené k zápisu programů, které pak 
ovládají chod samočinných počítačů. Tyto symbolické jazyky (ALGOL, COBOL, 
BASIC, FORTRAN aj.) slouží k programování vědeckotechnických výpočtů a úloh, 
ale také při automatickém vícejazyčném překladu. Co víc, zavádění p rog ram ova- 
c íc h ja z y k ů v 5 0 . letech přispělo k novému pohledu na přirozené jazyky a je spojeno 
se vznikem nových jazykových teorií, jako je např. transformační generativní mluvnice. 
Tady se naše první exkurze za jazykem uzavírá. Od pradávných mýtů o původu 
jazyka nás přivedla ke vzniku jazyka, který už není „darem bohů“ , ale dílem člověka.
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II. Stavba jazyka a stavba jazyků
Každý z nás se občas setká s promluvou či rozhovorem v docela neznámém jazyce. 
Třeba když náhodně otočíme knoflíkem svého rozhlasového přijímače a vychrlí se 
na nás celý řetěz slov a vět v jazyce, o kterém vůbec nic nevíme, takže jsou to pro nás 
jenom pouhé zvuky. Nejsme schopni od sebe oddělit jednotlivá slova a samozřejmě 
nevíme, co znamenají. Poněkud jinak je tomu ovšem, když jdeme na jaře kolem parku 
a dva kluci na sebe pokřikují „tajným kódem“, který jste možná kdysi také používali: 
Dcjm idvěku ličkyhli něnýzajed nuskleněn ou. Snadno poznáme, že podstatou jejich 
..tujného kódu“ je nesprávné dělení slov a slabik. Stačí jen „dát slova dohromady" 
a obsah sdělení je nám jasný. Přitom se ale i tohle „falešné dělení" jazykových jednotek 
muselo zastavit u nejmenší, dále nedělitelné jednotky -  hlásky.

Výslovnost hlásek a jejich zvuková podoba nejsou ovšem ani zdaleka jednoduché, 
lak hned první hláska d. Má-li být vyslovena, musíme především vydechovat proud 
v/duchu z plic. Tento vydechovaný proud prochází na své cestě hrtanem. Zde se 
k sobě přiblíží hlasivky a proud vzduchuje rozkmitá. D je proto hláska znělá. Kdyby
chom místo dej řekli sej, vydechovaný proud vzduchu by hlasivkami prošel volně, 
ncrozkmital by je. .S je proto hláska neznělá. O podstatě zn ě lo s ti, jež je v kmitání 
hlasivek, se můžeme sami přesvědčit jednoduchým způsobem. Položme si prst na



hrtan a vyslovujme střídavě s-z, sa-za. Hned sami „ucítíme" rozdíl ve výslovnosti. 
Vydechovaný vzduchový proud dále prochází dutinou hrdelní a dutinou ústní. V pří
padě hlásky d je mu přístup do dutiny nosní uzavřen měkkou části zadního patra, 
která je zvednuta a přitisknuta k páteřní klenbě. České d je tedy hláska ústní, na rozdíl 
třeba od m ve slově mej. Při výslovnosti hlásek, jako jsou m, n, /i, totiž měkká část 
patra uvolní vstup do dutiny nosní, která zesiluje výslednou hlásku charakteristickým 
odstínem. Říkáme jim proto h lásky  nosní (nosovky). '

Při výslovnosti d prochází vydechovaný proud vzduchu především ústní dutinou 
a naráží tu na závěr, který vytváří jazyk přitisknutý k horním dásním a k okraji před
ních zubů. Přetlak vzduchu nakonec závěr rozrazí. Výsledná hláska d má tedy vlastně 
dvě složky: první je z hlediska zvukového vyplněná skoro jen znělostí hlasivek (to je 
doba, než proud stačí rozrazit závěr), druhá pak typickým „výbuchem" (explozí) po 
rozražení závěru. Je to vlastně šum, jehož střed je někde v oblasti 1,5 až 2,5 kHz 
(kilohertz, jak z fyziky víme, je jednotka kmitočtu). Málokdy však vyslovujeme hlásku 
osamoceně, izolovaně. V našem případě hned za ní následuje hláska e. Zdá se, že 
zvláště u závěrových hlásek  (explozí v) se mluvidla při jejich vyslovení již chys
tají na výslovnost hlásky následující. Některé prvky zvukové stavby e tedy v naší

Průřez mluvidlv



1 horní a dolní ret
2 řezáky
3 dásňový výstupek
4 tvrdé (přední) patro
5 měkké (zadní) patro
6 čípek
7a hrot jazyka 
7b hřbet jazyka 
7c kořen jazyka
8 hltan
9 hrtan
10 hrtanová příklopka
11 hlasivky
12 jícen



větě pronikají už do zvukové stavby d.
Při výslovnosti e, které je samozřejmě také znělé, nejde již o to, vytvořit v mlu- 

vidlech překážku vydechovanému proudu vzduchu. Naopak, hlasivky se rozkmitají 
naplno, vytvářejí základni hlasivkový tón a dutiny nad nimi slouží jako zesilovače 
(rezonátory), podobně jako např. u dechových hudebních nástrojů. Z fyziky víme, že 
výška tónu, který je dutinou zesilován, závisí na její velikosti a na tvaru otvoru. 
Zatímco u dechových nástrojů jsme tyto veličiny měnili klapkami, u hlásek tak činíme 
jazykem; ten se posunuje dopředu nebo dozadu, nahoru nebo dolů. Dále nám pomáhají 
změny tvaru retní štěrbiny a rozevření čelistí. Zvukový výsledek pak slyšíme převážně 
jako zesílení dvou hlavních tónů; ty formují hlásku, říkáme jim tedy fo rm anty . 
U hlásky e je první z nich hlubší, ale slabší. Vytváří se v dutině hrdelní a taje posunem 
jazyka zvětšena, je ovšem vzdálena od otvoru ústního. Hodnota tohoto tónuje okolo 
0,5-0,7 kHz. Druhý tón je vyšší, vytváří se v dutině ústní, která byla posunem jazyka 
kupředu zmenšena, ale je silnější, protože tato dutina bezprostředně ústí štěrbinou 
retní ven. Má hodnotu okolo 1,6-2,1 kHz. Protože zvukovou podstatou hlásek, jako 
jsou í/, s, m, byly šumy, těžko by samy vytvářely vyšší jednotky, jako jsou slabiky. 
Od nejstarších dob se jim proto říká souh lásky  (latinsky k o n so n an ty ). Podsta
tou hlásek, jako jsou e, a, o, jsou naproti tomu tóny. Proto mohou vytvářet základ 
slabik, a nazývají se tedy sam oh lásky  (vokály).
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Kdybychom tak rozebírali dále jednotlivé hlásky naší věty, zopakovali bychom si 
základní vlastnosti českých hlásek, které známe ze školy. Nám však jde o to, vysvětlit 
si i další možnosti výslovnosti, s kterými se můžeme setkat v nejrůznějších jazycích 
světa. Jeden český jazykovědec kdysi napsal, že člověk může vytvářet hlásky všemi 
orgány svého těla, které produkují zvuky (Fr. Trávníček). I když jeho slova byla prá
vem kritizována jako příliš obecná, přesto se setkáváme v různých jazycích s hláskami 
pro nás opravdu nezvyklými. Tak ani pravidlo o použití výdechového proudu vzduchu 
není všeobecné. Rada jazyků může totiž používat i hlásky vytvářené vdechovaným  
proudem vzduchu. Buď je vzduch vdechován přímo, neboje někde v mluvidlech vy
tvořen závěr, který se náhle posune dozadu (pohybem jazyka, hrtanu ap.). V dutinách 
před překážkou se tak zředí vzduch, tlak tu klesne a přetlakem zvnějšku se sem žene 
proud vzduchu. Často tak vznikají zvuky podobné mlaskání, proto se takovým 
hláskám v jazycích Křováků a Hotentotů (jihozápadní Afrika) říká m laskavky. 
Ta z nich, jež vzniká rozrážením závěru obou rtů směrem dovnitř (foneticky je přepiso
vána značkou O), bývá někdy anglickými fonetiky nazývána „kiss-sound“ (zvuk 
polibku). Pro Křováky je to však hláska stejně málo romantická jako pro nás třeba 
p nebo cl. Závěr v dutině ústní, hrdelní nebo hrtanové lze ovšem uvolnit také posunem 
směrem kupředu, jakýmsi dodatečným vyhnáním vzduchu ven (mluvíme tu o hláskách 
ejektivních). Ty najdeme třeba v jazycích čadské větve afroasijské rodiny. Hlásky vy-
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tvářené převážně v hrtanu či v hrdle (laryngály, guturály) jsou zase charakteristické 
pro semitskou větev jazyku téže rodiny. Hrtanovou hláskou je ovšem i české h. Při 
jeho výslovnosti se blanitá část hlasivek přiblíží a kmitá (je to hláska znělá), zatímco 
se chrupavčité části hlasivek k sobě přiblíží jen do jisté míry, vytvoří trojúhelníkovou 
úžinu, kudy část vydechovaného proudu vzduchu uniká a vytváří souhláskový šum.

Většina nejčastějších souhlásek jazyku světa ale vzniká vytvářením závěru nebo 
úžiny v dutině ústní. Podle místa, kde se tak děje, mluvíme o souhláskách zadopatro- 
vých, předopatrových. dásňových či zubodásňových, retozubných nebo obouretných. 
Ú žina, kudy se vydechovaný proud vzduchu prodírá a vytváří tak charakteristický 
šum. muže být uprostřed (souhlásky středové), ale i na bocích (bokové). Tak je tomu 
např. při výslovnosti /. Jazyk se dotýká dásní vpředu, úžiny pro vydechovaný vzduch 
jsou na obou bocích. Při takzvaném „tvrdém ‘ / se dotýká špička jazyka patra více 
vpředu a jazyk je prohnut směrem dolů, při tzv. „měkkém" í  se zase výslovnosti 
účastní i hřbet jazyka, který v oblasti předního patra vytváří charakteristické zvýšení

Odborné znázornění mluvidel při tvoření české souhlásky I
tvar retní štěrbiny (1), svislý průřez mluvidly (2), palatogram: patro (v pohledu zdola) 
s vyznačením místa dotyku jazyka (3), lingvogram: jazyk (v pohledu shora) s vyznačením 
místa, kterým se dotýká patra (4)
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šumu. U některých úžinových souhlásek špička jazyka úžinu střídavě uzavírá a oteví- 
rá, kmitá; proto jim říkáme km itavé (české r, ř). Přechodovým jevem mezi souhlás
kami úžinovými a závěrovými jsou tzv. hlásky polozávěrové, jež se skládají z části 
závěrové a části úžinové (české c, č). Podobně se ovšem ze dvou částí skládají tzv. 
hlásky s dvojím  současným  závěrem , jež se vyskytují v jazycích kvaské větve 
íodiny nigerokordofánské: kp, gb, ale i mb, nd ap. 1 způsob zapojení jazyka do výslov
nosti může být různý: buď se účastní jeho špička (hlásky apikální), nebo hřbet (dorzál- 
ní).

Pro nás neobvyklá je tzv. výslovnost c e re b rá ln í. Název cerebrální (mozkový) 
je příliš doslovný překlad ze sanskrtského názvu „múrdhánja", což je odvozeno od 
slova múrdhán „hlava, lebka ', ale též „horní část, vrchol". Lepší překlad by tedy byl 
hlásky „horní" nebo „vrcholové". Ti, kdož popisovali zvukovou stavbu sanskrtu 
před více než 2 000 lety, tak dosti výstižně označovali souhlásky, které se vyslovovaly 
špičkou jazyka obrácenou vzhůru k tvrdému patru. Pro indické jazyky je takováto 
řada souhlásek typická. V sanskrtu např. jsou vedle souhlásek zubných a závěrových 
(f, th, d, dh a n) ještě podobné souhlásky vyslovované špičkou jazyka v předním 
záhybu tvrdého patra. Obzvláště výrazné jsou tzv. cerebrální souhlásky v drávidských 
jazycích, kde také najdeme cerebrální r a /, při jejichž vyslovení se jazyk celou šíří 
obrací přímo vzhůru proti rozhraní tvrdého a měkkého patra.
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Pomocí posunu jazyka svislým směrem a různého úhlu sevření čelistí vytvářejí pak 
různé jazyky různý počet sam oh lásek  otevřených a zavřených. Přistoupí-li k tomu 
ještě posun jazyka ve smyslu vodorovném (dopředu -  dozadu) a různý tvar retnl 
štěrbiny, zapojení či vypojení nosní dutiny do výslovnosti, mohou být soubory samo
hlásek velmi rozmanité. Některé jazyky kombinují v rámci slov a vyšších jazykových 
jednotek jen samohlásky jednoho typu (otevřené -  zavřené, přední -  zadní ap.). To
muto jevu říkáme sam oh lásk o v á  (vokalická) harm onie.

Tak např. mongolská přípona schematicky přepisovaná - as* má význam odlučo
vací (latinsky ablativní, česky překládáme z, od s druhým pádem). Její schéma má 
index 4, protože samohláska přípony se mění podle samohlásky předcházejícího lexi
kálního morfému: přípona může mít čtyři typy samohlásky, aniž se změní její základní 
mluvnický význam. Spojí-li se s podstatným jménem ger (dům), pak z domu se řekne 
mongolsky ger es. Spojí-li se s přídavným jménem bag (malý), pak z malého, od malého 
se řekne bagas. Spojí-li se s číslovkou dóróv (čtyři), pak od čtyř se řekne dórvós. Po
dobně turecká přípona množného čísla má dvě formy : -jer nebo -lar. Je-li v lexikál
ním morfému, který předchází, samohláska přední (e, i), přípona má formu -ler\ 
tedy evler (domy), difler (zuby)- Naproti tomu je-li v předcházejícím lexikálním mor-

Mezinárodni fonetická transkripce (API, IPA), určená pro vědecké účely►
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fému a nebo samohláska zadní řady, má přípona formu - lar: tedy arabalar (vozy), 
ogullar (synové).

Jakýkoli způsob vyslovení kteréhokoli zvuku není ovšem ještě zárukou, že jde 
o hlásku lidského jazyka. Zaměníme-li ve slově dej hlásku d hláskou s nebo /, pak 
slova sej, lej znamenají něco úplně jiného než původní slovo. Někdy i jen velmi ne
patrný rozdíl výslovnosti a zvuku může sloužit k ro z lišován í významu v jazyce, 
a naopak zase i značné rozdíly k rozlišení významu používány nejsou. V tom je zvlášt
nost jednotlivých jazyků a jejich hláskové stavby. Tak třeba české n je ve slovech, 
kde za ním následuje souhláska zadopatrová (maminka, milenka ap.) vyslovováno 
na zadním patře a zřídkakdy se projeví charakteristickou ústní „explozí” vydecho
vaného proudu vzduchu. Je tedy značně odlišné od všech n vyslovovaných v soused
ství ostatních hlásek, která jsou zubodásňová a jistou míru exploze vydechovaného 
proudu vzduchu mají. Přesto tento rozdíl dvojího n nemá v našem jazyce schopnost 
rozlišovat význam. Jinak je tomu v angličtině, kde v podstatě stejný rozdíl má schop
nost rozlišovat význam slov: srovnejme si tu páry jako: tliin (foneticky [din] s n zubo- 
dásňovým) a thing (foneticky [Oir\] s n zadopatrovým). První slovo znamená tenký 
a druhé věc, musíme si tedy na rozdíl mezi [n] a [r|] dávat při učení angličtině dobrý 
pozor.

Tak jako změny ve způsobu a místě výslovnosti (a jim odpovídající změny zvukové)



rozlišují význam, stejně tomu může být i s různými obměnami základního hlasového 
tónu a jeho kvalit: délky, síly a výšky. V češtině se z nich pro rozlišení významu slov 
používá jen dé lka (kvanti ta ) .  Jen zkusme zaměnit délku samohlásek ve slovech 
pípa -  pípá, šit -  šit, bít -  bit, dráha -  drahá ap. Trvání, kvantita je tedy součástí rozlišo- 
vacich schopností českého hláskosloví. Jinak je tomu ovšem se sílou a se změnou 
výšky tónu. Čeština pravidelně do jisté míry zesiluje první slabiku slova nebo pří
zvukové skupiny slov (tzv. taktu, což je např. slabičná předložka a jméno: na stole, 
před domem). Jde o tzv. silový př ízvuk .  I když asi síla není zdaleka jedinou složkou 
tzv. českého přízvuku, jeho pravidelné umístění na první slabice (tzv. pevný přízvuk) 
znemožňuje, aby byl užit k rozlišování významu. Může však být využit pro účel roz- 
hraničení slov či taktů. Zcela jinak je tomu ovšem v jazycích, kde se tento silový pří
zvuk může vyskytovat v různých slovech či jejich tvarech na různých slabikách (tzv. 
volný př ízvuk) .  Např. v ruštině máme páry slov, jako jsou muká - muka, kde při 
stejné stavbě souhlásek i samohlásek jen rozdíl v umístění přízvuku napomáhá — 
spolu s celým smyslem výpovědi — k rozlišení významu. Zde tedy může být silový 
přízvuk k rozlišení významu používán. Podobně jako přízvuk ani tónový průběh  
či relativní výška tónu jednotlivých slabik nemohou v češtině rozlišovat význam slov. 
Změny tónového průběhu mohou ovšem být využity např. k rozlišení povahy věty 
nebo výpovědi. Tak zatímco např. oznamovací věta Přišel Jenda má tónový průběh
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zhruba klesavý (schematicky \ ) ,  tatáž věta v platnosti tzv. zjišťovací otázky (Přišel 
Jenda?) se v mluvené podobě liší od věty oznamovací především svým tónovým prů
během stoupavým (schematicky s ) .  Jak změny tónového průběhu slabik a celých 
slov či částí věty, tak změny ve vzájemném poměru jejich tónové výšky mohou ovšem 
v jiných jazycích rozlišovat význam slov i jejich tvarů. Budeme o tom ještě mluvit.

Hláska (foném) je tedy nejmenší a dále nedělitelnou jednotkou stavby jazyka, 
schopnou rozlišovat význam, není ovšem jeho nositelem. Hlásky s, l ve slovech sej, lej 
význam rozlišovaly, ale samy o sobě nic „neznamenaly*4. Co se však změnilo záměnou 
s za /? Změnil se především vztah slova k mimojazykové skutečnosti, neboli -  jak 
jsme se učili v hodinách češtiny — jeho lexikální  (věcný) význam. Takový 
vztah k mimojazykové skutečnosti můžeme dobře vysvětlit u řady slov naší úvodní 
věty (Dej mi dvě kuličky hliněný za jednu skleněnou). Tak každý z nás může vysvětlit, 
co to znamená dát (a ne prodat), co to je dvě, jedna (a ne tři nebo milión), co to je kulič
ka skleněná a hliněná (a jaký je mezi nimi rozdíl). Představme si však nyní, že po
necháme všechny lexikální významy z naší první věty v jejich souhrnu beze změny, 
a přesto z nich vytvoříme větu jinou tím, že řekneme (Já) dám dvě kuličky skleněné 
za jednu hliněnou. Jen zkuste vyslovit tuhle druhou větu před stejnými posluchači 
jako větu první, hned poznáte, jak úplně jinak ji budou hodnotit, jak nám budou chtít 
ruce utrhat zájmem. Co se změnilo? Vždyť pokud jsme chápali slova jako nejmenší
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jednotky stavby věty, pak se nemělo změnit nic. Se vzpomínkou na mluvnický rozbor 
v češtině jistě odpovíte, že se změnily především „tvary1* slov a tím i jejich vzájemný 
vztah mezi sebou. A tato schopnost slov vyjadřovat vztah mezi sebou navzájem se 
v naší školské tradici nazývá mluvnický  (gramat ický)  význam. Z hlediska 
srovnání našich dvou vět se tedy ukazuje, že slovo není vždy nejmenší jednotkou 
stavby věty schopnou rozlišovat význam lexikální nebo mluvnický. Takovou jednot
kou menší než slovo (ale často s ní i totožnou) je morfém. V první i druhé větě byly 
totožné ty morfémy, jež používá čeština jako nositele významů slovníkových neboli 
lexikálních (říkáme jim proto lexiká lní  morfémy) .  Tak např. u označení počtu 
jsou to morfémy dv-, jedn-, u podstatných jmen kuličk- ap. Naproti tomu morfémy 
a/-ě (v číslovkách dva, dvě), ~ul-y (ve slovech kuličky, kuličku), ale i morfém za 

(jenž je totožný s naším tradičním pojetím předložky jako slova) jsou užívány jako 
nositelé významů gramatických, a říkáme jim proto grama t ické  morfémy.

V češtině jsou gramatickými morfémy především přípony a koncovky, které se při
pínají na konci slov. Lexikálním morfémům říkáme ve školské mluvnici slovní zákla
dy. Gramatické morfémy se seskupují podle významů i podle forem do tzv. ml uv 
nických ka tegor i í ,  jako jsou mluvnické číslo, pád, rod, slovesný čas ap. Ty pak 
tvoří základ té pověstné složitosti české mluvnice, s níž se trápí nejen cizinec, ale i mno
hý český kluk ve škole. Když se pak neučí, dostane pětku. A co se stane doma?
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Tatínek dá klukovi pohlavek. Ne, teď už nám nejde o další pedagogické či zvukové 
efekty takové činnosti, půjde nám jen o to, jak různými způsoby vyjadřuje náš jazyk 
v takové jednoduché větě mluvnické významy, vztahy slov mezi sebou. Tak slovo 
tatínek patří do třídy slov, jež vyjadřují mluvnický rod (je rodu mužského), číslo 
(je čisla jednotného) a pád (je v 1. pádě). Slovům, jež mají tyto požadované mluvnické 
vlastnosti a označují osoby, zvířata, věci či jevy, říkáme po d s t a tn á  jm éna .  Do 
stejné třídy slov patří v naší větě i slovo klukovi a slovo pohlavek. Jsou to také podstatná 
jména, také jsou v jednotném čísle a také v mužském rodě. Mezi třemi podstatnými 
jmény naší věty je však rozdíl v pádě. Slovo tatínek je v prvním pádě; v české větě je 
proto podmětem slovesa dal. Děj slovesem vyjadřovaný jako by směřoval k předmě
tům, jež jsou vyjádřeny podstatným jménem ve 4. pádě (pohlavek) a ve 3. pádě (klu
kovi). V češtině říkáme, že předmět ve 4. pádě je předmět přímý. 3. pád byl vyjádřen 
koncovkou (kluk-ovi), čtvrtý pád neživotných jmen mužského rodu (a pohlavek je -  
alespoň v mluvnici -  neživotný) má stejnou formu jako pád první. Ale zkuste si za 
podstatné jméno pohlavek dosadit do stejné věty podstatné jméno pes, hned budou 
obě formy od sebe jasně rozlišeny. Zdánlivě je tedy stavba takové české jednoduché 
věty velmi složitá. Za poměrnou složitost mluvnických tvarů poskytuje nám však 
zase náš mateřský jazyk značnou volnost v po řá d k u  slov ve větě. Můžeme celkem 
snadno říci bez velkých změn významu jak větu Tatínek dal klukovi pohlavek, tak větu
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Tatínek dal pohlavek klukovi. Můžeme tedy volně zaměňovat pořadí předmětů za slo
vesem. V určitých situacích můžeme dokonce jeden nebo druhý předmět vyčlenit 
do čela věty. Na otázku Co? můžeme odpovědět: Pohlavek dal klukovi tatínek (a ne 
třeba psd). Na otázku Komu? odpovídáme Klukovi dal tatínek pohlavek (a ne holce, 
ta byla hodná).

Vidíme, že rozdílné úseky stavby jazyka (jako jsou mluvnice a pořádek slov) spolu 
navzájem souvisejí. A to platí i o stavbě jazyka jako celku. Způsob uspořádání jedno
tlivých prvků i jednotek ve stavbě jazyka nazýváme jazykovým typem,  typem 
jazyka.  Různé jazyky světa jsou stavěny různě, podobnost a rozdílnost typu stavby 
jazyka není dána historickou příbuzností. Jazyky, jež jsou historicky příbuzné (patří 
do jedné jazykové rodiny), se mohly vyvinout ke zcela odchylnému typu stavby v sou
časnosti. Obráceně zase jazyky příbuzné velmi vzdáleně nebo navzájem vůbec nepři - 
buzné se mohou typem současné stavby navzájem velmi podobat. I když hlavním 
předmětem typologického porovnávání jazyků bývá především způsob vyjádření 
gramatických významů (mluvnice, stavba větná), často se sem zahrnuje i hláskosloví 
na jedné straně a slovní zásoba na straně druhé.

Jak jsme již poznali, náš mateřský jazyk může být do značné míry považován 
za jeden extrémní typ uspořádání stavby jazyka. Slova zde rozlišují pomocí mluvnic
kých morfémů spoustu mluvnických významů,  jež se seskupují do řady mluvnic-
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kých kategor i í .  Hovoříme tradičně o tom, že se slova „ohýbají". Ohýbání  se 
říká latinsky flexe, proto nazýváme takovýto typ uspořádání stavby jazyka typem 
f lexívním.  Podle schopnosti vyjadřovat různé mluvnické významy, vstupovat 
do určitých mluvnických kategorií, se slova seskupují do tzv. s lovních druhů .

Významový základ českých mluvnických kategorií, způsob členění slovních druhů 
a způsoby vyjadřování vztahů nejsou samozřejmě zdaleka jediným možným uspořá
dáním flexívního typu jazyka.

Tak např. český rod jmen rozlišuje rod mužský, ženský, střední. Dělení na muž
ská a ženská jména má vztah ke skutečnému dělení podle pohlaví jen u živých bytostí; 
u označení předmětů a jevů neživých je spíše záležitostí formy, historického vývoje 
nebo jen náhody. Proč je stůl rodu mužského a sůl rodu ženského? A je snad ctnost 
rodu ženského jen proto, aby se vyrovnala křivda napáchaná na ženském pohlaví 
slovy ženského rodu, jako jsou faleš a zradal Tři rody jmen jsou nejen ve většině slo
vanských jazyků, ale například i v němčině a ve staré latině. Naproti tomu v dnešní 
angličtině tři rody jmen poznáme jen shodou se zájmeny, v dnešní francouzštině máme 
rody jen dva (mužský a ženský). Podobně je tomu i v řadě jazyků afroasijské rodiny, 
ovšem s tím omezením, že v mnohých z nich se rozdíl rodů rozlišuje jen ve tvarech 
jednotného čísla. V množném čísle rozdíl rodů není. V některých jazycích nacházíme 
jen náběhy k vytvoření mluvnické kategorie vzdáleně podobné našemu rodu jmen.
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Tak je tomu s rody „živé — neživé“, které rozlišuje řada mandingských a voltajských 
jazyků rodiny nigerokordofánské. V některých indiánských jazycích dnešního Mexika 
se rozlišují tyto rody jmen: živé lidské, živé ostatní, tekutiny, ohebné předměty, kulaté 
předměty, dlouhé předměty. To už je asi přechod od jmenného rodu v pravém slova 
smyslu k tzv. jmenným t ř ídám.

Například v západoafrické fulbštině je 25 takových jmenných tříd. Každé podstatné 
jméno musí být do jedné z nich zařaditelné a příslušnost do třídy se projevuje charakte
ristickými mluvnickými morfémy. V bantuských jazycích východní a střední Afriky 
bývá takových jmenných tříd 16 — 20. Pro zařazení jmen do tříd existují i určitá, ne 
zcela jasně vymezená významová hlediska, jež ovšem fungují asi tak „přesně“ jako 
dělení podle pohlavi u českého rodu jmen. Tak ve zmíněné fulbštině jsou v 1. třídě 
jména lidí v jednotném čísle, ve 2. třídě jména lidí v čísle množném. Formálně se 
projeví zařazení do třídy souhrou přípony a změnou první (náslovné) souhlásky. 
Tedy příslušník národa fulbského, 1 Fulb, se řekne Pul-lo, množné číslo (Fulbové) 
však zní Ful-be. Dále jsou třeba v 9. třídě podstatná jména označující čas, místo 
a oválné předměty, v 10. a 12. třídě jména živočichů. Kráva však patří do třídy 13. spolu 
se sluncem a ohněm — Fulbové jsou totiž především pastevci dobytka a krávy si velmi 
váží. Vi l .  třídě najdeme jména pro označení předmětů kulatého a válcového tvaru, 
ve třídě 15. hmyz, červy, ryby, ale i jména abstraktní a kolektivní. V 17. třídě jsou jména
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označujíci předměty dlouhé a tenké, v 19. třídě jména ostrých nástrojů a stromů, 
ve 20. třídě traviny, ve 22. třídě tekutiny ap. Naproti tomu 5 .-8 . třída zahrnují spíše 
jen odstíny základních významů: zmenšeniny, zvětšeniny, výrazy znevažující, zmír
ňující aj.

Podobně rozmanitým způsobem může být v různých jazycích vytvářeno i ml uv 
nické číslo.  Z dnešní češtiny známe jen číslo je dn o tn é  a množné .  Máme navíc 
všichni i jakési nejasné tušení, že v češtině existovalo i číslo dvojné pro mluvnické 
označení počtu dva. Dnes známe už jen jeho zbytky ve tvarech některých jmen, jako 
jsou ruce, oči ap. Už si možná ani nedovedeme představit, že ve staré češtině šlo 
opravdu o mluvnickou kategorii, která se mohla použít u širokého okruhu jmen 
a shodou se přenášela i na tvary slovesa. Jen vzpomeňme na začátek staročeské satiry 
ze 14. století o tom, jak se v krčmě sešli podkoní a žák, dva, jenž přišla pohostinu, ana 
sedíta na pivě... Ze současných slovanských jazyků zachovaly dvojné číslo jen slovin- 
ština a lužická srbština. V jazycích Oceánie najdeme však ojediněle i číslo t ro jné ,  
ba i č tverné.  Jinde zase jazyky rozlišují dva různé druhy množného čísla: jeden 
označuje „málo" jedinců či předmětů („malé" množné číslo), druhý „hodně“ („velké" 
množné číslo). V africké kruštině (viz str. 366) se zase rozlišuje množné číslo, jež vy
jadřuje organicky spjaté jedince nebo předměty (např. stromy v lese, žáci jedné třídy 
ve škole ap.), anebo náhodný soubor (stromy na různých místech, žáci obecně).
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Z množství možností pro označování nejrůznějších mluvnických významů ještě 
zmínku o osobách  sloves. Zde je zvláště zajímavé, jak se v různých jazycích pro
líná osoba, číslo a jmenný rod, zvláště ve vztahu k podmětu. To se pak projevuje na 
zájmenech. Tak čeština rozlišuje jmenný rod jen u osobních zájmen třetí osoby obou 
čísel. Zda je bytost označovaná zájmenem já, ty, my, vy rodu mužského, ženského 
nebo středního, to se musíme dovědět odjinud. V řadě jazyků afroasijské rodiny se 
ale rozlišuje rod i v druhé osobě, známe tu dvojí ty — jedno rodu mužského, druhé 
rodu ženského. V některých jazycích Polynésie, stejně jako v drávidských jazycích 
Indie a v sinhálštině na Srí Laňce máme zase dvojí druh vyjádření zájmena my. Jedno 
my vyjadřuje já plus on/oni, ale je z něho vyloučeno ty/vy. Takový tvar nazýváme 
exkluz ívum,  protože exkluduje (vylučuje) osloveného nebo oslovené. Naproti 
tomu druhé my zahrnuje i oslovené/osloveného, nazýváme je proto inkluz ívum.  
Takové inkluzívní my vyjadřuje tedy já/my plus ty/vy plus on/oni.

Bohatost různých druhů flexívních prostředků vyjadřujících nejrůznější významy 
je tedy značná, rozdíly ve způsobech jejich vyjadřování také. Důležité pro všechny 
flexívní jazyky je však formální vyjádření shody v mluvnické kategorii, jež se proje
vuje ve všech výrazech ve větě na sobě závislých. Všichni dobře víme z češtiny, jak si 
musíme dávat pozor na tzv. shodu podstatného jména s přídavným jménem i se slo
vesem. Tedy pozor, česky píšeme:
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Noví_ dělnic^ přišli všichni fddL 
Srovnejme si k tomu svahilské:

Watu wakubwa wale wameanguka.
(Lidé velci tito spadli)
Rozdíl je zde vlastně především v tom, že čeština vyjadřuje shodu většinou na 

konci  slov (příponami, koncovkami), zatímco svahilština zase na jejich začá tku  
(předponami). Tím, že se ve flexívním typu stavby jazyka bohatstvím mluvnických 
tvarů a jejich shodou jasně naznačují vztahy mezi slovy ve světě, uvolňuje se jejich 
pořádek. Zajímavý je i ten fakt, že zde mluvnické morfémy vyjadřují obvykle více 
než jeden mluvnický význam. Tak české -ů (např. ve tvaru muž-ů) vyjadřuje zároveň 
druhý pád i množné číslo. Podobně ve slově nes-ou vyjadřuje -ou zároveň 3. osobu 
i množné číslo i přítomný čas.

Připojuje-li bantuská svahilština mluvnické morfémy před morfémy lexikální 
a čeština je připojuje za ně, západoafrická fulbština kombinuje obojí přístup. Mluv
nický morfém může však být také „vsouván“ dovnitř lexikálního morfému. Tak ně
mecké Vater [fáta] -  otec -  má množné číslo Vater [féta], anglické goose [gús] -  
husa — má množné číslo geese [gísj. Mluvíme-li o předponách a příponách v pří
padech, jaké používá svahilština nebo čeština, pak zde bychom mohli mluvit vlastně 
o vponách .  Nejvýrazněji se projevuje tento způsob ohýbání (flexe) u řady jazyků
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rodiny aťroasijské, zvláště pak v její větvi semitské, kde se tak vytvářejí nejen tvary 
téhož slova, ale v případech vazby dvou lexikálních morfémů i slova nová, významově 
blízká. Zde je zvykem rozlišovat třísouhláskový „kořen“, do něhož jsou „vkládány** 
různé samohlásky (další mluvnické či lexikální morfémy). Tak např. ze známého 
arabského „kořene*4 K-T-B se tvoří vkládáním různých samohlásek tyto formy i slova: 
KiTáBa = psáni, aKTuBu = piš i, KaTaBa = psal, jaKTuBu = bude psát, KiTáB = 
= kniha, KaTBun = psaní ap. Ne zcela přesně jsme zvyklí o takových případech 
mluvit jako o , , vni t řním ohýbání** (introflexi) a jazyky takového typu stavby 
nazýváme introflex ívní .

Od hromadění mluvnických významů v jednom mluvnickém morfému, které je 
typické pro jazyky flexívního typu, musíme odlišit hromadění mluvnických morfémů, 
z nichž každý může vyjádřit jen jeden význam. Jazyky tohoto druhého typu nazýváme 
ag lu t ina t ívn í  (aglutinující, aglutinační). Mluvnické morfémy zde následují obvyk
le za lexikálním morfémem a vytvářejí se z nich celé řetězce. Tak turecké dif, [diš] = 
=  zub. Morfém pro vyjádřeni množného čísla je -ler, tedy difler = zuby. Morfém pro 
vyjádření 2. pádu je -in, tedy difin = zubu. Tvar množného čísla v 2. pádu se vyjádří 
připojením obou přípon, tedy diflerin = zubů. V jazycích tohoto typu stavby (např. 
v turečtině nebo mongolštině) se místo vedlejších vět používají především dlouhé 
jmenné slovesné tvary, rozlišení slovních druhů je mnohem méně výrazné než u jazyků
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typu flexívního, pokud je vůbec možné, ap.
Byla-li pro nás čeština příkladem extrémně flexívního typu stavby jazyka (ale jsou 

jazyky s ještě bohatší mluvnicí -  některé jazyky kavkazské mají až 20 pádů), pak 
dnešní angličtina nám může posloužit jako příklad s krajně omezenou možností vy
jadřovat mluvnické vztahy mluvnickými morfémy. Jako kdyby slova stála sama 
o sobě, izolovaně, proto nazýváme takový typ uspořádání stavby jazyka izolační .  
Vraťme se k naší větě s dvěma předměty (kvůli zdvořilosti jen zaměňme slova): Učitel 
dul žákovi novou knihu. Anglicky : The teacher gave the pupil a new book. Angličtina 
dnes už prakticky nepoužívá pádové morfémy, rozdíl mezi předmětem nepřímým 
a přímým a samozřejmě i mezi podmětem a předměty vyjadřuje tedy především po
řádkem slov. Podmět předchází před slovesem, předmět nepřímý předchází v této 
prosté vazbě před předmětem přímým. Chceme-li pořadí předmětů v takové větě 
zaměnit, pak pro vyjádření předmětu nepřímého použijeme vazby s předložkou to. 
Tedy: The teacher gave a new book to the pupil. Zatímco tedy anglické tvarosloví je 
velmi jednoduché, používá zase tento jazyk ve zvýšené míře tzv. mluvnických 
slov, především předložek, a pořádek slov ve větě je velmi pevný. Takovýto typ 
stavby jazyka činí také malé rozdíly mezi jednotlivými druhy slov (jako typ aglutina- 
tivní).

Je to tak už proto, že jazyk takto stavěný nemá vlastně mluvnické morfémy, kterými
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by druhy slov vzájemně rozlišil, ani morfémy pro vyjádření jejich vztahů ve větě 
shodou.

Český jazykovědec VI. Skalička odlišil od tohoto typu stavby jazyka typ další, 
jenž s ním má sice mnoho rysů shodných (např. pevný pořádek ve větě, nedostatek 
pouze mluvnických morfémů ap.), ale který je charakterizován tím, že lexikální mor
fémy se spojují buď přímo mezi sebou (bez pomoci morfémů mluvnických), nebo 
pomocí morfémů, jež mohou mít význam jak lexikální, tak mluvnický. Na rozdíl 
od předchozího typu izolačního nazval tento další typ, jenž s ním sdílí jen některé po
dobnosti, typem polysynte t ickým.  Srovnejme si např. předcházející větu anglic
kou s touto větou čínskou:

wo ťie ni čchien 
Doslova: já půjčit ty peníze 
Česky: Půjčím ti peníze
Vidíme, že tak jako v angličtině musí i zde podmět předcházet před slovesem, oba 

předměty následují až za ním, nepřímý předmět předchází před předmětem přímým. 
Nejsou tu ani náznaky mluvnických morfémů (jako bylo třeba v angličtině rozlišení 
give a gave, jež vyjadřuje rozdíl v čase ap.). Má-li se pořadí předmětů v čínštině měnit, 
musí se před předmět nepřímý (jejž čeština vyjadřuje 3. pádem) vsunout morfém kej, 
jenž ovšem může znamenat také dát. Příklad:
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wo ťie čchien kej ni
Doslova: já půjčit peníze dát ty
Česky: Půjčím peníze tobě
Tentýž čínský morfém kej se však může v jiné souvislosti použít jako plnovýznamový 

lexikální morfém (význam: dát). Příklad:
tcha pa čchien kej wo

Doslova: on (4.p.) peníze dát já
Česky: Dá mi peníze
Podobně jsou stavěny i mnohé jazyky kvaské větve nigerokordofánské rodiny. 

Podobně jako čínština používají pro vyjádření nepřímého předmětu morfému, jenž 
jinak ve vazbě s osobními zájmeny podmětovými může být použit pro vyjádření vý
znamu dát: např. jorubsky fún, evesky ná ap. Příklad:

étso ako duwo ji ná ňonua wo
Doslova: on vzít banán oni jít dát žena oni
Česky: Přinesl ženám banány
Důležitý rozdíl mezi anglickým to na jedné straně a čínským kej a eveským ná 

na straně druhé je v tom, že anglické to může v dnešní angličtině být použito jen jako 
gramatické slovo (předložka), nemá samostatný lexikální význam. Naproti tomu výraz 
čínský nebo eveský může sloužit nejen jako mluvnický morfém 3. pádu, ale i jako
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lexikální morfém s významem dát. Zdá se, že v současné čínštině většina původních 
mluvnických morfémů vymizela nebo se stala složkami víceslabičných složenin. 
Místo nich se objevily mluvnické morfémy nové, které vznikly z původních mor
fémů lexikálních, a ty někdy mohou sloužit buď jako morfémy mluvnické, nebo jako 
morfémy lexikální. Tak např. proti starobylé univerzální předložce jy  má moderní 
čínština řadu předložek významem odpovídajících zhruba předložkám našim nebo 
našim prostým pádům. Příklady: ken = s (7. p.), kej = k  (3. p.),jur\ (7. p.). Užívá se 
jich především tam, kde úloha slova ve větě nevyplývá z jeho polohy ve větě. Některé 
z těchto předložek se dosud užívají jako slovesa: ken = následovat, kej = dát,jux\ = 
= užívat, jiné už fungují pouze jako předložky (war| = k, do', cchur\ = od, z), mohou 
však být složkami víceslabičných sloves. Ve všech těchto příkladech se morfém ozna
čující sloveso a předložka neliší ani výslovností, ani základním významem, jen svým 
mluvnickým použitím.

Jiný je případ čínských tzv. vidových přípon. Vznikly rovněž z lexikálních morfémů 
s původně slovesným významem: liao = skončit, čao = začít, kuo = přejít, minout. 
Připojují se k přísudkovému slovesu na označení fáze děje (děj skončený, trvající, 
dávno odbytý ap.). Užívaly se zřejmě tak často, až klesly i z hlediska výslovnosti 
(ztratily tón a vyslovují se zredukované: le, če, ko) a ztratily svůj původní lexikální 
význam, staly se jen mluvnickými morfémy fáze slovesného děje. Teď jen to, že jsou
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psány stejnými znaky čínského písma, napovídá, že vznikly z uvedených plnovýzna- 
mových sloves.

Moderní čínština má ovšem nejen morfémy, které byly původně lexikální a staly se 
časem mluvnickými, ale i morfémy od původu mluvnické (např. přípona -men, kterou 
se tvoří množné číslo osobních zájmen a někdy i podstatných jmen životných, morfém 
-ti, jenž určuje vztah mezi členem určovaným a určujícím ap.).

Ve srovnání s jazyky, jako je jorubština či eveština, má tedy čínština přece jen více 
rozdílů mezi morfémem a slovem na jedné straně a mezi morfémem lexikálním a mluv
nickým na straně druhé. Společné je jim ovšem prosté řazení většinou jednoslabič
ných morfémů za sebou, tvoření výrazů pro pojmy složitější kombinacemi několika 
morfémů jednoduchých. Tak se tvoří v kvaských jazycích tzv. sé riová  slovesa,  
např. jorubské gbé = nést, wá = přijít; gbé-wá = přinést. Přesně stejně v čínštině: 
ná = nést, laj = přijít; ná-laj = přinést.

V kvaských jazycích neexistuje prakticky žádná mluvnická kategorie jmenná ani 
slovesná. Není tu rod. Tam, kde je nutné vyjádřit pohlaví živých bytostí, činí se tak 
spojením s lexikálním morfémem, jenž má význam „samec" nebo „samice" (muž -  
žena). Neexistuje tu ani mluvnické číslo jmen v pravém slova smyslu; množné číslo se 
vyjadřuje většinou spojením se zájmenem oni, jež se staví buď za morfém označující 
jmennou představu, nebo před něj. Ukazuje se však, že to, co jazyk nechává nevyužito
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na jedné straně, „vynahrazuje11 si na straně druhé. Jazyky tohoto typu bývají někdy 
nepřesně označovány jako tónové (i když víme, že tón má alespoň nějakou úlohu 
prakticky ve všech jazycích). V polysyntetických jazycích však je maximálně bohatě 
využíván pro rozlišování významů mluvnických i lexikálních. Tak např. jen tónem 
rozlišuje jorubština přivlastňovací zájmeno 2. a 3. osoby jednotného čísla. Příklad: 
°m° re -  všechny tóny střední roviny -  znamená tvoje dítě; naproti tomu omo re -  
poslední slabika má tón nízký — znamená jeho/její dítě. Podobně ku vysloveno s tó
nem vysokým znamená umřít, vysloveno s tónem nízkým znamená zůstat. Někdy se 
bohaté využívání tónů spojuje s využíváním změn délky, rychlosti a síly. Zde pak 
záleží na způsobu vyslovení každé slabiky, každého morfémů, které je stejně důležité, 
ba někdy důležitější než seskupení souhlásek a samohlásek. Snad právě proto se 
v afrických oblastech, kde se mluví jazyky tohoto typu, rozmohlo užívání tzv. m 1 u- 
ví cích bubnů.  Ty totiž nejsou založeny na domluveném kódu (jako je třeba morseov
ka), ale na zjednodušeném napodobení tónů, síly i rychlosti jazykové promluvy. 
Mluvících bubnů bývá obvykle několik (nejméně dva). Bubeník kombinuje údery 
na různé bubny a používá přitom různých způsobů úderu.

Příklad jorubské věty (nad větou vyjádřeny 3 základní možné úrovně tónů každé 
slabiky):

81



vysoký tón

střední tón 

nízký tón

o/e ko le še iše agbc daradara 
Doslova: lenoch ne moci dělat práce rolník dobrý být dobrý být 
Česky: Lenoch nemůže dobře zastat práci rolníka
Ukázali jsme si tedy, že jednotlivé prvky stavby jazyka spolu souvisejí. Prostředky, 

kterým jednotlivé jazyky dávají přednost, se od sebe ovšem liší, ale přitom se navzájem 
doplňují. Tak jazyky s bohatou škálou různého tvoření souhlásek mívají často velmi 
chudé tvoření samohlásek a opačně. Bohatost mluvnických tvarů vyjádřených sou
hláskami a samohláskami i slabikami se tedy vlastně doplňuje s poměrnou chudostí 
využití tónů a intonace i s větší volností pořádku slov a morfémů ve větě, zatímco 
chudost mluvnice vyjádřené souhláskami, samohláskami a slabikami uvolňuje pole 
bohatému využití tónů, intonací a rozvinutí množství pravidel o pořádku morfémů 
a slov ve větě. S tím vším asi tak či onak souvisí i způsob tvoření slov, jejich sesku-
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pování v slovní třídy (druhy) ap. Bylo by tedy nesprávné pokoušet se o nějakou typo
logii (vědu o typech) jazyků opřenou jen o hláskosloví nebo jen o mluvnici, stavbu věty, 
slova ap. Znovu si tak potvrzujeme to, co jsme v úvodní partii uvedli spíše jako pro
gram než jako důkaz: jazyk je ve všech svých živých a přirozených formách systémem, 
kde vše souvisí se vším. I typ stavby jazyka tedy souvisí se všemi jeho rysy.

Těchto pár úvodních poznámek mělo jen uvést čtenáře do základních pojmů 
a shrnout některé poznatky, které se týkají více jazyků. Šlo o to, umožnit hledání sou
vislostí a podobností i rozdílů. Tak jako nejsou zcela vyhraněné, „čisté“ rasy, tak 
nejsou ani čisté typy jazyků. Jde jen o to, najít milníky, modely, které nám umožní 
orientovat se v džungli jazykové rozmanitosti. Jak kdysi napsal filozof: „Širý svět je 
v našich myšlenkách často jen mapou mlhavých obrysů, zanikajících linií. Přesto 
však si musíme na té mapě v každém okamžiku umět vybrat svůj směr..
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III. Jazyk a společnost
V této knížce se můžeme seznámit s množstvím jazykových rodin, větví a s desítkami 
různých jazyků světa. V přemíře různosti budeme instinktivně hledat pevné body 
a zdánlivě nám jimi budou jména jednotlivých jazyků. Nic by však nebylo mylnější 
než představa, že ti, kdo mluví jedním mateřským jazykem, se vyjadřují všichni stejně. 
Naopak: málokterý projev lidského chování ve společnosti je tak rozmanitý jako 
jazykové dorozumívání. Souhrn zvláštností jazykové stavby uvnitř jednoho jazyko
vého společenství nazýváme jazykovým útvarem, var ietou.  Proč mohou 
mluvčí jednoho a téhož jazyka vyjadřovat jednu a tutéž skutečnost nebo myšlenku 
různými útvary? Příčiny různosti mohou být dvojího druhu a podle toho mluvíme 
i o dvou různých druzích útvarů. Buď je příčinou různosti v jazyce různost o s o b 
nost i  mluvčích a posluchačů, nebo různost účelu,  cíle a funkce jazykového 
projevu. Pro první druh jazykových útvarů se ustálil název nářečí ,  d ia lek t ,  pro 
druhý zase název sloh,  styl.  V praxi se mohou ovšem obě hlediska někdy prohnat. 
Protože pojmem jazykový styl se zabýváme v první kapitole, obraťme svou pozornost 
nyní k nářečím.

Územní nářečí jsou dána především růzností území, odkud mluvčí pocházejí či 
kde žijí. Tak projíždíme-li naší zemí, snadno rozeznáme různost územních nářečí
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češtiny na Chodsku, v okolí Třebechovic pod Orebem a třeba na Hané. Je přirozené, 
že lidé, kteří žijí blízko sebe, mají častější příležitost k vzájemnému dorozumívání. 
Podobně je tomu v otevřené krajině, kde jsou dobré cesty, splavné řeky a dostatek 
komunikací. Nářečí lidí, kteří žijí v takové krajině, budou pravděpodobně velmi 
blízká. Naproti tomu nářečí lidí, kteří žijí daleko od sebe, které dělí od sebe navzájem 
přírodní překážky, jako jsou hory, bažiny, divoké řeky ap., bývají od sebe velmi odliš
ná. Je tomu tak mimo jiné i proto, že tito lidé mají mnohem méně příležitosti i mož
nosti dorozumívání.

Rozdíly mezi nářečími nejsou ovšem dány jen zeměpisnými a přírodními okolnost
mi. Stav a vývoj územních nářečí ovlivňovaly vždy také okolnosti společenské povahy. 
Jejich vznik však většinou klademe do minulosti dávné nebo alespoň dosti vzdálené. 
Tak ve vyspělých evropských průmyslových společnostech zbyla po dřívějším rodovém 
a kmenovém základu osídlení už jen ojedinělá jména a zmínky v lidové slovesnosti. 
Pokud ale nevěříte, jak málo se mezi sebou stýkali a jak nevraživě mezi sebou jednali 
příslušníci různých rodů a kmenů i v dávnověku naší země, jen si přečtěte v Jirásko
vých Starých pověstech českých historku o českém bojovníku a jeho lucké ženě. 
Různé kmenové  osídlení  jednotlivých oblastí jistě také přispívalo k různosti 
jazykové a nářeční. Důkazy o tom najdeme v těch společnostech Asie, Afriky a Latin
ské Ameriky, kde kmenové zřízení dosud žije. V řadě takových kmenově roztříště-
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ných společností nemluví lidé ještě dnes územními nářečími v pravém slova smyslu, 
mluví navzájem blízkými kmenovými  jazyky.  Ty mají omezený počet mluvčích, 
často jde jen o obyvatele několika sousedních vesnic. Plní však také omezený souhrn 
účelů dorozumívání. Dlouhým společenským vývojem sjednocování kmenů v národ
nost a národ se zřejmě stírají rozdíly mezi původními kmenovými jazyky a ty poklesá- 
vají na úroveň pouhých územních nářečí.

Vývoj v evropských podmínkách jistě také nebyl jednoduchý. Tak feudální rozdro- 
benost na panství a jí odpovídající rozdrobenost na církevní diecéze a farnosti sjedno
cování nářečí spíše zpomalovaly, ba leckdy se mohly stát příčinou vzniku novějších 
nářečí. Teprve novověké vytváření evropských národů a v neposlední řadě i ekono
mické činitele -  jednotný národní trh -  pomohly zřejmě dovršit vývoj od kmeno
vých jazyků a od novějších nářečí k pouhým územním nářečím současnosti.

Rozdíly mezi územními nářečími bývají různě velké. Tak rozdíly mezi územními 
nářečími ruštiny nebo americké angličtiny nejsou příliš značné. Podstatnější jsou už 
třeba rozdíly mezi různými německými nářečími. Někdy jsou však rozdíly mezi územ
ními nářečími tak velké, že ztěžují nebo úplně znemožňují dorozumívání jejich 
mluvčích. To platí třeba o tzv. nářečích arabských nebo čínských. Zde už je sporné, 
zda jde stále o nářečí jednoho jazyka, či zda jde již o různé jazyky. Často je ovšem 
tento rozdíl mezi jazykem a nářečím dán nejen prvky jejich vnitřní stavby. Tak mluv-
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čím arabských nářečí z Maroka a z Jemenu je společná především spisovná arabština 
pro svoji náboženskou prestiž. Mluvčím severočínských a jihočínských nářečí je zase 
společná psaná forma jazyka, která s jeho zvukovou stránkou prakticky nesouvisí, 
jak o tom podrobněji vykládáme v kapitole IV. Podobně např. územní nářečí hindšti
ny jsou navzájem nesrozumitelná, zvláště jsou-li od sebe zeměpisně vzdálena. Spisov
ná hindština je sjednocuje díky společenské prestiži, kterou si vybudovala již během 
bojů za nezávislost Indie. Avšak ani spisovná hindština není všude na hindském území 
beze zbytku srozumitelná, zvláště ve východních oblastech.

V protikladu k územním nářečím je různost nářečí  společenských ( soc iá l 
ních) dána především současnými společenskými činiteli a okolnostmi, které spojují 
určité skupiny mluvčích.  Tak skupinou mluvčích tzv. slangu mohou být pří
slušníci jednoho povolání, proto se také slang někdy nepřesně nazývá pracovní mlu
vou. Může jít však i o vyznavače jednoho sportu nebo koníčka nebo o původně ná
hodné seskupení lidí, které život svedl na určitou dobu do společných kasáren po dobu 
jejich vojenské služby, do společné třídy v jedné škole ap. Všichni příslušníci takové 
skupiny sdílejí určité společné zážitky, a tím i určité vyjadřovací potřeby, společné 
jen jim. Jen voják musí, jít na rajóny“ , jen vodák se občas „udělá ve šlajsně“ . Přitom 
není účelem slangu něco tajit, ba po letech se těmito skutečnostmi ještě mnozí holed
bají.
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V tom je rozdíl mezi slangem a a rgotem.  Ten je společenským nářečím skupiny 
mluvčích, kteří se vědomě chtějí o určitých skutečnostech dorozumívat jen mezi sebou 
a zabránit ostatním v tom, aby jim porozuměli, protože jaksi „mezi ně“ nepatří. 
Trestanec, kasař, drobný podvodník stejně jako překupník omamných drog nechtějí, 
aby jim v jejich záležitostech rozuměl policista, soudce, dozorce nebo třebas i jen 
náhodný posluchač či svědek. Proto argot do značné míry deformuje jazyk, posouvá 
význam slov, vypůjčuje si cizí slova neobvyklým způsobem ap.

Slang a argot jsou ovšem jen jedny z mnoha možností vzniku společenských nářečí. 
Lidé se spojují do skupin podle nejrůznějších hledisek a podle toho se pak mohou 
vytvářet i společenská nářečí. Z mnoha různých hledisek uveďme např. věk. O „ge- 
neračních** nářečich se začíná mluvit už i v našich podmínkách, ale je méně známo, 
že v řadě tradičních společností mimo Evropu se vždy vytvářel hluboký protiklad mezi 
„nedospělými1* a „dospělými**, kterému často odpovídaly i rozdíly ve společenských 
nářečích. Podobně závažné mohou být rozdíly mezi příslušníky různých společenských 
vrstev, náboženství, ba i kast .  Společenské nářečí se může utvářet i podle skupin lidí, 
kterým je společný způsob  ž ivo ta  a životní  styl :  kočovníci, zemědělci, pastev
ci ap. Sporné jsou rozdíly mezi společenskými nářečími mužů či žen, pokud rozdíl 
v pohlaví není podepřen dalšími rozdíly ve způsobu života a dorozumívání. Rozdíly 
ve společenských nářečích se mohou ovšem objevit i mezi příslušníky různých tř íd.
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Nikdy ovšem nejde o třídní jazyky.
Velmi značně se rozlišují společenská nářečí v řadě jazyků jihovýchodni Asie a Ti

chomoří; ve většině jazyků indonéských, v khmerštině, v japonštině a v některých ja
zycích polynéských. Často tu mluvíme o tzv. zdvoř i los tn ích  s tupních ,  což jsou 
v podstatě společenská nářečí zasahující stavbu a slovní zásobu.

Někde se omezují pouze na slovní zásobu. Patřičná slova je třeba volit podle vý
znamové souvislosti, tj. podle vztahu osoby, která mluví, k osobě, ke které mluví. 
Tak záleží na tom, jde-li o podřízeného nebo nadřízeného, důvěrného přítele, dítě či 
osobu mladší nebo starší, ev. učence, příslušníka královské rodiny ap. Tomuto zdvo
řilostnímu odstupňování podléhají především označení příbuzenských vztahů, 
názvy částí těla nebo věcí náležejících nebo úzce souvisejících s osobou, která je před
mětem rozhovoru. Často však mu podléhají i osobní zájmena. Tak např. v javánštině 
mluví jiným nářečím mladší osoby ke starším, děti k rodičům, služebně podřízení 
ke svým nadřízeným, jiným nářečím zase probíhá rozhovor opačným směrem. Zvlášt
ní nářečí se vyvinulo mezi dvořany na šlechtických dvorech, jiné zase na vesnici při 
oslovení obecních starších a jiných úctyhodných osob. Modernizací a demokratizací 
života se přirozeně toto zdvořilostní rozvrstvení společenských nářečí postupně 
oslabuje.

Souběžně se sbližováním původních kmenových jazyků v územní nářečí se pro pří-
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slušníky vzájemně blízkých nářečí územních a společenských vytváří obvykle jeden 
jazykový útvar, který je jim všem společný.  Jeho základem bývá územní nářečí 
oblasti s nejvyšší prestiží: obvykle jde o okolí hlavního města nebo jiného střediska 
významného mocensky, ekonomicky nebo kulturně. Do něho pak pronikají a dále 
je obohacují prvky dalších územních a společenských nářečí. V důsledku toho není 
tento útvar vlastně n ikomu jazykem mateřským,  všichni se ho musí do jisté 
míry učit nebo ho alespoň odposlouchat, ale málokomu je také úplně cizí. Takový 
útvar bývá používán jako nástroj mocenského sjednocování, slouží jako dorozumívací 
nástroj státu i administrativy. Slouží však i jako nástroj sjednocování ekonomického, 
stává se jazykem trhu, ba v neposlední řadě je i nástrojem sjednocování kulturního, 
stává se jazykem literatury, pokud je známo písmo. Nazýváme jej obecně s t a n d a r d 
ní j a z y k a v běžných evropských podmínkách se pro něj vžil název sp is ovn ý ja zyk  
(ruský litěraturnyj jazyk), protože jeho vznik a ustalování byly většinou souběžné 
s rozšířením písma a vznikem literatury. Máme však řadu dokladů z mimoevropských 
částí světa, které dokazují, že vznik standardního jazyka nemusí být na rozvoj písma 
a literatury vůbec vázán. Zvláště v Africe jižně od Sahary existuje řada standardních 
jazyků vzniklých v epochách, kdy písmo bylo v té či oné oblasti ještě úplně neznámo: 
tak tomu bylo např. v případě jorubštiny, ašantské ťvištiny ap.

Standardní jazyk si musí získávat svoji prestiž často v soupeření se s ta rš ími
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prest ižními  jazyky rozsáhlejších oblastí, obvykle spojených s historií velkých 
náboženství nebo kultur. V Evropě nám tento zápas připomíná např. vznik národních 
literatur v soupeření s latinou, řečtinou nebo staroslověnštinou. V mimoevropských 
podmínkách může jít také o jazyk mrtvý, jako tomu je v případě sanskrtu, ale i o jazy
ky souběžně žijící v jiných oblastech světa. Máme na mysli např. čínštinu ve starém 
Vietnamu, arabštinu v nearabských muslimských zemích Asie a Afriky ap. Zvláštním 
způsobem fungoval třeba v Indii po staletí sanskrt jako jazyk se starou prestiží v lite
ratuře náboženské, vědecké a umělecké. Ačkoli nebyl již dávno jazykem mluveným, 
uchovával se ústní tradicí v bráhmanských (kněžských) rodinách z otce na syna až do 
dnešní doby. Proto také nepatrné množství Indů uvádí sanskrt jako svoji mateřštinu 
(v r. 1971 to bylo 2 212 osob), i když správně by měli říkat „otečtinu“ . Jde o umělou 
snahu udržet sanskrt jako jazyk mluvený, protože ve skutečnosti všichni, kdo tvrdí, 
že sanskrt je jejich rodným jazykem, musí především ovládat jazyk své matky a místa, 
kde žijí. Svědčí to však o obrovské prestiži, která byla příčinou, proč sanskrt tak silně 
ovlivňoval všechny literární formy indických jazyků od starověku až po dnešek bez 
ohledu na jazykovou rodinu. Proto je tak veliké množství sanskrtských výpůjček 
ve spisovných indoárijských a drávidských jazycích. Výjimku tvoří jen nedávný 
vývoj tamilštiny, zasažený puristickými tendencemi. V některých ohledech podobně 
jako sanskrt v Indii fungovala ve středověké Evropě latina, i když v latině nevznikla
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ani zdaleka tak rozsáhlá literatura jako v sanskrtu.
Zajímavá situace vzniká někdy v mimoevropských oblastech s dvěma náběhy k vý

voji standardního jazyka: jeden může být vázán na soužití s jazykem staré prestiže 
a jeho písmem (např. s arabštinou a písmem arabským): to je případ sokotského 
nářečí hauštiny a svahilského nářečí jižního pobřeží Keni. Druhý náběh ke vzniku 
standardu v těchže jazycích je vázán na nářečí jiné oblasti, jež měla starou prestiž 
domácí, a většinou není vázán na původní, prestižní písmo. U hauštiny to například 
bylo nářečí města Káno.

Existence národnostně a jazykově jednolitého státu v evropských podmínkách 
zpravidla příznivě ovlivňovaly rozvoj spisovného jazyka, nebyly však jeho nezbytnou 
podmínkou. Rozvoj spisovné češtiny v druhé polovině minulého století to jasně 
dokazuje. Ekonomická i kulturní síla Čech a Moravy zřejmě pomáhala překonat 
i jistý stupeň národnostního a jazykového útlaku v tehdejším Rakousko-Uhersku. 
V tomto ohledu je však dnešní situace mnoha nezávislých států Asie, a zvláště Afriky 
zcela odchylná. Hranice těchto států vznikly totiž jako dědictví kolonialismu a nebraly 
většinou zřetel na domácí národnosti a jazyková rozhraní. V současné době tudíž 
převážná většina nezávislých států této oblasti zahrnuje obyvatelstvo, které hovoří

Evropské dorozumívací jazyky v Africe a jižní Asii
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mnoha jazyky, navzájem často zcela nesrozumitelnými. I v takovém mnohojazyčném 
státě se však musí občané mezi sebou nějak domlouvat. Hledají všem společný jazyk 
do rozumívac í  (lingva franka — viz kap. I). Vzhledem k tomu, že domácí jazyková 
různost je příliš značná, zdánlivě nejsnazší volbou pro tento účel je evropský jazyk 
bývalých ko lo n izá tor ů  (angličtina, francouzština ap.). Ten nabízí jisté výhody 
i při dorozumívání mezinárodním a nevyvolává žádnou místní řevnivost jedněch 
proti druhým, protože je všem stejně cizí. V současné době však např. ve většině 
afrických států neovládá jazyk bývalých kolonizátorů více než 8 — 10 procent obyvatel 
státu. Dorozumívací hodnota evropského jazyka je tedy vlastně nižší než hodnota 
menšinového jazyka místního.

Ale ne všechny státy této oblasti jsou jazykově tak beznadějně roztříštěné. Někde 
převládají jednotlivé domácí jazyky jako nástroj dorozumívání alespoň v určitých 
dílčích oblastech. Pak oblastně volené místní  j azyky mohou sloužit jako pře
vodové páky dorozumívání. To je případ řady afrických států (Guinea, Ghana, 
Nigérie, Uganda ap.). Ideálních případů, kde se jeden domácí jazyk dá vybrat jako 
nástroj dorozumívání v celém vícejazyčném státě, je ovšem málo (Tanzánie, Indonésie 
ap.). Vzhledem k tomu, že z jazykově a etnicky roztříštěného obyvatelstva nově ne-

Domácí dorozumívací jazyky v Africe a jižní Asii
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závislých států národy teprve vznikají, p ředcház í tu vlastně často vznik standardní
ho (a někdy i spisovného) jazyka před vznikem národního jazyka, a tím i národa jako 
takového.

Snaha zavést jeden z domácích jazyků jako úřední může ve vícenárodnostním státě 
narážet na odpor ostatních národností. Např. v Indii vypršela v r. 1965 lhůta k zave
dení hindštiny jako státního jazyka, což vyvolalo obrovskou vlnu odporu zvláště 
v Bengálsku a Tamilnádu, kde dokonce docházelo k sebeupalování na protest proti 
zavedení hindštiny jako jediného úředního jazyka. Razilo se dokonce heslo „Hindšti
na nikdy, angličtina vždycky" (Hindi never, English ever). Vláda byla nucena ustoupit 
těmto požadavkům a ponechat angličtinu jako druhý úřední jazyk. Přitom znalost 
angličtiny mezi obyvatelstvem Indie se nikterak neliší od jiných bývalých kolonií. Je 
převážně jazykem vzdělanců, úředníků a obchodníků, kteří jsou dvojjazyční. Anglič
tina tak spojuje jednotlivé oblasti Indie navzájem a je také užitečným spojovacím 
článkem navenek. Jsou dokonce názory, že angličtinu je třeba zachovat, neboť dává 
všem indickým národům stejnou šanci a po odchodu kolonizátorů už s ní není spojen 
ponižující vztah závislosti. Tak zůstává angličtina nadále jazykem státní správy, vědy 
a publicistiky, i když se souběžně s ní budují jednotlivé velké literární jazyky.

Avšak ne všichni anglicky mluvící Indové se naučili britské angličtině, a tak se 
postupně vytvořil zvláštní standard, označovaný dnes jako „indická angličtina",
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která se od britské či americké angličtiny liší výslovností, někdy i skladbou věty, vý
běrem slov (užívají se často archaická literární slova) a množstvím specificky indic
kých slov a frází doslova překládaných z indických jazyků. Píše se tu i původní anglo- 
indická literatura a angličtina je každodenním doprovodným rysem indického života. 
Tímto prostřednictvím angličtina působí na mluvu hlavně městského obyvatelstva 
všech oblastí Indie. V jazyce vzdělaných i méně vzdělaných Indů je velké množství 
anglických slov, která nevzdělaní mluvčí ani nechápou jako cizí. Tak je tomu ve všech 
indických jazycích bez rozdílu. V hindštině se taková přemíra anglických slov hanlivě 
nazývá hingliš (=  hindí + English). Tento smíšený jazyk velmi připomíná městskou 
češtinu 19. stol., která byla prosycena často zkomolenými německými slovy.

Za takové situace pak obvykle rozhodnou historické, kulturní a politické poměry, 
zda se smíšený jazyk tohoto typu (vlastně jakýsi žargon) stane základem nového 
standardního jazyka. Např. o několik století dříve vznikla podle přesvědčení mnoha 
badatelů právě tímto způsobem urdština z jazyka, jímž se hovořilo kolem Dillí a do 
něhož na dvorech perských vládců Indie proniklo obrovské množství perských a arab
ských slov. Urdština se tak stala historickým protipólem hindštiny, s níž má stejný 
gramatický základ. Dřívější výklady jejich vztahu dokonce tvrdily, že jde o dvě odliš
né literární formy (psané dvěma odlišnými písmy) téhož hovorového jazyka hindustá- 
ní. Dnes však, po několika desetiletích odděleného vývoje a dalšího tříbení obou
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jazyků, je možné je považovat za dva různé jazyky, jejichž hovorové formy jsou sice 
nadále vzájemně srozumitelné, avšak jejichž literární podoby se od sebe odchýlily 
k nepoznání.

V jazykově různorodé situaci Asie a Afriky nabývá tak na důležitosti i otázka 
vzájem ného vlivu jazy k ů . Když se totiž mají domluvit dva lidé, kteří mluví 
jazyky navzájem nesrozumitelnými, musí se vždy jeden z nich vedle svého mateřského 
jazyka naučit alespoň trochu i tomu jazyku „cizímu“. Tak je tomu na cestách, v obcho
dě, v míru i ve válce. Učení „cizímu“ jazyku není ovšem záležitost snadná. Na počát
ku zvládání cizího jazyka jsme do něho asi všichni vnášeli prvky stavby svého jazyka 
mateřského. Tak v ruštině jsme pletli přízvuk (protože spisovná čeština ho má pravi
delně na první slabice, ale ruština ne), ve francouzštině a němčině jsme málo otevírali 
a zavírali samohlásky (protože spisovná čeština samohlásky otevřené a zavřené 
nemá) ap. Stavba jazyka mateřského tak v našem podání pronikala do odchylné 
stavby cizího jazyka. Po staletí tento vývoj probíhá ve společnosti v mnohem širším 
měřítku a pronikání jednoho jazyka do druhého pak zanechává i trvalé stopy v po
dobnosti stavby jazyků. Takto vzniklé podobnosti nejsou ovšem dány jejich sp o 
lečným  původem  (příslušností do jedné rodiny), ale dlouhým vzájem ným  
ovlivněním . Skupinám jazyků s takto vysvětlitelnými podobnostmi říkáme 
jazykové svazy.
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Jako příklad nám může posloužit jazykový svaz indický, v němž vedle sebe existují 
různé jazykové rodiny (indoárijské, drávidské, mundské a tibeto-barmské jazyky). 
Díky dlouhému soužití v tomto uzavřeném prostoru došlo k jejich vzájemnému sblí
žení po stránce typologické — mají podobné hláskové systémy, velké množství vzá
jemně vypůjčených slov, podobnou stavbu věty aj. Významně tu v nové době zapů
sobily některé mimoindické jazyky asijské (perština, arabština) i evropské (hlavně 
angličtina, ale také portugalština a francouzština). Vzhledem k prostorové uzavře
nosti indického subkontinentu a počtu zúčastněných jazykových rodin i jednotli
vých jazyků je indický jazykový svaz unikátním případem jazykového svazu.

Při počátcích zvládání cizího jazyka pro nejjednodušší dorozumívání budeme asi 
každý cizí jazyk cílevědomě zjednodušovat. Zvláště tam, kde existuje řada navzájem 
nesrozumitelných jazyků domácích, vyskytuje se velmi silná snaha použít jeden 
jazyk cizí pro základní dorozumívání. Používá se však jeho forma zjednodušená, 
p id ž in izovaná . (Slovo p idžin  je pravděpodobně odvozeno ze zkomolené formy 
anglického slova business, tj. obchod.) I když tzv. Pidgin English se stala jedním z prv
ních známých pidžinizovaných forem jazyků, dnes už dobře víme, že pidžinizace 
/daleka nebyla a není omezena jen na angličtinu. Ne náhodou se v některých oblastech 
Afriky vyvinula i pidžinizovaná forma francouzštiny (petit-něgre, doslova „černou
šek”). Podobně tomu však bylo i s holandštinou, španělštinou, portugalštinou a dal-
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šími koloniálními jazyky. Čím dále tím více se však nyní ukazuje, že za určitých pří
znivých okolností se mohou pidžinizovat i neindoevropskéjazyky: v Asii třeba malaj- 
ština nebo hindština, v Africe třeba svahilština nebo hauština.

Společným rysem pidžinizovaných jazyků nejrůznějšího původu je silně z jed 
nodušená  s tavba . Z hláskosloví původních vzorů zbývá jen málo z toho, co by se 
pronikavě lišilo od hláskosloví mateřských jazyků osob, které pidžin užívají. Podob
ně je tomu i s tvaroslovím, které je velmi chudé, pokud vůbec existuje. Například 
v pidžinizované formě angličtiny na západním africkém pobřeží (v tzv. Wes-Kos, 
což je zjednodušení z anglického West Coast) přežívá z tvarosloví jen vyjádření množ
ného čísla jmen. Je k němu užíváno formy osobního zájmena dem ( < them), což je 
postup podobný tvoření množného čísla jmen v řadě místních afrických jazyků. Po
dobně zde přežívá jistá míra vyjádření dokonavosti a nedokonavosti slovesa pomocí 
slabik de, do, me. A tak jednoduchá anglická věta the drivers are coming (řidiči při
jíždějí) tu vypadá v zjednodušeném přepise dí drajva dem de kom.

Pokud ovšem určité společenství mluvčích používá společný pidžin delší dobu 
a mateřské jazyky mluvčích jsou navzájem nesrozumitelné, může takový pidžin za pří
znivých okolností jejich mateřské jazyky vytlačit. Stává se pak sám jejich jazykem 
mateřským, přestálá být jazykem dorozumívacím. Zároveň ztrácí jednoduchost 
stavby, pro pidžiny charakteristickou. Nabývá nové bohatosti hláskosloví, tvarosloví
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i stavby větné, rozhojňuje se jeho slovní zásoba. Takový pidžin, který se stane novým 
mateřským jazykem skupiny mluvčích, nazýváme pak k reo lizo v an o u  fo rm ou  
jazy k a . Tak v okolí Freetownu v dnešní Sieře Leone se sešli potomci osvobozených 
afrických otroků, kteří pocházeli z nejrůznějších částí světadílu a mluvili původně 
navzájem zcela nesrozumitelnými mateřskými jazyky. Byli tam totiž dopravováni 
z otrokářských lodí zadržených na nejrůznějších místech afrického pobřeží. Na po
čátku jejich soužití se mezi nimi vyvinula pro potřeby dorozumívání pidžinizovaná 
forma angličtiny. Ta se však postupně stala jejich jazykem mateřským, který se nazývá 
k rio . Ten se vyznačuje i novou bohatostí stavby. Krio je tedy již kreolizovanou for
mou angličtiny. Podobně se tomu stalo s angličtinou třeba na Jamajce, ale i s fran
couzštinou v sousedním Haiti. Jak pidžinizace, tak i kreolizace je zřejmě obecný typ 
vývoje vztahu jazyka a společnosti. Kreolizují se tedy nejen indoevropské jazyky, ale 
i jazyky různých rodin a oblastí Asie a Afriky. Ostatně -  nejprve asi pidžinizací latiny 
a pak její kreolizací vznikaly moderní románské jazyky v původních provinciích 
starořímského impéria. Kdo ví, zda dnes již významné rozdíly mezi angličtinou ame
rickou, indickou či africkou nepovedou jednou podobně ke vzniku nových „anglic
kých*4 jazyků. Podobná možnost se nedá vyloučit ani u portugalštiny a španělštiny 
v Americe či u kanadské francouzštiny.

V této souvislosti bychom se měli zmínit i o otázce vztahu  jazyků  a ras. Těžko
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dnes říci zcela jednoznačně, jaký byl vztah jazyků a ras lidského rodu v době, kdy obojí 
vznikaly. Rozhodně však nějaký vztah mezi jazykovými rodinami (či snad jejich pra- 
jazyky) a rasami existoval. Dodnes nám o tom něco může napovědět souběžné stu
dium rozhraní mezi rasami a jazykovými rodinami. Tak Malgaši na Madagaskaru 
hovoří nejen jazykem indonéským, ale mají nepopiratelně i některé tělesné rysy od
chylné od ostatních obyvatel sousední Afriky. Podobně tomu je i s jihoafrickými 
Křováky a Hotentoty (i zde jsou zvláštnosti rasové souběžné s odchylností jazyků), 
ale obdobné je to i s indoevropskými a drávidskými Indy, s Papuánci a ostatními oby
vateli Nové Guineje ap. Před nebezpečím naivního zjednodušení nás uchrání zamyš
lení nad staletým vývojem jazykových rodin a ras. Ani jazykové rodiny (a tím méně 
jazyky), ani rasy se přece nevyvíjely „ve vzduchoprázdnu" Jazyky žily a vyvíjely se 
v soužití s jinými jazyky a navzájem se ovlivňovaly. Rasy se zase mísily s jinými rasami. 
Pokoušet se stanovit jednoznačně historický vztah mezi jedním jazykem a jednou 
rasou je tedy v dnešní době samo o sobě nesmysl. Jen vzpomeňme na bělošské badatele, 
kteří ještě před necelým půlstoletím chtěli za každou cenu najít v západoafrické 
fulbštině jmenný rod (i když má tento jazyk místo rodů 25 jmenných tříd). To vše 
jen proto, že pleť Fulbů je světlejší než pleť sousedních afrických národností, a pro 
některé další antropologické zvláštnosti. Pošetilost zmíněných evropských badatelů 
se dá tedy srovnat jen s pošetilostí některých černošských vědeckých nacionalistů
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mladší generace, kteří vyhledávají v jednotlivých afrických jazycích zvláštní projevy 
„citovosti4*, charakteristické prý jen pro černou rasu.

Z hlediska současného stavu a vývoje pak žádný vztah mezi rasou a předpokladem 
naučení seči ovládnutí určitého jazyka není vůbec prokázán. Existence „bílé44 a „černé4* 
formy americké angličtiny je dána především rozdíly mimorasovými (způsobem ži
vota, sociálním zařazenim ap.). Podobně je tomu u francouzštiny v Africe, u portu
galštiny v Brazílii ap. Snad jako zajímavou aktualitu můžeme v této souvislosti připo
menout, že třeba rasové bouře v známém jihoafrickém Sowetu začali na přelomu let 
šedesátých a sedmdesátých studenti, kteři požadovali návrat od nově ve školách za
váděného burského jazyka afrikánštiny zpět k původnimu jazyku vyučovacímu. 
A tím byla -  angličtina.

Jazyk se dnes stává důležitou součástí styku nejen v jedné zemi, ale i mezi zeměmi 
a světadíly. Rozvoj vědy a techniky v poslednich desetiletích učinil lidi na sobě na
vzájem do té míry závislými, že bez možnosti dorozumívání by se moderní společnost 
asi rychle rozpadla. Technika by přestala lidem sloužit, mohla by jim spíše škodit. 
Jazyk se stává tedy nejen nástrojem dorozumívání, ale i řízení. Proto už dnes lidé 
nemohou ponechat vývoj a uživání jazyka jen náhodě, mluví se stále více o potřebě 
jazykového  p lánování .

Jazyk a jeho vývoj nemůžeme ovšem plánovat či řídit v přímém slova smyslu.
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Špatně bychom dopadli, kdybychom chtěli předem naprogramovat, který pád či 
kterou osobu budeme používat a které nikoli, které slovo zanikne a které se nově 
vytvoří. Libovůle jedinců zmůže v jazyce sama velmi málo. Jazyk je totiž k o le k 
t ivní dílo mnoha  generací ,  a musí být proto také celými generacemi přijímáno. 
Lze tu plánovat a řídit jen nepřímo, a to tak, že se sami napřed řádně poučíme o vlast
ních, přirozených zákonitostech stavby a vývoje jazyka. Chceme-li pak v něm cokoli 
plánovat nebo řidit, musíme tak činit vždy v duchu těch to  př i rozených  z á k o 
n itost i .  Vše, co můžeme, je naučit se předjímat nebo urychlovat vývoj, těžko jej 
však můžeme zastavit nebo deformovat.

Jen tak lze např. uz ákoň ov a t  (kodi f ikova t )  normu ve všech rovinách stavby 
jazyka (hláskosloví, mluvnice, skladba, slovník). Lze uvažovat o tom, které nářečí 
má být základem normy tam, kde norma ještě nevznikla, a o které nářeční prvky může 
být obohacena. Velmi sporné výsledky naproti tomu byly docíleny tam, kde se lidé 
pokusili uměle sjednocovat nářečí či jazyky míšením prvků různých rovin. K takovým 
pokusům sáhla například několikrát koloniální správa různých území obývaných 
mluvčími velmi blízkých nářečí či jazyků. Jde o historii s tzv. „sjednocenou šonšti- 
nou“ v koloniální Rhodesii, „sjednocenou iboštinou“ v Nigérii ap.

Závažné úkoly stojí však před jazykovědci tam, kde se do nedávné doby neužívalo 
písmo. Ponechat vývoj přirozenému tempu by dnes bylo neodpustitelným luxusem.



Je třeba v rámci daných technických možnosti pečlivě volit písmo a v rámci písma pak 
pravopisné možnosti. Cílem je dosáhnout co největšího souladu  mezi psanou  
a mluvenou formou jazyka, aby jazyk sloužil všem rostoucím úkolům současné 
společnosti. Zkušenosti z rozsáhlých (a často i mezinárodně vedených) alfabetizač- 
ních kampaní ukazují, že zde jsou zásahy možné a nutné.

A tak právě při rozboru postupů jazykového plánování a řízení poznáváme velmi 
názorně, jak silně je jazyk součástí života nás všech ve společnosti. Člověk se svými 
zásahy tu může být úspěšný jen tehdy, když jedná v duchu přirozeného vývoje.



IV. Jazyk a písmo
Každé jazykové heslo v naší knížce obsahuje důležitý údaj: užívá tento jazyk písma? 
Ne všichni lidé na světě totiž znají jazyk v dvojí podobě, mluvené a psané. A přece 
je význam psaného jazyka pro civilizaci a kulturu těžko změřitelný. Po tisíciletí pomáhá 
lidem uchovávat nejcennější hodnoty a poznatky, je „pamětí“ lidstva, která umožňuje 
návaznost kulturního vývoje. Pro moderní společnost a státy 20. století se stalo uží
vání psaného jazyka životní nutností, bez níž by byl ohrožen jejich chod a snad i sa
motná existence. Proto věnujeme tuto kapitolu písmu a psanému jazyku, vztahu mezi 
mluvenou a psanou podobou jazyka. Začneme vývojem písma.

Vývoj písma představuje velmi složitý proces, o jehož historickém průběhu toho 
nevíme s určitostí mnoho. Tím méně o tom, kdy a jak se poprvé zrodila myšlenka za
znamenat mluvené slovo a kdy se ji poprvé podařilo uskutečnit. Vždyť stáří nejraněj
ších dochovaných písem se odhaduje na 6 až 7 tisíc let. Vývojové stupně písma a jejich 
posloupnost je nutno pracně rekonstruovat ze skrovných a neúplných dokladů. 
Čtyři základní stupně, které tu předkládáme, jsou proto spíše jen teoretickým modelem 
vývoje písma. Nechceme vůbec tvrdit, že musel probíhat přesně tímto způsobem 
vždy a všude a v tomto pořadí. Jednotlivé systémy písma se navíc často prolínají, 
v některých případech dospěl vývoj jen do určitého bodu (např. mayské písmo),
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Ukázka piktogramu

Dopis indiánského náčelníka prezidentovi USA. Volně přeložen zní: „Já, náčelník orlího 
totemu (1), několik mých bojovníků (2— 5), dále bojovník totemu sumce (6) a jistý 
náčelník, který je mocnější než já (7), jsme se shromáždili, abychom nabídli přátelství 
( = vztažené paže) Tobě, bílému muži v Bílém domě (8)"
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jindy byly některé stupně možná přeskočeny.
Tak či onak, nejjednodušší a zároveň asi nejstarší způsob záznamu je popis  sche

mat ickým obrázkem,  tzv. p ik t og ramem.  Těžko říci, zda piktogramy před
cházely každému skutečnému písmu, jsou však kultury, které dál nepostoupily. 
S piktogramy se setkáváme ještě dnes např. v podobě „comics“ , obrázkových seriálů 
beze slov, různých symbolů, emblémů nebo značek. Piktogram zachycuje pouze 
obsah sdělení, nikoli jeho zvukovou podobu. Je proto většinou srozumitelný i tomu, 
kdo nezná jazyk autora.

Každé vyprávění se skládá z řady menších úseků (vět), každá věta ze slov. Nabízí 
se tak možnost znázornit obrázkem, resp. znakem jednot l ivá  slova.  Obrázků 
(znaků) bude sice mnoho, ale umožni přepsat libovolnou větu „slovo od slova**. Ani 
zde se ještě znak neváže k určité zvukové podobě slova, nýbrž k pojmu (ideji), který 
slovo představuje. Tomuto písmu se říká pojmové (ideografícké) nebo znakové  
(logografické: znak = slovo, logos). Znakům pojmového písma říkáme ideogramy,  
složitým ideografickým znakům hieroglyfy.  Podobně jako u piktogramů je mohou 
číst lidé mluvící různými jazyky. Z hieroglyfických písem jsou nejznámější egyptské, 
staročínské, chetitské a mayské.

Ukázka pojmového pisma
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Každé slovo se skládá z jedné nebo více slabik, kterých je v jazyce daleko méně než 
slov. Písmo užívající znaky pro slabiky bude proto úspornější než písmo pojmové. 
Navíc některá historická s lab ičná písma (např. foinické) užívala stejného znaku 
pro slabiky s různými samohláskami (ka, ke, kí). Počet znaků se pak shodoval s po
čtem souhlásek. Nejde-li o jednoslabičné slovo, slabika a jí odpovídající znak nemají 
žádný obsah a jsou jenom zvukem. Na rozdíl od předchozích stupňů je tedy slabičné 
písmo zvukové. Při jeho čtení musíme vědět, jak se znaky vyslovují, a znát jazyk, 
který je v něm zapsán. Slabičným písmem je vedle foinického i sumerský a babylón- 
sko-asyrský klínopis, písma drávidská a indická, japonská katakana a hiragana.

Konečně každé slovo a slabika se skládají z hlásek. Hláskové  písmo tvořené 
znaky pro všechny hlásky (fonémy) jazyka — neboli abeceda -  představuje, 
jak se zdá, poslední fázi ve vývoji písma. Jeho předností je úspornost a přesnost, s níž 
dokáže několika desítkami písmen zachytit zvukovou podobu jazyka. Platíme za to 
také jistou daň. Rozkládání a skládání slov na slabiky a hlavně hlásky je totiž mnohem 
složitější činnost, než by se na prvý pohled mohlo zdát. Řekli jsme si (str. 34), že samo
statné hlásky jsou přednostně zpracovávány pravou mozkovou hemisférou na rozdíl 
od slov a slabik, které zpracovává hemisféra levá — řečová. A tak zatímco čtení a psaní 
ve slabičném písmu probíhá především v rámci jedné, řečové hemisféry, hláskové 
písmo, ve kterém je nutno analyzovat řeč nejen na slova a slabiky, ale ještě dál na hlás-
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ky, překračuje působnost levé hemisféry a vyžaduje zapojení hemisfér obou. Ná
ročnost spolupráce obou hemisfér se navenek projevuje např. různými poruchami 
čtení (tzv. dyslexie), kterými — zdá se — trpí ve větší míře čtenáři hláskového písma.

Ať už vedla cesta od obrázků k pojmovému, slabičnému a nakonec hláskovému 
písmu, nebo jinak, i při skromném odhadu trvala hezkých pár tisíc let. Z vývojového 
hlediska je zajímavé, že např. egyptské pojmové písmo obsahovalo vedle hieroglyfů 
už některé znaky slabičné, a dokonce hláskové, a naopak že ve slabičném klínopisu 
přežíval zbytek hieroglyfů a že naše hláskové písmo dodnes využívá některých ideo- 
gramů (číslovky, symboly %, § aj.).

Konečně stojí také za zmínku, že za celou dlouhou historii lidstva víme jen o ne
patrném zlomku společností užívajících psaného jazyka, které dokázaly vynalézt 
původní  písmo. Jeho kolébkou byla patrně čtyři místa na světě: Egypt, Mezo- 
potámie, Čína a Yukatán v mayské části Mexika. Avšak pouze dvěma vynálezcům, 
Foiničanům a Řekům, vděčí novověk bezprostředně za skutečnou hláskovou abecedu!

Někdy v 15. st. př. n. 1. vytvořili Foiničané důsledně zvukové slabičné písmo, s nej-

Hláskové písmo, srovnání abeced

moderní latinka (1), rané latinské písmo (2), runy (3), rané řecké písmo (4), cyrilice (5), 
hlaholice (6)
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větší pravděpodobností na základě písma egyptského. Přestože nebylo jediným sla
bičným písmem starověku (viz klínopis v Mezopotámii a písma z něj odvozená), 
časem ovládlo celé Středomoří a Přední východ a většinu ostatních písem vytlačilo.

Opravdovou revoluci ve vývoji písma provedli pak Řekové, když kolem 10. st. 
př. n. 1. foinické písmo přebrali a upravili. Původně slabičné znaky definitivně přiřkli 
souhláskám a znaků, které přebývaly, použili pro samohlásky. Patrně tak jako první 
a snad i jediní na světě vytvořili původní hláskovou abecedu. Obrovský význam foinic- 
kého a řeckého počinu spočívá v tom, že všechny nebo snad téměř všechny abecední 
systémy na světě dnes běžně užívané vycházejí právě z jejich odkazu.

Foinické (západosemitské) písmo dalo mj. vzniknout písmu hebrejskému, arab
skému, syrskému a mongolskému. Neznámo jak se dostalo do Indie: z písma bráhmí

/ A l t ' * < 1  * * * > ? ' !  bol
Foinické < +  4 - d t C V ^ / V
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Rané starogermánské 
runové písmo 
(šperkovnice z velrybí 
kostice, 7. stol. n. I.)

vyšlo písmo gupta a početná písma novoindická (dévanágarí, bengálské aj.) a drávid- 
ská (tamilské, kannadské, telugské, malajálamské aj.), písmo tibetské, barmské, 
thajské, khmerské a řada dalších. Východní varianta řeckého písma ovlivnila písma 
ve starověké Malé Asii, západní řecká abeceda se dostala s řeckými kolonisty do Itálie, 
kde se stala (přes kulturu Etruská) základem písma latinského. Konečně ze sjednocené, 
tzv. klasické řecké abecedy se odvozuje písmo arménské, gruzínské, koptské a dvě 
slovanská písma, hlaholice a cyrilice. Hlaholice od 10. st. ustoupila cyrilici, která je 
dodnes užívána východními a jižními Slovany, ale také mnoha asijskými národnostmi.
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Také Germáni si vytvořili na latinském a řeckém základě vlastní písmo, runy, které 
bylo vytlačeno písmem latinským. To samotné prošlo mnoha změnami v tvaru a vzhle
du již v době římské. Ve středověku se z něj vyvinulo tzv. lomené, gotické písmo, 
jehož pokračováním je dnes již zanikající švabach. Za humanismu nastal návrat 
k okrouhlým literám. Z těch vzniklo moderní latinské písmo, latinka, kterou je psána 
i tato knížka.

Jaký je vůbec vztah mezi písmem a jazykem? Skutečnost, že latinku užívá 
mnoho odlišných jazyků, naznačuje, že mezi typem jazyka a písmem, jakým se píše, 
nemusí být hlubší souvislost. Jazyky někdy bez zvláštních potíží přecházejí od jed
noho písma k druhému, např. turečtina od arabského písma k latinskému v r. 1926. 
Poslovanštělí Tataři na Bílé Rusi psali v 16. st. své náboženské texty běloruský, ale 
arabským písmem. A někdy se týž jazyk píše dvěma nebo více písmy současně, jak je 
tomu u srbocharvátštiny psané cyrilicí i latinkou. Každý jazyk si ovšem upravuje 
písmo podle svých vlastních potřeb, např. hodnota téhož latinského písmena může 
být v různých jazycích, a dokonce v jednom a tomtéž jazyce různá. Je to možné proto, 
že mezi hláskou a psaným nebo tištěným znakem — grafémem — který ji označuje, 
není vnitřní spojitost. Českému písmenu / odpovídá např. v angličtině souhláska [dž], 
ve španělštině [ch] a v rumunštině [ž]. Naopak samohlásku [i] mohou v angličtině 
označovat nejen grafémy i, y, ale v některých slovech také e, a, u, o nebo spojení dvou
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písmen — diagraf: ie, ai, ay, ee, ei, ey, ia, ui. Abychom se v psané podobě příslušného 
jazyka vyznali, je třeba znát jeho pravopis.

Pravopis ,  ortografie, je soubor pravidel o zaznamenávání jazykových projevů 
písmem. Podle vzájemného vztahu mezi psanou a mluvenou podobou daného jazyka 
se rozlišuje několik typů pravopisu: 1. fone tický — písmena abecedy znázorňuji 
konkrétní výslovnost zvuku v daném slově; 2. fonologický — každému písmenu 
odpovídá jeden foném a naopak, bez ohledu na to, jak se hláska v daném slově právě 
vyslovuje; 3. hi stor ický — od obou předchozích se liší tim, že odráží historickou 
výslovnost jazyka vice či méně vzdálenou výslovnosti současné (jde vlastně o prvý 
nebo druhý typ, který už dávno neodpovídá skutečnosti). V pravopisu se někdy také 
uplatňuje tzv. morfo logický  pr inc ip ,  snaha uchovat souvislost mezi příbuznými 
slovy a jejich tvary (vyslovujeme [sňíx], píšeme sníh, sněhem) a symbol ický  p r i n 
cip,  tendence graficky rozlišovat zvuková homonyma (vížka -  výška; vézt -  vést; 
b ílý-býlí-b ílí).

Ve většině jazyků se tyto typy prolínají. Převážně fonologický pravopis slovanský 
obsahuje i prvky historické (rozlišování i-y, ů-ů v češtině), naopak převážně historický 
pravopis např. francouzštiny a angličtiny obsahuje některé rysy fonologické. K roz
chodu mezi mluveným jazykem a jeho psanou podobou přispívá mj. prestiž psaného 
jazyka, úcta ke kulturnímu a literárnímu dědictví, které písmo zprostředkovává, ve-
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doučí často ke konzervatismu, k nechuti měnit zavedený způsob psaní. Svou roli tu 
hraje i zvyk, funkčnost dosavadního pravopisu i charakter jazyka. Odlišnost obou 
podob jazyka je diktována tempem a rozsahem změn, jimiž výslovnost prošla od 
ustálení pravopisu. Dnešní psaná podoba angličtiny např. více či méně vypovídá 
o její výslovnosti koncem 15. st., v době šíření knihtisku.

Volný vztah mezi písmem a jazykem sice dovoluje použít jednoho písma pro různé 
jazyky (a naopak různých písem pro jeden jazyk), vzniká tu ovšem problém. Jak ozna
čovat hlásky (fonémy) jazyků, pro které nemá původní písmo znaky? Nabízejí se 
čtyři možnosti: 1. užít písmena pro hlásku nejbližší (tzv. pr imi t ivní  p ravopis :  
r pro hlásku [ř], s pro [šj atd.); 2. užít spojení několika písmen, spřežky ( spřežkový 
pravopis  : polské jeszcze [-šče], české ch); 3. užít doplňujících znamének, diakritik 
(d iakr i t i cký  pravopis :  w, č, /, á) a 4. vymyslet úplně nové znaky.  Také toto 
uzpůsobování písma vlastním potřebám přispívá k osobitosti pravopisu každého 
jazyka.

Různá výslovnost téhož písmena v různých jazycích a někdy i v pravopisu jednoho 
jazyka zatemňuje skutečnou zvukovou podobu psaného jazyka. Byl proto vytvořen 
zvláštni systém znaků pro přesné zachycení zvukové podoby řeči. Tento přepis, tzv. 
fone tická  t ranskr ipc e ,  kdy jedné hlásce odpovídá vždy jediný znak, se označuje 
hranatými závorkami. Vedle národních fonetických transkripcí, jakou je i transkripce
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česká, užívající až na výjimky znaku české abecedy a diakritického principu — např. 
nikdy [ňigdi], zpěv [spjef], vztah [fstax] — vznikla potřeba vytvořit i mezinárodní  
fone t ickou  t r anskr ipc i .  Nejrozšířenější je transkripce Mezinárodní fonetické 
asociace (API, IPA). Pro hlásky, kterým neodpovídá jednoduchý znak latinské 
abecedy, zavádí znaky nové (š [f], otevřené e [e] aj.), případně spřežky (c [ts]) a jen 
poměrně omezeně diakritika. Vedle fonetické transkripce existují také jiné způsoby 
přepisu pro speciální účely, např. fonologická  t ranskr ipc e  v šikmých závorkách, 
která vyznačuje fonémy jazyka (foneticky [bar|ka], fonologicky /banka/, protože [t|] 
je jen variantou fonému /n/), a transkripce mor fonologická .

Odlišným způsobem přepisu je t ransl i t e race .  Nejde v ní o zachycení zvukové 
podoby, ale o převod z jednoho písma do druhého, např. cyrilice, dévanágarí, arab
ského písma do latinky a naopak. Znaky jednoho písma se přitom přepisují jednotně 
vždy stejnými znaky druhého písma, což umožňuje zpětný převod. Přepis cyrilských 
písem slovanských jazyků do latinky u nás např. upravuje Čs. státni norma 01 0185 
platná od r. 1977. Pro srovnání: ruské jméno, které se v české fonetické transkripci 
píše [tálsltoij, je transliterováno Tolstoj. Návod k běžnému přepisu ruských jmen do 
češtiny najdeme ve školnim vydání Pravidel českého pravopisu.

Stará čínská kaligrafie
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O šíření psaného jazyka zajímavě, byť ne zcela přesně, svědčí např. překládání 
bible. Do r. 1804 byla bible nebo některé její části vytištěny všehovšudy v 72 jazycích.
0  123 let později, do roku 1927, již v 590 jazycích a do r. 1970 se tento počet zvětšil 
na 1 431 jazyků (a dialektů). Ve srovnání s množstvím existujících jazyků i podle nej
skromnějších odhadů to není mnoho. Ovšem vyjádřeno počtem mluvčích představuje 
oněch 1 431 jazyků zhruba 97 % světové populace. Tedy bezmála všichni obyvatelé 
zeměkoule mají alespoň teoreticky možnost užívat vedle mluveného jazyka i jazyk 
psaný. O rozmachu psaného jazyka ostatně svědčí i desítky miliónů tun potištěného 
papíru na světě za rok. Psaný jazyk je tedy rozhodně něco, s čím se musí počítat. 
Možná si řeknete, proč tolik cavyků, vždyť je to totéž, jako když mluvíme, jenomže 
na papíře. Ne tak docela. Podívejme se, čím se liší psaný a mluvený jazyk .

Obě podoby jazyka se pochopitelně liší především prostředky, jakými je řeč pře
nášena: zvuk umožňuje přímý kontakt mezi lidmi, ale okamžitě zaniká — písmo 
„konzervuje*1 řeč na neurčitou dobu, pisatel a čtenář však bývají rozděleni v čase
1 prostoru. Zvukové p ro s t ř edky ,  jako je výška, síla, délka prvků řeči nebo into
nace, tempo a rytmus vyšších celků (říká se jim suprasegmentální činitelé řeči), 
pomáhají vyjádřit mluvčímu různé významové odstíny, citový vztah a postoj a ovlivnit 
tak posluchače. Jenom část z toho mohou nahradit p ros t ředky  grafické ,  jako 
je interpunkce (otazník, vykřičník, tři tečky apod.) nebo různé typy a velikost písma.
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Mluvená řeč má nadto k dispozici tzv. mimojazykové  pros t ř edky  (vizstr. 14) — 
mimiku obličeje, gesta a posunky, pohyby těla — které dokreslují smysl celé promluvy. 
Nemalou roli tu hraje i bezprostřední situace, kontext, ve kterém rozhovor probíhá. 
Tady si může psaný jazyk vypomoci jen podrobnějším popisem a komentářem (Jeniček 
zbledl a Mařenka zrudlá). Všechny tyto rozdíly mají vliv i na s lohové  pros t ředky .  
Přímá mluvená řeč, ať už spontánní, nebo připravená, musí počítat s nepozorným, 
roztěkaným nebo těžko chápajícím posluchačem — měla by být proto srozumitelná, 
výstižná a působivá. Stavba celého projevu i konstrukce vět bývají jednodušší, často 
se tytéž myšlenky několikrát opakují. Vedle přímé řeči známe také mluvenou řeč ne
přímou (z rozhlasu -  mluvčí ani posluchač nejsou v přímém kontaktu a nevidí se) 
a jakýsi přechodový útvar, zvukový a obrazový záznam (posluchač mluvícího slyší 
i vidí. ale nejsou v kontaktu). Psaný  jazyk naproti tomu dovoluje promyšlenější 
a propracovanější slohové ztvárnění tématu, je dostatek času na výstižnou volbu slov, 
uspořádání myšlenek a jejich sled. Obsah může být podán složitější a zhuštěnější 
formou, protože čtenář, jakkoli nepozorný a nechápavý, bude mít dost času se s ním 
obeznámit, vracet se k obtížným místům, nechat si je vysvětlit apod. Proto Alenka 
v Kraji divů odpovídá na Vévodkynino naučení Bud tím, čím se zdáš -  nebo stručně 
řečeno — nikdy se nedomýšlej, že nejsi jiná, než by ses jiným mohla zdát, že bud jsi, 
nebo jsi byla, a nejiná, než hy ses jim bývala zdála, takto: Snad bych to lépe pochopila,
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kdybych si to napsala — když to povídáte, nějak mi to není jasné.
Vedle odlišných slohových prostředků se v psaném a mluveném projevu objevují 

i některé odlišné p ros t ř edky  jazykové.  Například nedostatek zvukových signálů, 
jako je větný přízvuk a důraz, které se mohou v řeči objevit na kterémkoli místě, 
nahrazuje v psaném textu slovosled: slova se silnějším důrazem se zpravidla kladou 
na konec nebo na začátek věty. Psaný jazyk je svou povahou konzervativnější -  už 
proto, že vědomě zachovává návaznost na předchozí historické stupně jazyka. Pře
žívají v něm proto mnohdy jazykové jevy, které z mluveného jazyka mizí nebo vymi
zely. V češtině jsou to např. přechodníky, rozlišování tvrdého y  a měkkého i, minulý 
podmiňovací způsob typu byl bych býval chtěl aj., ve francouzštině dokonce někte
ré slovesné časy a způsoby. Ještě více příkladů bychom našli ve slovníku — zvláště



Ukázky staré kaligrafie:

ornament v kufickém arabském písmu 
(kromě jmen Alláha a Mohameda 
obsahuje i jména 
prorokových společníků v ráji)

tugra (monogram) sultána Mehmeda II. Fatiha, 
který v roce 1453 dobyl Cařihrad
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silně kontrastují výrazy a obraty knižní a hovorové (kvapit -  spěchat, sdostatek -  
hodně, řešení je nasnadě -jasné, po ruce).

Je tedy zřejmé, že psaný jazyk není prostým převodem řeči do písma. Ačkoli je 
historicky mladší, záhy se do určité míry osamostatnil, ba některé jazyky přežívají 
jen díky své psané podobě. Latina se uchovala jako prostředek dorozumívání od stře
dověku až do dnešní doby přesto, že znalost o ní čerpáme vlastně jen z mluvnických 
příruček a literárních děl. Podobně sanskrt a staroslověnština. V čínštině je zase psaná 
forma jediným pojítkem mezi jinak nesrozumitelnými dialekty.

Na rozdíl od mluveného jazyka, který si člověk spontánně osvojuje v lidské společ
nosti, umění psát se rodilo v dlouhém historickém procesu a u jednotlivců je výsled
kem mnohaletého učení. Vyžaduje znalost často dost složitého systému písma, pra
videl pravopisu a interpunkce, písařských a slohových konvencí a v neposlední řadě 
i jistou zručnost, která např. u arabského a čínského písma přechází v umění kaligrafie.

Většina psaných projevů tím či oním způsobem odráží kulturu dané společnosti, tj. 
její materiální a duchovní hodnoty, které si vytvořila v procesu historického vývoje. 
Můžeme říci, že znalost kultury je pro porozumění textu stejně důležitá jako znalost 
samotného jazyka.
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JAZYKOVÉ RODINY, VĚTVE A JAZYKY

Hvězdička (*) za názvy jazyků v této části knížky znamená, že o takto označeném jazyce 
si můžete přečíst podrobnější údaje v samostatném výkladovém hesle.
Vysvětlení odborných jazykovědných pojmů najdete ve slovníčku na str. 481.



Indoevropské jazyky jsou zeměpisně nejrozšířenčjší jazykovou rodinou na světě 
s největším počtem mluvčích. Odhaduje se. že jimi mluví přibližně 1,7 miliardy osob, 
a to ve všech světadílech. Indoevropské se nazývají podle dvou hlavních oblastí, 
Indie a Evropy, kde jsou známy už několik tisíc let.

Indoevropské rodina má také nejlépe doloženou a objasněnou historii a je i nejlépe 
vědecky prozkoumána. Její vývoj můžeme sledovat 3 500 let nazpátek a počátky studia 
indoevropských jazyků jsou těsně spjaty se samotným vznikem vědeckého zkoumání 
jazyka. Soustavné sbírání jazykových materiálů, které probíhalo v Evropě od renesan
ce, vyústilo koncem 18. a začátkem 19. st. v nový vědní obor, historickosrovnávací 
jazykovědu. Jejími zakladateli se stali Dán R. Rask a Němec J. Grimm (srov. příbuz
nost jazyků, str. 46). Přestože souvislost mezi evropskými jazyky se předpokládala 
dávno -  už r. 1786 anglický orientalista W. Jones jako jeden z prvních upozornil 
na nepopiratelnou historickou spojitost mezi řečtinou, latinou a staroindickým 
sanskrtem -  teprve historickosrovnávací metoda umožnila ověřit tyto předpoklady 
vědeckým způsobem.

Indoevropské jazyky dělíme na několik v ě t v í : jazyky indoí ránsk é  (dělí se na 
odnož íránskou, indoárijskou a dardskou), ba l t ské ,  s lovanské,  germánské .

IN D O E V R O P S K É  JA ZY K Y
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románské ,  keltské a na tři samostatné jazyky, řečt inu ,  a rménš t inu  a a lbán-  
š t inu.  Patřily k nim i starověká i lyršt ina  a t r áč t ina  na Balkánském poloostrově, 
zaniklá skupina tzv. anatolských jazyků v Malé Asii (che t i t š t ina ,  luv ijš t ina ,  
pa la j š t ina ,  lýdšt ina a lyki jš t ina)  a vymřelý samostatný jazyk to ch ar š t i na ,  
kterým jsou psány buddhistické rukopisy ze 7. st., objevené v čínském Turkestánu. 
Zeměpisně byly indoevropské jazyky rozdělovány na východní a západní, v 19. st. 
zavedl italský jazykovědec I. Ascoli dnes už klasické dělení na jazyky sa temové 
(indoíránské, slovanské, baltské, arménština, albánština) a kentumové (ostatní 
větve). Toto dělení vycházelo z rozdílného vývoje indoevropských zadopatrových 
hlásek (k > s) v jednotlivých větvích, jako příklad sloužila číslice sto: šatem v íránské 
avestštině a centům (vyslovované kentum) v latině. Výsledky srovnávání s jinými jaz. 
rodinami naznačují příbuzenský vztah mezi indoevropskou rodinou a afroasijskými 
(dříve semitohamitskými) a uralskými jazyky.

Historicky patří indoevropské jazyky k flexívními jazykovému typu, jakým byl 
sanskrt. Ohýbání (flexe) se zachovalo nejvíce ve slovanských a baltských jazycích, 
o něco méně např. v islandštině, řečtině. Většina ostatních jazyků, románské, íránské, 
indické, germánské aj., užívá vesměs analytických (opisných) mluvnických prostřed
ků. Některé jazyky přešly téměř k izolačnímu typu (francouzština, angličtina), výji
mečně se objevuje typ aglutinační (arménština, osetština).
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Samohláskový systém se vyvinul z původního pětihláskového (i-e-a-o-u). Shoda 
mezi indoevropskými jazyky se projevuje v základních typech artikulace (tvoření) 
hlásek. Přízvuk je silový, v několika málo případech zůstal melodický (švédština, 
norština, litevština, srbocharvátština, slovinština), vzácně se objevuje hlásková har
monie (ukrajinská nářečí). Podstatné jméno rozlišuje rod, číslo a pád. Původní dvojné 
číslo (duál) zachovává jen litevština, slovinština a lužická srbština. Všechny tři rody 
mají slovanské jazyky, většina ostatních jazyků má pouze dva: ženský a mužský, 
společný a střední, nebo žádný (arménština, íránské jazyky). K původnímu osmipádo- 
vému systému (sanskrt) mají nejblíže baltské a slovanské jazyky (např. čeština se 
7 pády). Obecně kolísá počet pádových tvarů jména od jednoho či dvou (germánské, 
románské, indoíránské jazyky), kombinovaných s předložkami, záložkami či obojím, 
až k 9 aglutinačním pádům osetštiny. Jako novotvar se objevil v řadě jazyků člen 
(určitý, neurčitý). Skloňování podstatných jmen a zájmen je odlišné. Sloveso rozlišuje 
tři osoby v sg. a pl. (vzácně v duálu), v některých jazycích vznikl druhotně složitý 
systém časů, zvi. minulých (románské jazyky), někde se naopak zjednodušil. Běžné 
je opisné tvoření slovesných tvarů. Vid zachovávají např. slovanské a baltské jazyky 
a arménština, některé jazyky mají tzv. průběhové časy (angličtina, islandština, tád- 
žičtina). Vedle způsobu ozn., rozk., podmiňovacího a konjunktivu (vyjadřujícího 
možnost, neskutečnost, přání) nacházíme způsob přací (litevština), dokonce způsob
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nutnosti a zprostředkovanosti (lotyština). V islandštině se kromé obvyklého trpného 
a činného rodu vyskytuje i rod střední (medium). Větná stavba většiny indoevropských 
jazyků je aktivního typu (podmět = činitel v přímém pádu, předmět v nepřímém pádu), 
vzácněji se objevuje ergativní typ (íránské jazyky).

Psaná podoba indoevropských jazyků je velmi rozmanitá a při zavádění písma byla 
často rozhodující náboženská (církevní) příslušnost jazykového společenství. Vedle 
latinky je hojně užívána azbuka, různé varianty dévanágarí, arabského písma; některé 
jazyky, jako řečtina a arménština, mají vlastní písmo.

Význam indoevropských jazyků nespočívá jen v počtu mluvčích a zeměpisné po
loze. Jsou také nejužívanějšími jazyky v mezinárodním politickém, vědeckém a kul
turním styku (z tzv. světových jazyků můžeme jmenovat např. angličtinu, ruštinu, 
francouzštinu a španělštinu). Na druhé straně jejich zavádění někdy vede k zániku 
místních jazyků.
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ÍR Á N S K É  J A Z Y K Y

Odnož indoíránské větve indoevropských jazyků. Ir. j. mluví asi 45 — 50 mil. osob 
v Íránu, Afghánistánu, Iráku, Pákistánu, Stř. Asii, na Kavkazu a v přilehlých sovět
ských republikách. V současné době existuje asi 40 živých jazyků a nářečí. Dělí se 
na dvě skupiny: 1. západní — perš t ina* ,  t ádž ič t ina* ,  kurdš t ina * ,  balúč-  
š t ina*,  t á t š t ina * ,  t a lyš t ina  a řada drobných jazyků a nářečí (b ach t i já r í ,  
lurí ,  gabr í ,  gí lakí ,  kumzáí ,  m ázan derán í  aj.); 2. východní -  pa š t š t ina*  
(pasto), ose t št ina*,  j a g h n ó b š t i n a ,  vymírající pamírské  jazyky ,  o rmur-  
š t ina ,  paráč í ,  wakhí,  šugní aj.

ír. j. jsou historicky doloženy již od starověku. Z nejst. období je známa s ta rá  
perš t ina  (6 .-3 . st. př. n. 1.), zachovaná v klínových nápisech perských achaimenov- 
ských králů (např. Behistúnský nápis Dareia I. u Kermánšáhu), a j azyk  Avesty,  
jak se nazývá soubor svátých písem zarathuštrovského náboženství (vznikající asi 
od 7. st. př. n. 1. do 4. st. n. 1.). Ze středního období je vedle s t řední  perš t iny  (3. st. 
př. n. 1. -  7. st. n. 1; hl. komentáře k A vestě a náb. pojednání) známá také soghdšt i -  
na,  jíž se mluvilo ve Stř. Asii, především v Soghdu (Samarkand), a jejímž pokračo
váním je ja g hnó bš t in a  (zanikající jazyk v Tádžické SSR). Mezi další středoasijské 
jazyky tohoto období patřila chó razm št i na  a sačt ina (v čin. Turkestánu). Vý-

132



arabské písmo 
upravené 
pro perští nu

• » Júi5”* AL-i- 3  A*) Ua* 4j

• J»JL» JÍ* JI j l j  jl£ *1  Jk>- \I

arabské písmo 
upravené pro 
kurdštinu v Iránu

• iSbi'** aJ ^ ‘ I ji i3U  ^ 1
• A j l j « | »  Aj  ĵ j a T"Aj « J aJ|£“
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zkumy se zjistilo, že posledním zbytkem s k y ts k é ja z .  skupinyje  dnešní ose t š t ina  
na Kavkazu.

Hláskový systém moderních ír. j. se vcelku zjednodušil, snížil se počet samohlásek, 
ztratila se jejich významotvorná délka. Ve skloňování a časování přecházejí tyto jazyky 
spíše k analytickému typu (kromě osetštiny s aglutinačními pády). Až na některé 
výjimky (kurdština, pasto) nerozlišují rod, z pádů zbyl nanejvýš přimý a nepřímý 
(v perštině a tádžičtině pouze základní tvar). Pádové vztahy se vyjadřují pomocí před
ložek a záložek. Neurčenost podst. jména naznačuje tzv. -i neurčitosti, které zhruba 
odpovídá neurčitému členu v germ. a román, jazycích. Méně často je tvaroslovně 
vyjadřována určenost (kurdština, talyština). Sloveso se vyznačuje bohatým systémem 
časů s množstvím analytických (opisných) tvarů. Velmi rozšířená jsou složená jmenná 
slovesa: persky sohbat kardan = hovor dělat, tj. hovořit. Poměrně běžná je tzv. ergativ- 
ní vazba: sloveso se podobá našemu trpnému rodu, předmět je v 1. pádě a podmět 
v nepřímém pádu zvaném ergativ, který odpovídá našemu od něho nebo jemu, jim  
(např. paštsky má daj vulid = já  jsem ho viděl -  znamená přibližně mnou on byl viděn či 
mně on se jevil). Zvláštností některých ír. j. je tzv. ezáfetová vazba: nepřízvučná 
přípona nazývaná ezáfet (dosl. přípona) přistupuje zá podst. jméno a vyjadřuje, 
že slovo, které následuje, slouží jako přívlastek (persky ketáb-e chúb = kniha dobrá, 
dúst-e chúb =  přítel dobrý).

134



Dnešní ír. j. se píší doplněným arabským písmem nebo azbukou (SSSR), jen výji
mečně latinkou (kurdština v Sýrii a Turecku).

PERŠTINA (zabán-e fársí)
Západoíránský jazyk. Mluví jím přes 28 mil. osob hl. v Iránu (úř. jazyk), dále v Afghá
nistánu, Iráku, zakavkazských a středoasijských republikách SSSR a na ostrovech 
v Perském zálivu. P. má dlouhou a bohatou tradici, rozlišují se 3 vývojové stupně: 
s ta rá p. achaimenovské perské říše (s centrem na území dnešního Íránu) přešla 
ve s t řední  p. (pahlaví) v době poalexandrovské, za dynastie Arsakovců (250 př. n. 1. — 
224 n. 1.) a hl. pak za Sasánovců (224 — 651 n. 1.). Koncem sasánovského obdobi se 
středni p. postupně měnila v hláskové a mluvnické stavbě a vytvářel se předstupeň 
nové p. (pársí, fársí). Nová p., kterou je psána klasická novoperská liter, (za zakla
datele považován Rúdaki, zemř. 940), přečkala arabskou nadvládu a slouží dnes 
v Íránu (též Afghánistánu, dříve i Indii) jako kultur, a liter, jazyk. Moderní p. zacho
vává všechny zákl. hláskové a mluvnické rysy klasické nové p., takže vzdělaný mluvčí 
může i dnes bez velkých potíží číst díla básníků Rúdakího, Firdausího, Sá'dího 
a Háfize aj. Odklon od klasické liter, tradice nastal až zač. 20. st. P. se dělí na několik 
nářečních skupin (nejvíce prozkoumáno teheránské nářečí), z kábulského dialektu 
vznikl místní spis. jazyk dař í  (vedle jaz. pašto druhý úř. jazyk Afghánistánu).
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Hláskosloví p. má místo pův. 8 jen 6 samohlásek bez významotvorné délky, 2 dvoj
hlásky a 23 souhlásek (typické jsou souhlásky čípkové, hltanové a ráz), přízvuk je 
většinou na poslední slabice. Skloň, je analytické, chybí rod, pády jsou vyjadřovány 
předložkami a záložkami, neurčitost příponou (obdoba neurč. Členu). Osobní 
zájmena jsou plná a příklonková. Sloveso rozlišuje 3 způsoby (ozn., rozk. a konjunk
tiv), 9 časů (přít., bud. a 7 minulých), převažují opisné tvary, častá jsou jmenná slo
žená slovesa. Skladbu charakterizuje ezáfetová vazba a slovosled podmět -  předmět -  
přísudek. Slovní zásobu rozšířila hl. slova z arabštiny a turečtiny, od 19. st. slova franc., 
angl. a rus. původu. P. se píše doplněným arabským písmem zprava doleva, pokusy 
zavést ve 30. letech latinku selhaly.
Výslovnost: ú náme-rá be dúst?e xod minevísad
Doslova: on dopis k přítel svůj píše

(záložkový 4. pád)
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

TÁDŽIČTINA (zaboni todžikí)
Západoíránský jazyk. Mluví jím asi 4 mil. osob hl. v Tádžické (úř. jazyk), dále Uzbecké, 
Kirgizské a Kazašské SSR (v SSSR kolem 2,8 mil. osob), také v sev. Afghánistánu, 
v Íránu a Číně (Sin-ťiang). Stejně jako perština je pokračováním novoperštiny (nejst.
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památky z 9. st.). Dnešní spisovná t. vznikala v sovětském období pod vlivem persko- 
tádžické liter, tradice na základě sev. nářečí kolem Samarkandu a Buchary. Zaklada
telem novotádžické liter, je S. Ajní. Rozdíly mezi t. a perštinou jsou spíše v hláskosloví 
a ve slovníku, méně v mluvnici. T. má 6 samohlásek, 24 souhlásek. Tvarosloví je znač
ně analytické: podst. jméno nemá pád a rod, vztahy vyjadřuje syntakticky, důleži
tým prostředkem je ezáfetová vazba. Sloveso rozlišuje 4 způsoby (mj. domněnky), 
má složitý systém časových a vidových tvarů, vesměs opisných: navištci istodaam = 
(právě) píšu. Ve slovníku jsou slova z arabštiny, uzbečtiny a ruštiny. T. se pův. psala 
arabským písmem, od r. 1930 v SSSR latinkou, od r. 1940 azbukou.

KURDŠTINA (kurdí, zimaně kurmanci)
Západoiránský jazyk. Mluví jím mezi 8—12 mil. osob v Kurdistánu (rozděleném mezi 
Turecko, Írán, Irák a Sýrii), dále v SSSR (přes 100 tis.), Afghánistánu aj. Nejst. památ
ky jsou z 11.-12. st., s pronikáním knihtisku na Východ koncem 14. st. se objevují 
památky tištěné. K. se dělí na řadu značně odlišných nářečí, ze kterých vzniklo několik 
spis. variant: su le jmání  (Irák) a mukr í  (Írán) na základě stř. a již. dialektů, spis. 
jazyk v SSSR je založen na severozáp. jerevanském nářečí kurmandži .

Kurmandži má 9 samohlásek, 30 souhlásek (typické jsou neznělé závěrové p, t, k 
s přídechem, měkké č, ostré r), silový přizvuk. Podst. jméno má přímý a nepřímý pád
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(zbytek 5. pádu), liší se skloňování muž. a žen. rodu. Člen určitý a záložkový neurčitý 
se shoduje se jménem v rodu, čísle a pádu. Slovesa se časují připojováním osob. 
koncovek k přít. a min. kmeni, liší se časování přechodných a nepřechodných sloves. 
Skladba se vyznačuje ezáfetcrvou vazbou u jmen bez členu (přípona -i, -a) a ergativní 
konstrukcí sloves. Ve slovní zásobě jsou výpůjčky z arabštiny, perštiny a turečtiny. 
Středověké památky byly psány arabským písmem, dosud užívaným Kurdy v Iráku 
a Íránu, v Sýrii (od r. 1931) a Turecku se píše latinkou. V SSSR se k. psala od r. 1921 
arménským písmem, od r. 1929 latinkou, od r. 1945 azbukou.
Psáno: Ew bi dostra xwe neme diniwise.
Výslovnost: ev ba dostra xve neme danawise
Doslova: on k přítel svůj dopis píše
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

BALÚČŠTINA (balúčí)
Západoíránský jazyk. Mluví jím asi 2,7 mil. osob na území hist. provincie Balúčistánu 
(nyní součást Íránu a Pákistánu), dále v Afghánistánu, Paňdžábu, Turkmenské SSR, 
Ománu aj. Balúčské písemnictví nemá velkou tradici, přestože se dochovalo několik

Iránské jazyky —  Přední východ
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starých rukopisů; výrazná je lidová slovesnost (epické balady). Od pol. 20. st. vycházejí 
balúčské noviny, časopisy a skrovná literatura (hl. v městě Květě v Pákistánu). Hlásko
sloví b. má řadu archaických rysů (zvi. západní nářečí) stejně jako mluvnice, která 
je jinak blízká perské. Podst. jméno rozlišuje číslo, pád (přímý, nepřímý a 2. p.), 
nikoli rod; přívlastek předchází jménu. Časování odráží staroíránský systém (přít. 
a min. kmen + osobní koncovky). Píše se arabsko-perským písmem.

TATŠTINA (tátí)
Západoíránský jazyk. Mluví jím kolem 17 tis. osob v SSSR (Ázerbájdžánská SSR, 
Dagestánská ASSR). Dvě zákl. nářečí jsou tátsko-muslimské a tátsko-židovské. 
T. je hláskoslovně a mluvnicky blízká perštině a tádžičtině, slovní zásoba nese vliv 
ázerbájdžánštiny a ruštiny. Od konce 20. let 20. st. existuje v Dagestánu tátsko-židov
ské písemnictví, pův. v latince, od r. 1938 v azbuce.

PAŠTŠTINA (pašto)
Východoíránský jazyk. Mluví jím asi 17mil. osob v Afghánistánu (12,2mil.; úř. 
jazyk), Pákistánu, menšiny v Kašmíru a Íránu. První památky jsou z 15. -  16. st. 
Rozvoj moderní p. je spojen se založením Afghánské akademie (1931), jejíž péčí 
začala být vydávána liter, i folklorní sbírky, mluvnice a slovníky. Od r. 1935 je p. povin-
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ně vyučována na školách, vznikají nové učebnice. V r. 1936 se stala druhým úř. jazy
kem Afghánistánu (vedle kábul. dialektu perštiny, daří), s tím souvisí i přechod tisku 
a rozhlasu na p. Spis. jazyk je založen na záp. kandahárském nářečí (poněkud odlišný 
spis. jazyk v Pákistánu vychází z péšávarského dialektu).

P. ma 7 samohlásek, 30 souhlásek, přízvuk je silový a volný s důležitou mluvnickou 
a významotvornou funkcí. Podst. jméno rozlišuje sg., pl., rod (muž. a žen.), přímý 
a nepřímý pád (s předložkovými a záložkovými vazbami), chybí člen, přívlastek před 
jménem se shoduje v rodě, čísle a pádu. Sloveso rozlišuje vid dokonavý a nedokonavý, 
čas přít., bud. a 4 min., rod a 6 způsobů (mj. domněnky a výtky); v min. čase užívá 
ergativní vazbu. Slovosled je podmět -  předmět -  přísudek. Ve slovní zásobě je 
řada slov z arabštiny, perštiny, indických jaz., angličtiny a ruštiny. Píše se upraveným 
arabsko-perským písmem.
Výslovnost: xpal malgari ta xat likam
Doslova: svůj přítel (zálož. dopis píšu

(nepř. pád) 3. p.)
Česky: Píšu dopis svému příteli.

OSETŠTINA
Východoíránský jazyk. Mluví jím asi 470 tis. osob v Severoosetinské autonomní re-
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publice RSFSR a Jihoosetinské autonomní oblasti Gruzínské SSR. První písemné 
doklady jsou známy z 10. st., nepřerušená liter, tradice se datuje až od 18. st. Zákl. 
dialekty jsou ironský (kterým mluví a píše většina Osetinců a který je základem spis. 
jazyka) a digorský. Nevelká literatura existuje i v digorštině. V hláskosloví o. je řada 
rysů netypických pro íránské jazyky (závěrové hrtanové hlásky k, t, p, c, č). Výrazně 
se odlišilo skloň., po ztrátě pův. flexe vznikl aglutinační systém 9 pádů stejných pro 
sg. a pl. Chybí rod a člen — určenost podst. jména může naznačit přízvuk: boelás = 
(nějaký) strom, boélas = (určitý) strom. Přívlastek předchází určovanému jménu. 
Slovesný systém je přímým pokračováním staroíránského (k přít. a min. kmeni se 
přidávají osobní koncovky). Slovní zásobu v nové době ovlivnila hl. ruština. V různých 
obdobích se o. psala cyrilicí, latinkou a gruzínským písmem, od r. 1938 se píše doplně
nou azbukou.
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INDOÁRIJSKÉ JAZYKY

Odnož indoíránské větve indoevropské rodiny. Hovoří jimi obyvatelé dnešní severní 
a střední Indie (asi 350 mil.), Pákistánu (asi 70 mil.) a Bangladéše (asi 70 mil.). Dále 
sem patři s inha lš t ina*  a romšt ina* .

Nositelé indoárijských (ia.) jazyků přicházeli do Indie ze stř. Asie již před 4 000 lety. 
Není jasné, jak velký podíl měli na budování tzv. protoindické civilizace v údolí Indu. 
Došlo zde však ke kontaktu s jazyky drávidskými* a mundskými*, což na ia. jazycích 
zanechalo fonetické (vznik tzv. cerebrálních souhlásek), gramatické (nový způsob 
využití tvarů slov ve větě) a slovníkové vlivy (výpůjčky). Tím se s ta ro in di č t in a  
(stind.) odlišila od iránských jazyků a začala se vyvíjet samostatně. Stind. se zachovala 
v několika stylisticky a částečně i gramaticky odlišených podobách: jazyk védů 
(védský nebo mantrový dialekt, přibl. 1200 -  800 př. n. 1.), jazyk bráhman, upanišad 
a súter (přibl. 800-400 př. n. 1.), jazyk eposů Mahábháraty a Rám^jany (též epický 
sanskrt, 4. st. př. n. 1. -  4. st. n. 1.), na nějž volně navazují stylem tzv. purány (stará 
vyprávění, 2. pol. 1. tisíciletí n. 1.) a jazyk umělé, tzv. kávjové tvorby (zvaný též klasický 
sanskrt, 4.-9. st. n. 1. s delším obdobím doznívání a napodobování ve středověku). 
Ačkoli stind. přestala být mluveným jazykem nejpozději v 6 .-5 . st. př. n. 1., díla v ní 
sepsaná svým myšlenkovým obsahem a vztahem k různým společenským kategoriím
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Indie výrazně ovlivňovala vývojový proud na úrovni společenské i kulturní až do nové 
doby.

Stind. je ještě výrazně syntetická (viz sanskrt). První izolujíci (analytické) tendence 
se začaly projevovat ve středoindickém (střind.) období (přibl. mezi 500 př. n. 1. 
a 1000 n. 1.), jež se rozpadá na dvě etapy -  prákrty a apabhramša. Již ve starším období 
byly výrazně odlišeny západní a východní dialekty. Nejdůležitější jsou pálí ,  literární 
p r á k f ty  užívané v dramatech (šauraséní, mágadhí aj.) a poezii (máháráštrí), dále 
jazyky nápisů krále Ašóky (3. st. př. n. 1.) a jazyk džinistů zvaný a r d h a m á g a d h í  .

Pokud se ve starém období psalo, používalo se do počátku n. 1. písma bráhmí, 
z něhož vznikla všechna novoindická písma. Indická písma jsou slabičná a píší se 
zleva doprava. Základem slabiky je souhláska a různými znaky se k ní připojuje samo
hláska — ka, ku, ko apod. Souhlásky se také mohou kombinovat, takže znak pro 
slabiku může vyjadřovat např. kra, mla, pla, tri, dva apod. Na severozápadě se okra
jově používalo písma kharóšthí, které je semitského původu. Období jazyka apabh-  
ramši  („odpadnutí1*, přibl. 4 .-9 . st.) předznamenává vznik nových ia. jazyků, kdy 
se postupně ztrácely koncovky, jež např. u podstatných jmen byly nahrazovány zá
ložkami. Tento proces byl dovršen po r. 1000. Apabhramša byla rovněž bohatým 
literárním jazykem. Novoindické období probíhá asi 900 let. K jeho nejranějším do
kladům patří starobengálské památky z 9. st., významnými literárními jazyky byly
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dále mai th i l í ,  avadhí ,  b radžš t i na ,  m a rá th š t i n a  aj.
Nové ia. jazyky se dělí na několik skupin. V severozápadní skupině jsou jazyky: 

lahndá neboli záp.  paňd žábš t in a  (v Indii asi 10 tis., v Pákistánu odhad 19 mil.), 
s indhš t ina  (asi 1,6 mil. v Indii, v Pákistánu asi 5 mil.); v již. skupině: m ará th-  
št ina* s k o n k a n š t i n o u ;  ve vých. skupině: bengá lš t ina* ,  u r i j š t ina  (asi 
20 mil.), b ihárš t ina  (asi 17 mil.), ásámšt i na  (asi 9 mil.); v pahárské skupině: 
nepálš t ina* a jí blízké dialekty v Indii (asi 5 mil.). Centrální (západni hindština) 
a přechodová (východní hindština) oblast přibližně pokrývá areál hindš t iny* .  
K centrální skupině patří dále paňd ž á b š t in a  (asi 16 mil.), gudž a rá t š t in a  (asi 
26mil.), bh í l š t ina (přes 2,5 mil.), khandéš í  (přes 0,5mil.) a rá d žas t h án š t in a  
(přes 15 mil.). Samostatně stojí u rdš t ina* .

Vývojově byly ia. j. silně poznamenány vlivem drávidských a mundských j. hlavně 
ve stavbě věty, takže se hovoří o sbližování jazyků indického jazykov ého svazu 
(viz kapitola III). V posledních stoletích působí na indické j. také angličtina, která 
zanechává velké množství výpůjček ve slovní zásobé i u nevzdělaných mluvčích.

SANSKRT (sanskrta bhášá —  „upravený, normovaný jazyk")
Indoárijský jazyk indoevropské rodiny, který kolem r. 400 př. n. 1. upravil gramatik 
Pányny a který se od té doby užíval jako vznešený jazyk staroindické literatury a vědy.
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Tato literatura představuje stovky tisíc veršů, proto s. dodnes patří ke klíčovým jazy
kům Indie. Vedle literární tradice, která byla od pozdního středověku zapisována, 
existuje dodnes rodinná ústní tradice, jež složitým způsobem memorování textů za
chovala archaické rysy tohoto jazyka. Staroindičtina byla typickým flexívním jazy
kem, v mnohém podobným latině nebo staré řečtině, avšak mnohem složitější. Jako 
jazyk textů severního buddhismu (mahájána neboli „velké vozidlo'4) měl s. silný 
kulturní i jazykový vliv všude, kam mahájánový buddhismus pronikl: v Tibetu, 
centrální Asii, Mongolsku, Číně, Koreji, Japonsku. Spolu s vývozem hinduismu 
do jihových. Asie působil velmi silně např. na indonéštinu a jiné jazyky této oblasti. 
Poznávání s. v Evropě od konce 18. st. napomáhalo vzniku a rozvoji indoevropské 
srovnávací jazykovědy. Znalost s. přispěla k formování profilu českých obrozenců 
(bratři Jungmannové překládali ze s., psali česky gramatické rozbory s. textů a srov
návali je s češtinou). Byla přejata i s. slova (např. sloka ze s. šlóka). Romantická, 
avšak nesprávná představa o s. jako pramáti všech indoevr. jazyků a velká podobnost 
češtiny a slovanských j. s ním dodávaly obrozencům potřebné kulturní sebevědomí.

Výslovnost: tvam 3 alam pibasi, ávám phaláni pačávah
Doslova: ty vodu piješ, my dva plody pečeme

(duál zájmena) (duál slovesa)
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HINDŠTINA (hindí bhášá, hindí)
Indoárijský jazyk indoevropské rodiny, jímž na severu Indie v r. 1971 mluvilo asi 
162 mil. lidí. Spolu s angličtinou je úředním jazykem v celé Indii. H. vznikla na základě 
nářečí okolí Dillí, z něhož se začala vyvíjet jako jazyk prózy na poč. 19. st. Během 
bojů za nezávislost byla h. díky politické váze severu Indie a počtu svých mluvčich 
předurčena stát se jedním z hlavních jazyků Indie. Po r. 1947 byla budována nová 
terminologie, aby mohla h. sloužit jako úřední j. H. rozlišuje dvě stylistické varianty. 
V hovorové mluvě (zvané též hind ustán i) je mnoho persko-arabských a anglických 
slov. Jí je velmi blízká urdština* Vedle toho existuje tzv. „čistá h.“ ( šuddh hindí) ,  
jež je prosycena sanskrtskými slovy a je prosazována jako jazyk oficiálních písem
ností, učebnic apod. Má však poněkud umělý charakter. Územní dialekty h. jsou od 
sebe značně odlišné, někdy jsou vzájemně srozumitelné jen sousedící dialekty. Pocit 
jednoty těchto dialektů v rámci h. vytvářejí spíše mimojazykové důvody společenské 
a politické. Z důvodů jazykové politiky se dnes k h. počítají také rá d žas t h án š t in a  
a b ih árš t ina .  Naproti tomu se ale projevují i odstředivé tendence zvi. u okrajových 
dialektů, opřené v některých případech také o starou literární tradici. Hlavní literární 
památky v dialektech (např. avadhí ,  b radžš t ina ,  mai thi l í )  spadají do období 
mezi 12. a 16. st., některých se užívalo ještě v 19. st. (bradžská poezie). Stavba h. sdíli
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základní rysy indoárijských jazyků. Používá se písma dévanágarí psaného zleva 
doprava.
Výslovnost: anájí ká bháv din-din girtá 3átá he
Doslova: obilí (záložka 2. pádu) cena den-den padající jdoucí je
Česky: Cena obilí den ze dne nadále klesá.

URDŠTINA (urdú-e-zabán —  „jazyk vojenského tábora")
Indoárijský jazyk indoevropské rodiny, úřední j. Pákistánu (asi 7. mil. osob), v Indii 
jím hovoří asi 28 mil. osob. Gramaticky u. vychází z dialektu kolem Dillí, je však 
silně nasycena perskými a arabskými slovy. Údajně vznikla jako žargon indických 
úředníků a vojáků, kteří sloužili u dvorů perských vládců Indie a nenaučili se správnou 
perštinu. Východiskem pro literární použití se stala jižní forma, tzv. dakhní (asi 
od 14. st.). Dodnes je významným centrem urdštiny např. město Haidarábád v jiho- 
indickém státě Ándhra. U. se píše upraveným arabským písmem.

MARÁTHŠTINA (maráthí bhášá)
Indoárijský jazyk indoevropské rodiny, asi 42 mil. mluvčich (1971). Vzhledem k poloze 
maráthskéhb území (stát Maháráštra okolo Bombaje) byla m. prvním indoár. jazy
kem, se kterým se seznamovali Evropané. Je silně ovlivněna drávidskými* j. ve slovní
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zásobč i gramatice. Nápisově je doložena z přelomu 1. a 2. tisíciletí. Ve středověku 
v m. vznikala důležitá díla náboženské literatury. Dialekt kon k an š t in a  (asi 1,5 mil.) 
je někdy považován za samostatný j. M. používá písma dévanágari psaného zleva 
doprava.

BENGÁLŠTINA (bánlá bhášá)
Indoárijský jazyk indoevropské rodiny, kterým se hovoří v indickém Záp. Bengálsku 
(r. 1971 asi 45 mil. osob) a v Bangladéši (asi 71 mil.). B. je ovlivněna mundskými* 
a také drávidskými* j. po stránce slovníkové i gramatické. Izolující (analytický) 
způsob vyjadřování a ztráta flexe, nahrazovaná v nových indoár. jazycích kom
binacemi sloves nebo záložkami, vedly v b. k novým syntetickým tvarům. B. rozlišuje 
mezi hovorovým jazykem (čolidbhášá) a literárním jazykem (šádhubhášá), který je 
hlavně ve slovní zásobě ovlivňován sanskrtem. Od minulého století pronikal hovoro
vý jazyk i do literatury. Literatura v b. je bohatá (nejvýznamnějším novodobým auto
rem je R. Thákur). B. používá vlastního slabičného písma psaného zleva doprava.

NEPÁLŠTINA (népálí bhášá)
Indoárijský jazyk indoevropské rodiny v Nepálu a bezprostředním okolí (asi 7 mil. 
osob). První památky v n. pocházejí ze 14. st. (nápisy). Literárně sejí začalo užívat
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od 17. st. Gramaticky a lexikálně byla n. ovlivněna tibeto-barmskými* jazyky. Po
užívá písma dévanágarí.

Indoárijský jazyk indoevropské rodiny ve Srí Laňce (přes 9 mil. osob), značně ovliv
něný drávidskými* j. Prapředek sinhálštiny se odtrhl od jádra indoár. j. již mezi 
5. a 2. st. př. n. 1. Novodobá s. zahajuje svůj vývoj kolem 13. st. Rozlišuje sej. hovorový 
a klasický (elu-bas, též eluvá). Pro s. jsou charakteristické zvláštní sociální dialekty 
(jazyky zlodějů, žebráků, lovců, mlatců apod.). Za dialekt s. byl dříve považován
j. divehi  (maled ivšt ina) ,  jímž hovoří přes 100 tis. osob na Maledivách. Dnes 
je d. považován za samostatný j. S. používá vlastního slabičného písma psaného zleva 
doprava.

ROMŠTINA (cikánština)
Patří k indoárijským jazykům indoevropské rodiny, od kterých se odštěpila během 
prvního tisíciletí n. 1. Migrace Romů (Cikánů) probíhala po celý středověk i později 
a dnes jsou jednotlivé dialekty rozšířeny od centrální Asie až po záp. Evropu a USA;

SINHÁLŠTINA (simhala bhášava)

Indoárijské jazyky Přední Indie
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také u nás tvoří Romové početnou etnickou menšinu. Rozeznávají se dialekty severní 
(s podskupinou baltskou a německou) a jižní (s podskupinami ukrajinskou, balkán
skou, rumunskou a karpatskou). Počet mluvčích se odhaduje různě, dosahuje snad 
až 5 mil. Gramaticky stojí r. na hranici vývoje k novoindickým jazykům (u podstat- 
ných jmen vznikají záložky místo pádů), avšak ve slovese ještě zachovává syntetický 
způsob vyjadřování. Jednotlivé dialekty přijímaly slova z prostředí, ve kterém jejich 
mluvčí žili. Po stránce literární je r. především jazykem bohatého folklóru — písní, 
pohádek a vyprávění. V různých zemích používá r. různá písma (u nás latinku, v SSSR 
azbuku), pravopis bývá většinou fonetický.
Výslovnost: 
Doslova:

Česky:

Výslovnost: 
Doslova:

Česky:

ada hino míre phraleskero čhavoro
tento je mého bratra chlapec

(m. rod) (m.rod)
Toto je chlapec mého bratra.

adi hiňi míre phraleskeri čhajori
tato je mého bratra děvče

(ž. rod) (ž. rod)
Toto je dcerka mého bratra.
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DARDSKÉ JAZYKY (káfirské j.)
Odnož indoíránské větve indoevropských j. Nezachovala se starší stadia jejich vývoje, 
soudí se, že se vyvinuly z dialektu stojícího vývojově mezi starou íránštinou a starou 
indičtinou. Patří sem několik jazyků v oblasti Kašmíru a v přilehlých horských 
oblastech Pákistánu, Afghánistánu a centrální Asie. Dělí se na západní (vlastni ká- 
firské), centrální (khovárské) a východní (vlastní dardské). Kromě kašmíršt iny* 
nepřesahují počty mluvčích několik tisíc. Typologicky jsou to jazyky syntetické 
(flexívní) s tendencí k izolujícímu (analytickému) způsobu výstavby věty.

KAŠMÍRŠTINA (kášmírí)
Dardský jazyk indoíránské větve indoevropské rodiny v Kašmíru (asi 2,5 mil. osob). 
Literární tradice k. začíná od 14. st. Některými rysy fonetiky stojí blíže k indoárijským
j., avšak zachovává si základní charakteristické rysy dardských j. Nemá cerebrální 
afrikáty jako ostatní dardské j. a od indoár. j. ji odlišuje bohatě rozvinutý systém 
sykavek (s, z, š, ž). K. rozlišuje pět dialektů. Muslimové ji piší upraveným arabským 
písmem, hinduisté slabičnými písmy šárada nebo nágarí (obě indického původu).
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ŘEČTINA (EXXtivixa)

Jako samostatná, helénská větev indoevr. jazyků ř. vznikala na jihu Balkánského 
poloostrova asi od 3. tis. př. n. 1. Nejst. doklady jsou nápisy v tzv. krétskomykénském 
lineárním písmu z konce 2. tis. př. n. 1. První pomykénská památka je atický nápis 
z 8. st. př. n. 1. V té době vznikaly v Iónii patrně také homérské eposy. S ta rou  řeč tinu 
dělíme na čtyři nářeční skupiny, iónskoatickou, arkadokyperskou, aiolskou a dór- 
skou. Archaická a hl. klasická literatura (Aischylos, Sofoklés, Eurípidés aj.) byla 
psána iónskoatickými dialekty. Od 5. st. př. n. 1. nářeční rozdíly mizejí a vznikají 
různé typy koiné,  tj. nadnářečního obecného jazyka. V posledních stoletích př. n. 1. 
vznikala tzv. helénistická koiné z nářečí Athén (atičtiny), postupně vytlačila ostatní 
dialekty a do 6. st. n. 1. sloužila jako společný jazyk všech Řeků. Stará řečtina zpro
středkovává duchovní dědictví, které podstatně ovlivnilo vývoj celé záp. civilizace. 
Po slovníkové stránce z ní stále čerpá mezinárodní vědecké a odborné názvosloví.

N ov ořeč t in ou  mluví asi 9 mil. osob v Řecku a na Kypru (úř. jazyk) a menšiny 
v Turecku, SSSR, Bulharsku,Austrálii a Americe. Z původní koiné se vyvinula stře
dověká, později novověká nářečí a zač. 19. st. na jejím základě vytvořil A. Korais 
archaizující spis. novořečtinu, ka t a r evusu .  Umělá katarevusa, běžně srozumitelná 
jen vzdělaným, se stala oficiálním jazykem nového řeckého státu. Vedle ní se rozvinul
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z peloponéského dialektu obecný hovorový i psaný jazyk, d imot ik i .  Přestože jeho 
obhájci byli zpočátku tvrdě stíháni, prosazuje se ve 20. st. jako všenárodní spis. jazyk, 
píše jím většina spisovatelů a básníků. V r. 1974 byla dvojjazyčnost zrušena a oficiálně 
uznána dimotiki. Od r. 1981 se v pravopisu neoznačuje přízvuk a přídech.

Novořečtina představuje dosud flexívní jaz. typ, i když v omezenějši míře než kla
sická řečtina. Nejvíce se změnilo hláskosloví a slovník. Dimotiki má 5 samohlásek 
(i, e, a, o, u), 20 souhlásek (mj. /Ó/, /0/>, několik dvojhlásek a polohlásek. Přízvuk je 
silový (těsně spjatý s délkou a pohyblivý, ztratil se starořec. melodický přízvuk. 
Podst. jméno rozlišuje sg., pl., 3 typy skloňování o čtyřech pádech a 3 rody. Užívá 
se s určitým a neurčitým členem, většina předložek se pojí se 4. pádem. Sloveso má 
bohaté časy (přítomný, 4 minulé a 3 budoucí) trojího typu: trvací, okamžité a dovrše
né, z toho 6 složených, dále 3 způsoby jako v češtině, činný a trpný rod. Příd. jméno se 
skloňuje většinou jako podstatné. Do slovní zásoby pronikla řada slov z turečtiny, 
italštiny, angličtiny a jiných jazyků. Řecké hláskové písmo pochází z 9. — 8. st. př. n. 1., 
jednotná abeceda se ustálila v 5. st. př. n. 1., minuskule (malá písmena) vznikla zač.
9. st. n. 1. a užívá se dodnes.
Výslovnost: aftós xráfi xráma ston filo tu
Doslova: on píše dopis tomu příteli jeho
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.
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B A L T S K É  J A Z Y K Y

Větev indoevropských jazyků, kterými mluví kolem 5,5 mil. osob v severových. 
Evropě při pobřeží Baltského moře (Litevská a Lotyšská SSR) a menšiny v okolních 
státech i v Americe. Zachovaly se pouze dva živé jazyky, l i tevšt ina* a lotyšt ina*.  
Z ostatních známe pouze p ru š t in u  z několika málo textů ze 14.-16. st. Mluvilo jí 
do 17. st. původní obyvatelstvo bývalé něm. provincie Vých. Prusko (dnes území PLR 
a SSSR), než bylo poněmčeno a splynulo s něm. osídlenci, kteří převzali jeho jméno 
(Prusové). O dialektech baltských kmenů bez písemných památek, Jatvěgů, Kuronců, 
Zemgalů, Galindů, Sélů aj., víme jen ze zmínek v rus. letopisech. Baltské jazyky dělíme 
na západní (vymřelá pruština) a východní (litevština a lotyština).

B. j. jsou velmi podobné slovanským ve všech složkách jazyka. Předpokládalo se 
proto, že v předhistorické době měly obě větve společný baltoslovanský prajazyk. 
Podle jiného názoru jsou shody obou větví výsledkem předhistorického kontaktu 
a souběžného historického vývoje. Otázka není dosud rozřešena.

B. j. jsou flexívníf podobné jsou si nejvíce ve skloňování, méně v časování a slovní 
zásobě. Zvláštností skloňování je přežívající dvojné číslo, a naopak ztráta stř. rodu, 
který měla ještě pruština. Pro časování je typický stejný tvar slovesa pro 3. osobu sg. 
a pl., uchování supina (zvláštního infinitivního tvaru), imperfekta a optativu (přacího
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způsobu). Litevské hláskosloví se vyznačuje melodickým přízvukem (intonací stou- 
pavou a stoupavo-klesavou). Na rozdíl od slovanských jazyků jsou si litevština a lo
tyština navzájem méně srozumitelné.

Ačkoli počtem mluvčích nejde o větev příliš důležitou, má velký význam pro 
srovnávací indoevropské studium. Některými rysy své mluvnice patří totiž zvláště 
litevština mezi neobyčejně archaické jazyky.

LITEVŠTINA (lietúviu kalbá)
Východobaltský jazyk indoevr. rodiny. Mluví jím asi 2,8 mil. osob v Litevské SSR 
a menšiny (0,6 mil.) v PLR i v zámoří. Nejst. památky jsou ze 16. st., první tištěná 
kniha z r. 1547. Starší liter, je hlavně náboženského obsahu, teprve v 18. st. vznikala 
světská liter. (K. Donelaitis). První slovník liter, jazyka se objevil r. 1629, první 
mluvnice r. 1653. První vědeckou mluvnici 1. vydal v Praze r. 1857 A. Schleicher. 
Národní spis. jazyk vznikl z hornolit. (aukštatského) nářečí teprve koncem 19. a zač. 
20.století.

L. zachovává významotvomou délku samohlásek a pův. dvojhlásky (eiti = jiti), 
má 45 souhlásek, volný a melodický přízvuk. Tvarosloví je značně archaické, flexívní 
skloň, si podrželo 7 pádů jako v češtině a duál, stř. rod zanikl. Sloveso nerozlišuje 
ve 3. os. číslo (myli = miluje i milují), zachovává supinum, bohaté vidové rozdíly,
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imperfektum (vesdavau = vodíval jsem) a způsob přací ve 3. os. (teeina — kéž jde). 
Vznikl i zvi. zvratný tvar : praůsiasi =  myje se, myjí se. Příbuznost se slov. jazyky je 
ze slovníku méně zřejmá, řada společných slov jsou pozdější výpůjčky. První památky 
byly psány gotickým písmem, od pol. 18. st. se píše latinkou (pravopis fonetický 
diakritický). Latinka byla upravena podle českého vzoru.
Psáno: Jis rašo laiška savo draugui
Výslovnost: jis rášó lajšká savó drauguj
Doslova: on píše dopis svému příteli
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

LOTYŠTINA (latviešu valoda)
Východobaltský jazyk indoevr. rodiny. Mluví jím přes 2 mil. osob hl. v Lotyšské SSR 
(1,3 mil.), menšiny za hranicemi. První památky jsou z 2. pol. 16. st. (překlad Luthera), 
liter, je do zač. 19. st. ovlivněna skutečností, že lotyšský psali většinou Němci. V 1. pol.
17. st. byl pro 1. vypracován pravopis po vzoru němčiny v hornoněm. gotickém 
písmu, kterého se užívalo do zač. 20. století. Vývoj spis. jazyka ovlivnil v 17. st. překlad 
bible a Postilla G. Mancelise, objevily se i první mluvnice. Počátky nár. literatury jsou 
spojeny s působením skupiny „Mladolotyšů“ v pol. 19. st., kdy byla vypracována 
i spis. norma. Novější pravopis ze zač. 20. st. (výsledek několika reforem) je vesměs
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fonetický a píše se už latinkou.
Rozdily mezi litevštinou a lotyštinou jsou hl. v hláskosloví a ve slovníku, méně 

v tvarosloví. Liší se např. změnou > c, dz (kirvis > cirvis = sekera, gerti > dzert =
piti), š,ž > sj. (šimtas >  simts = sto, žeme > zeme = země), zjednodušením dvoj
hlásek na konci slov (vilkai > vilki = vlci), přízvukem na první slabice. Ve skloň, 
chybí 7. pád, duál a stř. rod, odchylné je stupňování příd. jmen. Sloveso rozeznává 
způsob ozn., rozk., podm., způsob nutnosti (jastrada = je  třeba pracovat) a tlumočící 
(nakot =  prý jde). Slovní zásoba byla ovlivněna zvi. němčinou, dále ruštinou a okol
ními ugrofmskými jazyky, od litevské se liší i způsobem, jakým čerpala ze společného 
indoevr. základu: syn = lot. dels, lit. sunus. L. se píše latinkou (diakritický pravopis) 
upravenou podle čes. vzoru.
Psáno: Vipš raksta věstuli savam draugam.
Výslovnost: viňš raksta véstuli savam draugam
Doslova: on píše dopis svému příteli
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.
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S L O V A N S K É  J A Z Y K Y

Indoevropská jazyková větev. Slovanskými j. mluví asi 260 mil. osob ve stř., jihových. 
a vých. Evropě a v sovětské části Asie. Dělíme je na tři skupiny: 1. západní: čeština* , 
s lovenština* , horn í*  a do ln í*  luž ická  s rb š tin a , k a šu b štin a* , po lš tin a*  
a vymřelá p o lab š tin a  (do pol. 18. st. na dolním Labi); 2. východní: ru štin a* , 
b ě lo ru štin a*  a u k ra jin š tin a * ; 3. jižní: s lo v in štin a* , s rb o c h a rv á tš tin a *  
(záp. podskupina), m ak ed o n štin a*  a b u lh a rš tin a*  (vých. podskupina). K této 
vých. podskupině patří i cyrilometodějská s ta ro s lo v ě n š tin a , nejstarší slovanský 
spis. jazyk, utvořený v 9. st. na jihomakedonském území. Sloužila nábož. i obecně 
kulturním účelům (v Čechách do 11. st.). Její úpravou pro místní potřebu vznikla 
u pravoslavných Slovanů tzv. c írk ev n í s lo v an štin a . Slovanské větvi jsou nejbližší 
jazyky baltské.

Vcelku jednotný slovanský j. se rozdělil teprve v 7 .-9 . st. do tří hláskově a mluv
nicky odlišených skupin. Objevily se např. rozdíly v původních hláskových skupinách:
1. ra-, la- v již. skupině (srbocharv. razum, lakat), ro-, lo- ve vých. a záp. skupině 
(rozum, loket); 2. -tl-, -dl- v záp. skupině (pletl, rádlo), -l- ve vých. a již. skupině

Indoevropská jazyky v severní Evropě
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germánské jazyky:
1 angličtina
2 friština
3 němčina
4 nizozemština 
(holandština, vlámština)
5 dánština
6 norština
7 švédština
8 islandština
9 faerština 

slovanské jazyky:
10 čeština
11 lužická srbští na
12 kašubština
13 polština
14 ruština
15 béloruština

16 ukrajinština 
baltské jazyky:
17 litevština
18 lotyština 
keltské jazyky:
19 irští na
20 skotská gaelština
21 velština
22 bretonština



{plel, ralo); 3. původní cv-, dzv- dává v již. a vých. skupině cv- a zv-, dzv- (cvět, 
zvězda -  s příslušnými obměnami), v záp. skupině kv- a hv-, gv- (květ, hvězda — 
s přislušnými obměnami); 4. různě se změnily praslovanské skupiny -tj-, -kt- a -dj- 
(např. staroslověnské svešta, noštb, mežda, české svíce, noc, mez\ další příklady 
u jednotlivých jazyků). Původní g se v některých jazycích záp. a vých. skupiny změnilo 
v h (čeština, slovenština, horní luž. srbština, ukrajinština, běloruština). Odlišný byl 
také vývoj původních nosových samohlásek, které přetrvaly jen v polštině, a tzv. 
redukovaných samohlásek, tvrdého a měkkého jeru (&, b). V srbocharvátštině 
a slovinštině se uchoval melodický přízvuk.

V tvarosloví slovanské jazyky obecně zachovávají starý flexívní typ: ve skloňování 
3 rody a 7 pádů (5. pád chybí ve slovinštině, ruštině a slovenštině). Původní dvojné 
číslo (duál) zbylo jen ve slovinštině a obou lužických srbštinách. Nově se objevila 
kategorie životnosti. Bulharština a makedonština se výrazně odlišují od ostatních 
opisným (analytickým) skloňováním a přestavbou slovesného systému, které mají 
společně s dalšími jazyky balkánského jaz. svazu (viz str. 42). Starý systém jedno
duchých minulých Časů se udržel jen v bulharštině, makedonštině, srbocharvátštině 
a luž. srbštinách, kdežto ve zbývajících jazycích se užívají složené minulé časy: 
české nesl jsem (pův. perfektum) nahradilo staročeské nesech, tj. aorist (min. čas 
prostý), i nesiech, tj. imperfektum pro min. děj probíhající. Novotvarem je např.

164



budoucí čas a podmiňovací způsob s by. Spojujícím rysem všech slovanských jazyků 
je společné jádro slovní zásoby.

Nejstarší staroslověnské památky jsou psány hlaholicí, vedle níž vznikla v 10. st. 
cyrilice. Slovanské národy žijící v oblasti pravoslaví užívají upravenou cyrilici, 
ostatní slov. národy latinku. Nejst. text psaný latinkou pochází z přelomu 10.— 11. 
století. Diakritického systému latinského písma podle českého vzoru užívá sloven
ština, obě lužické srbštiny, slovinština, srbocharvátština, částečně polština a kašub- 
ština. Pravopis je převážně fonologický.

ČEŠTINA
Západoslovanský jazyk. Mluví jím přes 9 mil. osob v Čechách, na Moravě a v části 
Slezska (úř. jazyk ČSR), asi 1 mil. za hranicemi. Mezi nejst. staročeské doklady 
patři tzv. Vídeňské glosy z 11. —12. st. Rozmach české liter, a jednotného spis. jazyka 
nastal od přelomu 13.— 14. st., pokračoval v době předhusitské, husitské (J. Hus, 
diakritická reforma pravopisu) i pohusitské (Petr Chelčický). Spis. jazyk dosáhl 
vrcholu v 16. st. (J. Blahoslav, Bible kralická) a v 17. století. Po bělohorské porážce 
navázali obrozenci (J. Dobrovský) koncem 18. st. při obnově spisovné č. na jaz. 
normu 16. st., byla obohacována slovní zásoba (J. Jungmann). Spis. normu ustalovala 
nár. literatura 19. století. Mluvnickou kodifikaci provedl koncem 19. st. J. Gebauer.

165



Ve 20. st. se č. stala předmětem soustavné jazykové péče.
Nářečí dělíme na záp., tzv. česká (Čechy, záp. Morava), vých., tj. hanácká (stř. 

Morava), slovácká (jihových. Morava), lašská (Slezsko, vých. Morava) a přechodová 
českomoravská. Spis. čeština je založena na středočeském nářečí. Pro č. je příznačná 
např. délka samohlásek, hláska ř, změna praslovanského g > h, změna tj, kt > c 
(svíce, noc), dj > z (mez), hláska e místo jerů a přízvuk na první slabice. V mluvnici 
se nově objevila kategorie životnosti u podst. jmen, zanikl duál a jednoduché min. 
časy. V novější slovní zásobě převažují slova nově utvořená nad přejatými (zvi. 
z němčiny a slov. jazyků). Píše se latinkou (fonologický diakritický pravopis se 
spřežkami ch, dž).

SLOVENŠTINA (slovenčina)
Západoslovanský jazyk (češtině nejbližší). Mluví jím přes 4,5 mil. osob na Slovensku 
(úř. jazyk SSR), kolem 1,5 mil. v Maďarsku, Rumunsku, Jugoslávii i v zámoři. Jako 
spis. jazyk byla na Slovensku užívána v 15. —19. st. čeština (vlastni slovenské památky 
jsou z 16.— 17. st.). Po neúspěšném pokusu A. Bemoláka koncem 18. st. vytvořit 
spis. jazyk na základě záp. nářečí vznikla spisovná s. teprve v pol. 19. st. (L. Štúr,
M. Hurban, M. M. Hodža) z obecného středosl. nářečí v souvislosti s utvářením 
sl. národa. Rozvíjela se v liter. 2. pol. 19. století a zvláště po r. 1918.



Nářečí se dělí na stř. (značně různorodá), západní (tvořící plynulý přechod k češtině) 
a východní blízká polštině (zánik délky samohlásek, přízvuk na předposlední slabice, 
t, d >  c, dz: děti = dzeci, měkké s, z vedle sykavek tvrdých). S. se od češtiny liší 
zvi. starší hláskovou stavbou: e, o, a (ie, ó, á) místo jerů, a (maso = maso), měkké f, 
slabikotvorné dlouhé r, /, dvojhlásky ie, uo (hriech, kón). Chybí hláska ř, po dlouhých 
slabikách následuje v témže slově krátká slabika (rytmický zákon). Tvarosloví má 
slovesné novotvary (by som = bych), neprovádí se přehláska (stratený = ztracený). 
Skladba i slovní zásoba je velmi blízká české (odlišná jsou hl. slova novější a převzatá, 
zvi. z maďarštiny). Píše se latinkou (fonologický diakritický pravopis).
Psáno: On píše list svójmu priaterovi.
Výslovnost: on píše list svuojmu prjaťeíovi 
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

HORNÍ LUŽICKÁ SRBŠTINA (hornjoserbščina)
Západoslovanský jazyk. Mluví jím asi 100 tis. osob kolem Budyšína v NDR. Samo
statná liter, vznikala v 16. st. (první kniha 1597), k většímu liter, oživení došlo zač.
18. st., obrozenecké hnutí probíhalo v 19. st. (H. Zejler, J. B. Čišinski). Koncem
19. st. byl sjednocen pravopis obou luž. srbštin. Zač. 20. st. se h. 1. s. rozvíjela zásluhou 
liter, sbírek, úpadek přineslo období fašist. Německa. Kulturní samostatnost přiznala
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Luž. Srbům ústava NDR. Společným rysem s polštinou je ztráta významotvorné 
délky samohlásek, s češtinou mj. přízvuk na první slabice, změna praslovanského 
g > h. Nemá slabikotvorné r, /, před o- se předsouvá w- (wón, wokno), v mluvnici 
uchovává duál, aorist a imperfektum (odlišené vidově). Ve slovní zásobě je hodně slov 
z češtiny a němčiny. Píše se latinkou (diakritický pravopis).
Psáno: Wón piše list swojemu přeéelej.
Výslovnost: vun piše list svojemu pšeďelej
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

DOLNÍ LUŽICKÁ SRBŠTINA (dolnoserbska rěc)
Západoslovanský jazyk, blízce příbuzný horní luž. srbštině. Mluví jím asi 10 tis. osob 
kolem Chotěbuze v NDR. Liter, vznikala od 16. st. (první kniha z r. 1574), k obro
zeneckému hnutí došlo v Dolní Lužici až koncem 19. st. (M. Kosyk, F. Roch). 
Od horní luž. srbštiny se liší mj. zachováním g a změnou r > š po hláskách p, t, k
{tráva = tšawa) a č > c {čas = cas). Přejala řadu slov z němčiny. Píše se latinkou 
(diakritický pravopis).
Psáno: Won piše list swojemu pšijašelej.
Výslovnost: vun piše list svojemu ps’ijas’elej
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

168



KAŠUBŠTINA
Západoslovanský jazyk (blízce příbuzný vymřelé p o m o řan štin ě  užívané na území 
mezi dolní Odrou a Vislou kolem Štětina). K. je dnes vývojově sblížena s polštinou 
a považována za její nářečí. Mluví jí přes 200 tis. osob v PLR (záp. a severozáp. 
od Gdaňska). Počátky vlastního spis. jazyka se datují do 16. st. (1586 první tištěná 
kniha). Od polštiny ji odlišují dlouhé samohlásky, š, ž, č, dž > s, z, c, dz (pol. siedzieč = 
= sedzec), hláska ř. Zachovány jsou nosovky. Přízvuk je omezen na tři poslední 
slabiky. K. užívá také opisy min. času (ja jem nos = nesl jsem, ja jom widzal = viděl 
jsem). Značný počet slov přejala k. z němčiny. Píše se latinkou (diakriticko-spřežkový 
pravopis.
POLŠTINA (j§zyk polski, polszczyzna)
Západoslovanský jazyk. Mluví jím 36 mil. osob v PLR (úř. jazyk), menšiny v Bělo
rusku, na Ukrajině, v Litvě, ČSSR, Francii, Belgii a zámoří. Nejst. souvislé památky 
jsou z přelomu 13.-14. st. (spis. jazykem středověku byla latina). S růstem významu 
pol. státu, kulturní a národní samostatnosti v 16. st. se rozvíjí i spisovná p. (M. Rej,
J. Kochanowski), ustaluje se hlásková a mluvnická stavba (základ dnešního stavu). 
V době úpadku polit, a kult. života v 17. st. klesá i význam národní liter.; do spisovné 
p. pronikají nářeční prvky, zvi. východní. K její obrodě došlo v pol. 18. století. Ztráta
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polit, nezávislosti koncem 18. st. vedla k úsilí ubránit spis. standard -  vznikala 
bohatá liter, hlavně ve franc. emigraci. Počínaje 19. st. se p. dostává také odborné 
jaz. péče a řadí se k nejvytříbenějším slovanským jazykům.

Nářečí dělíme na tzv. mazuřící (většina území), v nichž š, ž, č, dž > s, z, c, dz: 
[šyška > syska, žyto > zyto, čapka > čapka, jeje > jeje], a nemazuřící (Velko- 
polsko, již. Slezsko a jihovýchod), na nichž je založena spis. polština. P. charakterizuje 
změna praslovanského tj, k t > c (šwieca, noc), dj > dz (miedza), zachování nosovek 
(<?» č)> ztráta dlouhých samohlásek, změna ř > ž, š (psáno rz), dále rozvinutý systém 
měkkých souhlásek a přízvuk na předposlední slabice. Zvláštností mluvnice jsou 
splynulé tvary min. času (czytalem = četljsem) a bud. čas typu bed% czytal =  budu čist. 
Do slovní zásoby proniklo mnoho slov hl. z němčiny. Piše se latinkou (diakriticko- 
-spřežkový pravopis).
Psáno: On pisze list do swego przyjaciela.
Výslovnost: on piše list do svego pšyjac’ela
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

RUŠTINA (pyccKMň fl3bin)
Východoslovanský jazyk. Jako rodným jazykem mluví r. zhruba 130 mil. osob 
v SSSR (úř. jazyk), 1,5 mil. mimo SSSR. Slouží jako nástroj dorozumívání mezi

170



sovět, národy. Ve staroruském období byla od 10. st. spis. jazykem církevní slovanština 
převzatá s křesťanstvím. Vedle toho se užívala v různé míře ruština v právních a admini
strativních textech a letopisech. Lidový jazyk výrazněji pronikal do spis. jazyka od 
16.—17. století. S vzestupem moskevského státu se začal prosazovat moskevský 
jednací jazyk a vliv cirk. slovanštiny od 17. st. slábl. Rozmach Ruska za Petra 1. 
na přelomu 17. —18. st. se odrazil v reformě spis. ruštiny. Její rozkvět přineslo období 
klas. ruské liter. 19. st., jejíž tradice rozvíjí liter, sovětské doby. V příznivých podmín
kách po VŘSR se spis. jazyk rychle rozšířil do všech vrstev národa a oblastí života, 
obohatila se slovni zásoba a frazeologie.

Nářečí dělíme na jižní (s akáním: nepřízvučné o > a, golova > galava), severní 
a přechodová středovelkoruská (základ spis. ruštiny). R. má tyto rysy společné 
s celou východoslov. skupinou: plnohlasí (volos = vlas), praslovanské tj, kt > č 
(sveča, noČ), dj > i  (meža), místo jerů e, o, místo nosovek ja, u (pjať = pět), ne
dostatečnou délku samohlásek a pohyblivý přízvuk. V min. čase nemá pomocné 
sloveso být (ja napisal = napsal jsem), v přít. čase chybí spona (on durak = je hlupák). 
Dále zachovává pův. g, v přechodnících nerozlišuje rody, u sloves užívá osob. zájmena. 
Časté jsou např. neosobní věty: kak nam byť = co si počneme. Ve slovní zásobě jsou 
staré výpůjčky turecké (lošad = kůň, kaban = kanec, kazan = kotel), novější z němčiny 
a západoevr. jazyků (internacionalismy), řada nově utvořených zkratek a složenin.
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Píše se cyrilicí (azbukou), která byla upravena zač. 18. st. (na tzv. graždanku) a zjedno
dušena pravopisnou reformou r. 1917.
Psáno: Oh nHiueT nncbMo cBoeMy ztpyry.
Výslovnost: on pišat pis’mo svajamu drugu
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

BĚLO RUŠTÍ NA (óe/iapycNan MOBa)
Východoslovanský jazyk. Mluví jím asi 7 mil. osob v Bělorusku, 1 mil. mimo SSSR. 
Počátky spisovné b. spadají do 16. st. (F. Skoryna). V 17. st. tu dominovala polština, 
udržovala se cirk. slovanština. Novodobý spis. jazyk vznikal během 19. st., souvisle se 
rozvíjí po r. 1905. Plnoprávnosti dosáhla b. po VŘSR. Bělorus. nářečí plynule 
přecházejí do ruštiny a ukrajinštiny. Typické pro b. je tzv. „dzekání“ a „cekání“ 
{d, t > dz, c: děti = dzecí), ,jakání“ (e > ja: nesu = njasu [ňa-]), ,,akání“ (viz 
ruština), dále zdvojování a předsouvání hlásek (nočču = nocí, v noci; irža = rez; 
voseň = jeseň; autorak = úterý), změna g > h atp. Zachovává 5. páď a střídání 
souhlásek ve skloň. (naha, naze = noha, noze). Slovní zásobou se blíží západoslov. 
jazykům, slova církevněslov. původu většinou chybí. Píše se upravenou azbukou 
s fonetickým pravopisem, který respektuje akání a jakání. Bělorus. muslimské texty 
(kitaby) poslovanštělých Tatarů (z 16. st.) jsou psány arabským písmem.



Psáno: Eh niuia nicbMO cBaňMy flpyry.
Výslovnost: jon piša pis’mo svajmu druhu 
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

UKRAJINŠTINA (yupámcbKa MOBa)
Východoslovanský jazyk. Mluví jím asi 35 mil. osob na Ukrajině (přes 40 mil. v čelem 
SSSR), 1,5 mil. za hranicemi (v ČSSR, Polsku a hl. v zámoří). Do literatury (cirk. textů) 
pronikla u. v 16. st., jako spis. jazyk se utvářela od 17. století. Novodobá spisovná 
u. a nár. literatura čerpala v 19. st. z lidové slovesnosti (dumky) a přispěla k ustálení 
hovor, jazyka. Plného uplatnění dosáhla u. po VŘSR. Nářečí přecházejí plynule do 
polštiny a běloruštiny. Pro u. je příznačná změna ě , o , e >  i v jednoslabičných slovech 
(bis = běs, pid = pod, lid = led), neměkčení před starým i, e (nesty = nést i), zdvojo
vání a předsouvání hlásek (vin = on), g > h a v záp. nářečích samohlásková harmonie. 
Chybí akání (viz ruština), nepřízvučné samohlásky se zvukově nemění. Mluvnice 
je blízká běloruské, slovní zásoba se blíží západoslovanským jazykům. Píše se 
upravenou azbukou (fonetický pravopis).
Psáno: Bíh nnuie jiHcra cBoeMy ttpyry.
Výslovnost: vin pýše lysta svojemu druhu
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.
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SLOVINŠTINA (slovenski jezik)
Jihoslovanský jazyk. Mluví jím asi 2 mil. osob v jugoslávském Slovinsku (úř. jazyk), 
v přilehlých oblastech Itálie a Rakouska, v Maďarsku a jinde. Prvá písemnost pochází 
z 10.-11. st„ počátky spis. jazyka sahají do 16. st. (reformační dílo P. Trubara aj.). 
Rozvoj národní liter, od konce 18. st. byl dovršen vytvořením spisovné s. v 2. pol. 
19. st. na základě kraňského nářečí. S. má hojně samohlásek (trojí o, e) s délkou, 
místo jerů a, e (dones = dnes), č za praslovanské tj, kt (sveča, noč),j za dj (meja = mez) 
a melodický přízvuk. Zachovává duál ve skloň, i časování, postrádá balkanismy 
a 5. pád. Jako jediný jihoslov. jazyk nemá jednoduché min. časy. Slovník byl ovlivněn 
němčinou a češtinou (přejímky). Píše se latinkou, diakritickým pravopisem s několika 
spřežkami.
Psáno: On piše pismo svojemu prijatelju.
Výslovnost: on píše písmo svojemu prijátelu
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

SRBOCHARVÁTŠTINA (srpskohrvatski jezik)
Jihoslovanský jazyk. Mluví jím kolem 15 mil. osob v Jugoslávii (úř. jazyk v Srbsku, 
Charvátsku, Bosně a Hercegovině a Černé Hoře, kde se nazývá též s rb š tin a , 
c h a rv á tsk o srb š tin a , c h a rv á tš tin a  ap.), menšiny v Maďarsku, Rumunsku,



Rakousku a Americe. Nejst. památky jsou ze 12. st. v církevněslov. jazyce v srbské 
redakci (u Srbů přežíval do 19. st.). Významná liter, vznikala v 15.-17. st. v Dalmácii 
v místních nářečích. Nářečí se dělí podle podoby zájmena co (što, ča, kaj) na štokavská 
(většina území), čakavská a kajkavská a zároveň podle hláskových odlišností (viz 
slovo děd) na ekavská (ded), jekavská (djed) a ikavská (did). Novodobý spis. jazyk 
propracoval v 19. st. Vuk Karadžič na základě štokavštiny (1850 přijat Srby i Charváty). 
Charvátská, bosenskohercegovská a černohorská varianta je však jekavská, kdežto 
srbská je ekavská.

Proti bulharštině a makedonštině zachovává s. délku samohlásek a melodický 
(stoupavý a klesavý) přízvuk. Dále má měkké č za praslovanské tj, kt (sveca, noc), 
ď za dj (medá), slabičné / > u (vuk = vlk), l > o na konci slabik (kupio = koupit), 
hlásku a místo jerů (danas = dnes). S. zachovává jednoduché min. časy (aorist, 
imperfektum). Ve slovníku je hodně slov z turečtiny, perštiny a arabštiny (přes 
turečtinu), méně z němčiny, řečtiny a maďarštiny. Srbové a Černohorci píší v podstatě 
foneticky variantou cyrilice, Charváti latinkou (diakritický pravopis s několika 
spřežkami), v Bosně a Hercegovině se užívají obě písma.
Psáno: On piše pismo svorné prijatelju.
Výslovnost: ón píšé písmo svóme prijateru
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.
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BULHARŠTINA (6i>/irapcKM e3nn)
Jihoslovanský jazyk. Mluví jím kolem 8,7 mil. osob v Bulharsku (úř. jazyk), menšiny 
v Jugoslávii, Rumunsku a SSSR. Nejst. písemnosti v bulh. typu staroslověnštiny jsou 
z konce 9. století. Středobulh. spisovný jazyk ve 12.— 14. st. odráží už některé ana
lytické jazykové změny. Rozvoj bulh. písemnictví dlouho brzdila turecká nadvláda 
(1393-1878), v jejím posledním období také vliv řec. duchovenstva. Literatura 
v novobulh. nářečích vznikala až v 16.-17. st. (překlady z řečtiny). Novodobá 
spisovná b. se rozvíjí v národní liter, od 2. pol. 19. století. Spis. jazyk je založen na 
severových. nářečích, ve 20. st. je ovlivňován západními nářečími.

V b. je místo jeru samohláska & ([p], v přepisu a: sán = sen), praslovanská skupina 
tj, kt > št (svešt, nošt), dj > žd  (mežda). Počáteční e se neměkčí (edna = jedná), 
přízvuk je pohyblivý. Spolu s makedonštinou se b. nejvíce vzdálila slov. flexívnímu 
typu; s jazyky balkánského jaz. svazuji nejvíce sbližuje opisování pádů předložkami 
(2. -  3. p. pomocí na: cenata na truda = cena práce) a slovosledem, určitý člen při
pojovaný za jména (domát = ten dum, glavata = ta hlava, knigite =  ty knihy), 
stupňování předponami (vysoký: visok, povisok, najvisok), opis infinitivu částicí da 
a přít. časem (iskam da ti kaža = chci ti říci) a bohatým časováním (několik bud. 
a min. časů). Všechny časy mají zvi. tvary pro přímou a nepřímou výpověďči zkušenost. 
Ve slovníku je mnoho slov z turečtiny a ruštiny. Píše se variantou cyrilice (po 2. svět.
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válce reforma písma a pravopisu).
Psáno: Toň nwuie iihcmo Ha apyrapa ch.
Výslovnost: toj píše písmo na drugarja si
Doslova: on píše dopis (předložka přítel sobě

2. a 3. pádu (+  člen)
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

MAKEDONŠTINA (MaKeflOHCHM ja3MK)
Jihoslovanský jazyk. Mluví jím asi 1,5 mil. osob v jugoslávské Makedonii (úř. jazyk), 
do pol. 20. st. zasahoval až k řecké Soluni. V Makedonii bylo od 10. st. centrum 
staroslověnské liter., vliv makedonských nářečí je patrný už v památkách z 11. století. 
Podstatné jazykové změny vykazují texty ze 12.— 14. st. (analytické tendence, ztráta 
nosovek). Turecká nadvláda nadlouho zastavila kult. vývoj (do pol. 19. st. jen cirk. 
literatura). Samostatný spis. jazyk se utvářel teprve ve 20. st. (první kodifikace v r. 1945). 
Je založen na nářečích z okolí města Štipu. M. je hist. i jazykově velmi blízká bulhar- 
štině, zvi. v mluvnici (analytické skloň., určitý člen, slovesný systém, opis infinitivu). 
V hláskoví má měkké k [ť] za praslovanské tj, kt (sveka, nok), g [ď] za dj (mega = mez), 
hlásky e, o místo jerů. Přízvuk je většinou na třetí slabice od konce. Slovní zásoba má 
nejblíže k bulharské (řada přejímek z turečtiny). Píše se variantou cyrilice.
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GERMÁNSKÉ JAZYKY

Větev indoevropských jazyků. G. j. mluví přes 450 mil. osob a představují zeměpisně 
jednu z nejrozšířenějších větví. Původně zaujímaly nepříliš velké území v sev. Německu 
a již. Skandinávii. V 1. pol. 1. tisíciletí n. 1. pronikly při stěhování národů do značné 
části Evropy. Později se při kolonizaci zámořských oblastí dostaly prakticky do všech 
světadílů. Dělíme je na tři skupiny: 1. východní (zaniklá) — g ó tš tin a , bu rgund- 
š tin a , v an d a lš tin a , g ep id štin a  aj.; 2. severní, skandinávské j. — švédština*, 
dánština* , norský* rik sm ál (vých. podskupina), norský landsm ál, faer- 
ština*, is lan d štin a*  (záp. podskupina); 3. západní — anglofríská podskupina: 
ang lič tina* , f r íš tin a * ; německá podskupina: horní němčina (spis. něm čina*), 
jid iš* , lucem burština* , do ln í něm čina, n izozem ština*  (a vlám ština), 
a frik án štin a* .

Nejstarším souvislým germ. textem a zároveň jediným dokladem východogerm. 
jazyka jsou fragmenty gótského překladu bible, pořízeného biskupem Wulfilou 
ve 4. st. První severogerm. jazykové památky jsou ještě z doby, kdy skandinávské 
jazyky tvořily jednotný jazykový celek (praseverské runové nápisy z 3 .-7 . st.).

Moderní germ. jazyky se značně odchýlily od původního flexívního typu (čtyř- 
pádového skloňování raně středověkých jazyků). Ten zůstal nejvice zachován
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v islandštině, která si vlivem své kulturní a jazykové izolovanosti podržela víceméně 
středověkou podobu. Většina ostatních g. j. je dnes analytická: mají pouze jeden 
(obecný) pád, případně ještě přivlastňovací 2. pád (koncovka -s pro všechny rody 
a čísla). Pádové vztahy jsou vyjadřovány slovosledem a předložkami: otcův dům = 
= vaders huis (spis. nizozemština), vader z ’n huis (hovorová nizozemština), vader 
se huis (afrikánština). Původní tři rody vystřídal v řadě z nich rod „společný44 (tj. 
mužský a ženský) a střední (věcný) anebo byly rody omezeny na zájmena (angličtina, 
afrikánština). Příznačný je vznik členu určitého a neurčitého. Také slovesný systém 
je silně analytický: složené časy (pomocné sloveso + příčestí) převládají nad jedno
duchými, osobní koncovky jsou většinou málo odlišené. Rozvinul se systém perfektních 
časů, ojediněle se vyskytují průběhové časy (angličtina), supinum (švédština) a slovesný 
střední rod, medium (islandština). Pro všechny g. j. je charakteristické dělení sloves na
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slabá a silná, která se vyznačují hláskovou změnou v min. čase (vnitřní flexe): 
angl. také > took, švéd. taga > tog, něm. nehmen > nahm = vzít, vzal. Pevný 
slovosled (podmět -  přísudek -  předmět) nahrazuje ohýbání slov a pomáhá roz
lišovat mluvnické významy větných členů.

Zvláštností hláskosloví je melodický přízvuk ve švédštině a norštině. Od ostatních 
indoevr. jazyků se germánská větev kdysi odlišila tzv. prvním (germánským) hláskovým 
posunem, který nejvýrazněji ovlivnil závěrové souhlásky (viz str. 44), a přenesením 
indoevr. volného přízvuku na kmen slova.

Nejstarší formou germánského písma jsou tzv. runy (pův. 24 znaků), které vznikly 
nejspíše na základě latinského písma. Na skandinávském severu byly užívány od
3. st. do středověku, v odlehlých oblastech Švédská téměř do dnešní doby. Záhy se 
rozšířila latinka, kterou se dnes píší všechny g. j. kromě jazyka jidiš.

ŠVÉDŠTINA (svenska)
Severogermánský jazyk. Mluví jím asi 10 mil. osob ve Švédsku (8,2 mil., úř. jazyk), 
Finsku (druhý úř. jazyk), USA a Kanadě. Š. se vydělovala ze skandinávštiny v 9. -1 1 . st. 
(runové nápisy na kamenech), nejst. rukopisy jsou z pol. 13. st. (úryvek ze souhrnu 
zákonů), ze 14. st. se dochovaly památky právn., nábož. a básnické. S upevněním 
státu v 16. st. (dynastie Vasovců) se začal formovat národní spis. jazyk, tzv. říšská š.



(1526 překlad Nového zákona, 1541 bible), a to v oblasti Málar-Uppland (s městy 
Stockholmem a Uppsalou) na zákl. středošvéd. dialektů a starošvéd. spis. jazyka
14. st. (jihozáp. nářečí). Jeho vývoj usměrňovala Švédská akademie (1786), jejíž 
pravopisná norma byla úř. schválena r. 1889 (jediná významná reforma r. 1906). 
Š. se rozvíjela v osvícenské liter. 18. st. (Swedenborg), později v národní liter. 19. a 20. st. 
Výrazným územním nářečím je skánska na jihu a fmlandssvenska ve Finsku.

Š. má krátké a dlouhé samohlásky a souhlásky, tzv. slabičnou rovnováhu (dlouhá 
přízvučná slabika = dlouhá souhláska + krátká samohláska nebo naopak), dynamický 
a melodický přízvuk. Skloň, je analytické, podst. jméno bez pádových koncovek 
(kromě neměnného -s v 2. p.) má 2 rody (společný a stř.), člen neurčitý a příponový 
určitý. U přid. jmen se prosazuje flexívní stupňování. Sloveso má jednotné osob. 
koncovky (časy přít., min. a 6 složených: 2 min., 2 bud., 2 bud. v minulosti); v per
fektních časech se užívá zvi. příčestí min., tzv. supinum (vlastní příčestí min. slouží 
jako přívlastek). Otázka se tvoří důsledně změnou slovosledu.

Slovní zásoba byla hlavně v 17. a 18. st. pod vlivem němčiny (hojné tvoření slov 
skládáním, neodlučitelné slovesné předpony typu be-, an-, bi-,Jor-), dále francouzštiny 
a dnes angličtiny. Švédština se píše latinkou, pravopis je částečně historický.
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Psáno: Han skriver ett brev till sin ván.
Výslovnost: han skriver et brév til sin ven
Doslova: on píše (člen neurč.)dopis k jeho přítel
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

DÁNŠTINA (dansk)
Severogermánský jazyk. Mluví jím přes 5 mil. osob v Dánsku (úř. jazyk), jako druhý 
jazyk se užívá v Grónsku a na Faerských ostrovech. V minulosti byla d. úř. jazykem 
v Norsku (1380— 1814), na Islandu (1385— 1944) a na částech území dnešního Švédská 
a Německa. Nejst. runové nápisy jsou z 9. st., kdy se d. začala oddělovat od skandi- 
návštiny (výrazné rozdíly ukazují rukopisy ze 14. st.). Spisovná d. se utvářela od 14. st. 
pod vlivem dolnoněmčiny (1482 první tištěná kniha), do reformace byla liter, jazykem 
především latina. Hlavní rysy spis. normy vytvořil překlad bible z r. 1550. V dalším 
období, zejm. v 18. st., kdy vznikala národní liter. (Holberg), se podoba spis. jazyka 
ustaluje, očišťuje se od německého vlivu. Pevná pravidla pravopisu byla přijata 
v r. 1889, menší změny přinesla reforma z r. 1948 (aa > á [o], podst. jména se přestala 
psát velkými písmeny). Tři hl. nářeční skupiny jsou jutská, bornholmská a ostrovní 
(základ dnešní spisovné d.).

D. má krátké a dlouhé samohlásky, pouze krátké souhlásky a silový přízvuk; 
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melodický přízvuk byl nahrazen rázem (mand [man?] = muž). Skloň, je analytické: 
podst. jméno nerozlišuje pády (kromě 2. pádu -5 ), pouze číslo a rod (společný a střední). 
Určitý člen může stát i samostatně. Sloveso má 2 jednoduché a 6 složených časů 
(viz švédština), osob. koncovky nejsou odlišeny podle osoby a čísla. Do slovní zásoby 
přešla ve 13. —14. st. řada slov z němčiny, později z francouzštiny a angličtiny. Píše se 
latinkou.
Psáno: Han skriver et brev til sin ven.
Výslovnost: han sgríver et brev til sin ven
Doslova: on píše (člen dopis k jeho přítel

neurč.)
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

NORŠTINA (norsk)
Severogermánský jazyk. Mluví jím asi 5 mil. osob v Norsku (4 mil.; úř. jazyk), USA 
a Kanadě. Nejst. runové nápisy pocházejí z 10.-11. st., kdy se n. oddělovala od 
skandinávštiny. Staronorská liter, je spjata s islandskou, končí ve 14. st. s polit, 
a kulturní samostatností Norska. Po připojení k Dánsku (1380—1814) byla stará 
n. do pol. 16. st. vytlačena dánštinou. V té byla také oživena liter, činnost v 16. —17. st., 
spojená s reformací. Od 18. st. a hl. v 19. st. po odtržení od Dánska se utvářel dnešní



spis. jazyk na základě hovorové norské dánštiny (s norskou výslovností a příměsí slov). 
Jeho pravopis zůstal dánský až do reformy r. 1907, kdy byl nazván r iksmál  (říšský 
jazyk), později bok m ál (knižní jazyk). Další pravopisné reformy 1917 a 1938 
směřovaly k oproštění od dánského základu a k vytvoření jednotné n. V 2. pol. 19. st. 
vytvořil I. Aasen uměle nový, čistě norský spis. jazyk ze západonor. nářečí, tzv. 
l andsmál  (uchovává některé rysy staré n. společné s islandštinou a faerštinou: 
dvojhlásky, žen. rod aj.). Landsmál (od r. 1892 druhý úř. jazyk, dnes nazýván 
nynorsk ,  nová n.) zůstává pro většinu lidí druhým jazykem, zatímco bokmálu 
se vyučuje na většině škol, vycházejí v něm všechny deníky, překladová liter, a 80-90% 
původní tvorby.

N. (bokmál) má krátké a dlouhé samohlásky a souhlásky, slabičnou rovnováhu 
(viz švédština), silový a melodický (dvoutónový) přízvuk, chybí dvojhlásky. Skloň, je 
analytické: podst. a příd. jméno a člen (určitý a neurčitý) rozeznávají pouze číslo 
a rod (společný a střední). Sloveso má 2 jednoduché a 6 složených časů, nerozlišuje 
osob. koncovky podle osoby a čísla. Slovosled je pevný (určitý tvar přísudku na 2. místě 
ve větě). Slovní zásoba byla ovlivněna hl. dánštinou, dále němčinou a švédštinou, dnes 
angličtinou. Píše se latinkou.
Psáno: Han skriver et brev til sin venn.
Výslovnost: han skriver et brjev til sin ven
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Doslova: on píše (člen dopis k jeho přítel
neurč.)

Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

FAERŠTINA
Severogermánský jazyk. Mluví jím asi 40 tis. osob na Faerských ostrovech. Nejst. 
ryze faerské texty jsou 3 balady zaznamenané r. 1773. Pravopis spis. jazyka vytvořil 
r. 1846 V. U. Hammershaimb. Snahy o zrovnoprávnění f. s dánštinou (ostrovy patří 
od r. 1386 Dánsku) se datují od pol. 19. st., od r. 1912 začala f. pronikat do školství, 
r. 1939 byla uznána za spis. jazyk, od r. 1948 se vyučuje na školách jako první jazyk 
a běžně užívá jako liter, jazyk vedle dánštiny (uměl. literatura, periodika, učebnice). 
F. stojí mezi islandštinou a západonorskými dialekty: k těm má blíže hláskoslovím 
a slovní zásobou (typické hláskové změny jsou např. /, ý > [uj], g > [dj], sk > [šj]), 
tvaroslovím k islandštině (uchovala slovesné a jmenné koncovky, omezen 2. p.). 
Ve slovníku je řada dánských výpůjček. F. se píše upravenou latinkou podle norsko- 
-islandského vzoru.

ISLANDŠTINA (íslenzka)
Severogermánský jazyk. Mluví jím asi 225 tis. osob na Islandu (úř. jazyk) a v USA
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(40 tis.). Rozsáhlá liter, sahá do 9 .-12 . st. (poetická Edda, tj. soubor básní, rodových 
ság aj.; nejst. rukopis z pol. 12. st.; ze zač. 13. st. je tzv. prozaická Snorriho Edda, 
soubor naučných textů, např. o básnickém umění). Pomohla spis. jazyku přečkat 
nadvládu norskou (1263-1385) a dánskou (1385-1944). První tištěné knihy jsou 
z 16. st. (1540 Nový zákon, 1584 celá bible). Zač. 19. st. vypracoval R. Rask novou 
podobu spis. jazyka (na základě staré i.), v r. 1918 byl vytvořen důsledně tradiční 
pravopis (menší obměny 1929, 1974). I. si díky izolovanému vývoji uchovala takřka 
nezměněný středověký flexívní ráz, staroisl. literatura je proto bez potíží srozumitelná 
i dnešnímu čtenáři. Velký důraz je kladen na jaz. čistotu, nářeční rozdíly prakticky 
neexistují.

I. má 10 samohlásek (krátké a dlouhé), 5 dvouhlásek, typické jsou souhlásky 
s přídechem, přízvuk je na 1. slabice. Objevuje se střídání hlásek a přehláska. Podst. 
jméno rozlišuje 1 . - 4 .  pád a 3 rody; člen určitý (užívaný za i před jménem, i s při
vlastňovacími zájmeny) a příd. jméno se s ním shodují v čísle, rodě a pádu. Sloveso 
má poměrně odlišené osob. koncovky, 3 způsoby (ozn., rozk., konjuktiv), 3 rody 
(činný, trpný a střední, tzv. medium, označující trpnost, zvratnost a vzájemnost) 
a 4 časy (přít. a 3 min.; bud. je vyjadřován přít. tvary nebo opisem). Vazbou býti + 
+ infinitiv lze vyjádřit probíhání děje: ég er ad lesa = já (právě) čtu. Ve slovní zásobě 
(hist. výpůjčky z keltštiny a latiny) téměř chybí přejatá slova: puristické hnutí od 19. st.
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vymýtilo většinu dánských a něm. slov, nové výrazy, včetně mezinár. terminologie, 
vznikají překladem, tvořením nových slov a změnou pův. významu (sími = šňůra 
i telefon). I. se píše latinkou s charakteristickými písmeny d [ó], p [0].
Psáno: Hann skrivar sinnum vini bréf.
Výslovnost: han sgrívar sinům vini brjév
Doslova: on píše svému příteli dopis
Česky: (On) Píše svému příteli dopis.

ANGLIČTINA (English)
Západogermánský jazyk. Mluví jím přes 320 mil. osob v Británii (56 mil.), USA 
(přes 200 mil.), Kanadě (17 mil.), Austrálii (14 mil.), na Novém Zélandu (3 mil.) 
a v ostatních státech Brit. společenství (úř. nebo dorozumívací jazyk) a v Jihoafrické 
republice (9 mil.). Na BritsKe ostrovy ho přenesli v pol. 5. st. Anglové, Sasové a Jutové 
ze severozáp. pobřeží Německa a již. Dánska. Nejst. liter, památky pocházejí ze 
7 .-10 . st. (epos Beowulf), a. byla tehdy ještě syntetickým flexívním jazykem. Její 
další vývoj zásadně ovlivnilo dobytí Anglie francouzský mluvícími Normany (1066). 
Středoangl. období vrcholí koncem 14. st. v díle Chaucera, podstatně se mění charakter 
jazyka, který přechází k analytickému typu, a složení slovní zásoby (románský vliv). 
Rozkvět novoangl. jazyka a liter, započal koncem 16. st. (Spenser, alžbětinské drama:
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Shakespeare aj.). Do pol. 17. st. nabývá zvuková a mluvnická stavba a. zhruba dnešní 
podoby. Základem standardního spis. jazyka se stal dialekt oblasti Londýna, ovlivněný 
nářečími stř. Anglie (Midlands). První pravopisné sjednocení přinesl knihtisk (1474 
první angl. kniha), v pol. 18. st. k němu přispěl S. Johnson svým slovníkem. Dnešní 
výslovnostní standard (především tzv. RP= přijatá výslovnost) se opírá o sociálně 
a kulturně prestižní výslovnost, nikoli o územní dialekt.

Od 19. st. vzniká v USA samostatná literatura a spis. standard, nepříliš vzdálený 
britskému. S rozmachem brit. impéria pronikla a. do všech světadílů, v řadě bývalých 
kolonií pomáhá překlenout místní jaz. rozdíly. Zvi. od r. 1918 se rozšířila jako mezi
národní jazyk. Zákl. územní varianty a. jsou: britská, americká, kanadská, australská, 
jihoafr., indická aj. Hlavní pidžinizované-kreolizované formy: jazyk kr io  v Sieře 
Leone, s ranan  v Surinamu, beach - l a -m ar  v Oceánii aj.

A. má 12 samohlásek, 8 dvojhlásek, 24 souhlásek (např. [Ó, 0, w], dyšné p, t, k), 
zachovává znělost koncových souhlásek; přízvuk je volný. Tvarosloví je analytické: 
podst. jméno nerozlišuje pád (pouze předložkami a pevným slovosledem; omezeně 
užíván 2. p. s koncovkou s) ani rod. Určitý a neurčitý člen stojí před jménem. Sloveso 
má jedinou odlišenou osob. koncovku (3. os. sg. přít. času), 6 časů (přít., min. a složené: 
2 min., 2 bud.) dvojího typu: prosté a průběhové (pro děj probíhající) a 3 způsoby 
(ozn., rozk., podm.; konjunktiv téměř zanikl). Ve slovní zásobě je jen asi 30% slov
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germánského pův., ostatní jsou románského pův. (franc., latinského), z řečtiny a dalších 
jazyků. A. se píše latinkou. Spřežkový, historický pravopis odráží výslovnost z konce
15. st., značně odlišnou od současné.
Psáno: He is writing a letter to his friend.
Výslovnost: hí iz rajtirj a léta ta hiz frend
Doslova: on je píšící (člen dopis k jeho přítel

neurč.)
Česky: (On) Piše dopis svému příteli.

FRÍŠTINA (Frysk)
Západogermánský jazyk (hist. blízce příbuzný angličtině). Mluví jím asi 400 tis. osob 
v Nizozemsku (záp. a stř. nářečí: provincie Friesland, ostrovy Terschelling, Schier- 
monnikoog) a v NSR (vých. nářečí: Saterland; sev. nářečí: Šlesvicko-Holštýnsko, 
Severofríské ostrovy, Helgoland). Písemné památky jsou ze 13.-16. st. V 16. st. 
ztratil Friesland samostatnost, úř. jazykem se stala nizozemština, f. existovala po 
několik st. prakticky jen v mluvené podobě. Od 19. st. má f. v Nizozemsku i spis. 
podobu; v posledních desetiletích zde začala být systematicky vyučována, vydávají 
se v ní tiskoviny, rozvíjí liter. Moderní spis. jazyk, tzv. společná f., vznikla ze stř. 
nářečí (ve velké části Frieslandu).
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F. má bohatý systém samohlásek, dvojhlásek a trojhlásek, uchovala zčásti nosovky. 
Příznačné jsou stoupavé dvojhlásky: Ijocht [lióxt] = světlo. Jde o analytický jazyk: 
podst. jméno má opisné skloň, (omezeně užíván 2. p.), člen určitý a neurčitý stojí 
před jménem a shodují se v rodu (společný a střední). Systém slovesných časuje stejný 
jako v nizozemštině, osob. koncovky zůstaly vcelku zachovány. Společná f., zvi. ve 
městech, má četná slova, mluvnické rysy a obraty z nizozemštiny. Píše se latinkou, 
pravopis je zčásti fonetický, zčásti historický.

NĚMČINA (Deutsch)
Západogermánský jazyk. Mluví jím přes 90 mil. osob v NSR (59 mil.), NDR (16,7 mil.), 
Rakousku (7,5 mil.), Švýcarsku (4,3 mil.), Záp. Berlíně (1,9 mil.), Lucembursku 
a Lichtenštejnsku (v těchto státech je úř. jazykem), menšiny v SSSR (1 mil.), Rumunsku, 
Maďarsku, Itálii, Francii, ČSSR (100 tis.) a v zámoří, hl. v Americe. N. se děli na horní 
(dialekty horní a střední; hornoalemanským nářečím je švýcarská Schw yzer- 
tu tsch , ze středofranckého nářečí vznikla lucemburština*) a dolní (dialekty dolno- 
saské, P la ttd eu tsch , a dolnofranské, z nichž vyšla nizozemština*). Spis. jazyk je 
založen na horní n.: nejst. památky jsou z 8 .-9 . st-. (Merseburská zaříkávadla, 
Isidor, Tatian, Otfrid), významná jsou díla z 12.-13. st. (Nibelungenlied, Hartmann 
von Aue, Walter von der Vogelweide ad.). Jednotná norma se začala utvářet od 15. st.
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z jazyka dvorních kanceláří, důležitou roli sehrál vynález knihtisku (1445 nejst. 
dochovaný tisk) a reformace, zejména Lutherův překlad bible (1522 první verze). 
Na ustálení mluvnice se podíleli gramatici 17. a 18. st. (Schottelius, Gottsched aj.), 
vývoj jednotného spis. jazyka vrcholil v osvícenské a klasické liter. 18. st. (Lessing, 
Schiller, Goethe aj.). V r. 1898 byla přijata jednotná spis., , jevištní" výslovnost. 
Nářeční rozdíly v mluveném jazyce však stále přetrvávají.

N. má 7 krátkých a 8 dlouhých samohlásek, 3 dvojhlásky a 21 souhlásek, typické 
jsou zaokrouhlené ó, u a ráz, přízvuk většinou na 1. slabice. Chybí spodoba u neznělých 
souhlásek. Skloň, rozlišuje 4 pády pomocí členů, koncovek a přehlásek (vnitřní 
flexe). Člen určitý a neurčitý a přívlastek se shodují se jménem v pádu, čísle a rodu 
(muž., žen., stř.). Sloveso s poměrně odlišenými osob. koncovkami má 6 časů 
(jednoduché: přít., min. a složené: 2 min. a 2 bud.) a 3 způsoby (ozn., rozk. a kon
junktiv ve všech časech, někdy nahrazovaný opisnými tvary). Slovosled je pevný, 
typická je tzv. rámcová konstrukce: er sagt, dafi er hat es auch schon gelesen = 
= říká, že už to také četl. Slovní zásoba byla hist. ovlivněna hl. latinou a román, 
jazyky, dnes angličtinou; přesto obsahuje poměrně málo výpůjček, rozšiřuje se zejm. 
skládáním a odvozováním z domácích slov. N. se psala do r. 1941 převážně variantou 
latinky -  frakturou (švabachem) a její psanou podobou kurentem, dnes užívá 
okrouhlé latinky. Pravopis je spřežkový, podst. jména se píší velkými písmeny.
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Psáno: Er schreibt einen Brief an seinen Freund.
Výslovnost: er šrajpt ajnen bríf an zajnen frojnt
Doslova: on píše (člen dopis k jeho přítel

neurčitý) (4. pád)
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

JIDIŠ
Západogermánský jazyk. Mluví jím asi 4 mil. osob v USA, Kanadě, Argentině, 
Izraeli, SSSR (250 tis.), Rumunsku a dalších východoevropských státech. J. se vyvinula 
z jihoněmeckého franckého nářečí (které bylo ve středověku mateřským jazykem 
místních Židů), ve slovní zásobě, tvarosloví i skladbě ovlivněného hebrejštinou 
a po hromadném odchodu Židu z Německa na východ (14. —16. st.) i slovanskými 
jazyky, zvi. polštinou a ukrajinštinou. Ve vých. Evropě (zhruba v pásu mezi Litvou 
a ukraj. čemomořským pobřežím, kde žilo několik miliónů Židů) se vyvinulo několik 
nářečí. Emigrací do zámoří (v 19. a na počátku 20. st.) a vyhlazením velké většiny 
východoevr. Židů za 2. svět. války se těžiště uživatelů j. přesunulo do Ameriky.

Nejst. zápisy vj. pocházejí z 12. st. Moderní literatura vzniká zvi. v Rusku koncem 
19. st., ale jednotný spis. jazyk se ustálil (na základě sev. nářečí) až počátkem 20. st. 
Dnes vycházejí v j. noviny a časopisy, krásná i odborná lit., v některých zemích
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se vysílají rozhlasové pořady v j., jazyk se přednáší na mnoha vysokých školách.
J. má 5 samohlásek, 3 dvojhlásky (a j-ej-o j), slabikotvorné / a n. Přízvuk je na

1. slabice nebo na kořeni složených slov. Systém slovesných časů je proti němčině 
jednodušší a slovosled volnější, blízký slovanskému. Ve slovníku jsou Hojná hláskově 
upravená slova hebrejská (zvi. v oblasti židovských tradic) a výpůjčky ze slov. jazyků 
(např. choč = ačkoliv, večere = večeře, pomelech = pomalu). Počet slovních výpůjček 
se v růz. zemích liší, v Sev. Americe k nim přistupují i slova anglická ap. Podobně se 
spisovný jazyk v růz. zemích liší některými hláskoslovnými a pravopisnými odchyl
kami. J. uživá upraveného hebrejského písma (fonetický pravopis s několika spřež- 
kami), piše se zprava doleva. -  J. je příkladem vzájemného ovlivňování jazyků.
Výslovnost: es gejt šojn nit kejn régn
Doslova: ono jde už žádný déšť
Česky: Už neprší.

LUCEMBURŠTINA (Letzeburgische)
Západogermánský jazyk, nejmladší spisovný germánský jazyk. Mluví jím asi 360 tis. 
osob v Lucembursku (kde je jedním ze tří úř. jazyků). Od konce 2. svět. války je zde 
snaha prosazovat 1. místo spis. němčiny, vycházejí v ní tiskoviny (mj. deník komunist. 
strany Zeitung vum Letzeburger Vollek), mluvnice vyšla teprve r. 1955. Za úř. jazyk
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(vedle francouzštiny a němčiny) byla prohlášena až v r. 1982. Jejím základem jsou 
středofranská (moselská) nářečí němčiny.

NIZOZEMŠTINA (Nederlands, holandština)
Západogermánský jazyk. Mluví jím zhruba 14 mil. osob v Nizozemsku (úř. jazyk), 
menšiny v USA, Záp. Indii aj.; v lám štin o u  mluví 5,6 mil. Vlámů v Belgii (úř. jazyk). 
N. historicky vznikla ze záp. dolnofranckého nářečí (viz němčina), nejst. památky 
jsou z 12. st. Od 13. st. se z již. dialektů vyvíjel spis. jazyk ve Flandrech, v 15. -1 6 . st. 
byl významným kult. střediskem Brabant. V 16. st. za buržoazní revoluce se kult. dění 
přesouvá na sever do Holandska. 17. st. je „zlatým stoletím44 literatury (Vondel, 
Huygens, Hooft aj.), tehdy vznikala i jednotná nadnářeční norma spis. jazyka, hl. na 
základě holandských nářečí (odtud ho lan d štin a). Mezi psaným jazykem a mluve
nými variantami však dosud trvají značné rozdíly. Nářečí se podle krajů nazývají 
holandská, brabantská, vých. a záp. vlámská, zélandská, saxonská a limburská. 
Samostatným spis. jazykem je v lám ština  v Belgii (od r. 1938 jediný úř. jazyk 
v sev. části Belgie). Tvoří s n. jeden jaz. celek, obě spis. podoby se liší jen nepatrně 
a Vlámové sami nazývají svůj jazyk n. V 17. st. přenesli kolonisté n. do již. Afriky, 
kde dala základ afrikánštině*.

N. má 19 samohlásek (krátké, dlouhé a nepřízvučnou), 9 dvojhlásek, 19 souhlásek
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(typické je hrdelní g, ch, hlásky p, t, k  se neaspirují), přízvuk většinou na 1. slabice. 
Tvaroslovi je analytické: podst. jméno má jen obecný pád (opisován většinou i 2. p.), 
společný a stř. rod. Člen určitý a neurčitý stojí před jménem. Sloveso má poměrně 
málo rozlišené osob. koncovky, 2 prosté a 6 složených časů. Slovosled (zvi. vedlejších 
vět) je podobný německému. Slovní zásobu ovlivnila hl. němčina. Píše se latinkou 
(spřežkový pravopis).
Psáno: Hij schrijft een brief aan zijn vriend.
Výslovnost: hej sxrejft en bríf án zan frínd
Doslova: on píše (člen dopis k jeho přítel

neurč.)
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

AFRIKÁNŠTINA (afrikaans)
Západogermánský jazyk. Mluví jim asi 4 mil. Búrů, potomků především holandských 
kolonistů, v Jihoafrické republice (úř. jazyk), zvi. v Transvaalu a Oraňsku. A. vznikala 
od pol. 17. st. z nizozemských (hl. holandských) dialektů pod vlivem němčiny, anglič
tiny a afrických jazyků (bantuských a kojsanských). První pokusy utvořit vlastní 
spis. normu a liter, spadají do 70. let 19. st. Za druhý úř. jazyk byla a. prohlášena 
v JAR teprve r. 1925. Nemá územní nářečí. Hláskosloví a. je podobné holandskému,
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zvláštností je nazalizace samohlásek v nékterých pozicích tkán* rk í.i ř , 
pnzvuk je volný. A. má značné zjednodušené tvarosloví ch ybfS liň  i  Z Z l ’

C  t f  H hU,rČpý “ "eUrČ,tý * *  PW  ^oveso o ob yfasy tvoři hl. pomocnými slovesy, příCestí složených tvarů klade na konlTvéiv’

pravop™, P J1 S'° Va n,ZOZem' PŮV°du' Pi5e se latinko“ (P^vážné sprežko^

198



ROMÁNSKÉ JAZYKY

Indoevropská jazyková větev. R. j. mluví kolem 480 mil. osob, především v Evropě 
a Latinské Americe. Podle hláskových rozdílů dělíme r. j. na dvě skupiny: 1. západo- 
románskou: jazyky iberorománské (p o rtu g a lš tin a* , g a lic ijš tin a , španě lština* , 
k a ta lán š tin a* ), galorománské (francouzština* , o k c itán štin a* ), ré to - 
rom ánština*  a s a rd ( in )š t in a ; 2. východorománskou: ita lš tin a* , da lm at- 
š tin a  (nejdéle přežívající na jugosl. ostrově Krku, kde vymřela koncem 19. st.), 
rum unština*  a m oldavština* . Název „románské*4 jazyky pochází z latinského 
výrazu romanice loqui = mluvit po římsku. Jako samostatné jazyky se utvářely někdy 
v 6. —9. st. z lidové (vulgární) latiny*, kterou se mluvilo na územích bývalé říše římské. 
Označení Romania, kterého se těmto územím v 5. st. dostalo, přežívá např. v názvu 
Rumunska. R. j. jsou tedy jakýmsi pokračováním vymřelé indoevr. větve ita lick ý ch  
jazy k ů  (latinsko-faliských a osko-umberských) na Apeninském poloostrově. Poprvé 
se o „románském jazyce** píše r. 813 v listině Karla Velikého.

R. j. se vzájemně liší více výslovností než stavbou. Tvaroslovně představují analytický 
jazykový typ, pouze rumunština a moldavština uchovávají některé flexívní rysy 
skloňování. U ostatních zmizel latinský pádový systém, pádové vztahy jsou vyjadřo
vány předložkami, členy a slovosledem. Zanikl stř. rod (slova stř. rodu přešla k rodu
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muž. a žen.), pl. se tvoří prostým přidáním -s, jenom v italštině a rumunštině změnou 
-o, -e > -i, -a > -e. Nově vznikla jmenná kategorie určenosti vyjádřená členy (určitým, 
neurčitým; v některých připadech se užívá i tzv. člen dělivý, označující určité množství 
u látkových a abstraktních jmen). Příd. jméno se shoduje s podst. jménem v rodě 
a čísle, stupňuje se zpravidla už opisem. Podstatnými změnami prošel i slovesný 
systém. Na rozdíl od podst. jména se však nezjednodušil, naopak je složitější než 
v latině, tj. má více časů a sloves, tvarů. Vedle přežívajících nesložených časů zde 
vznikly nové, analytické (opisné) formy s pomocnými slovesy. Ve francouzštině např. 
je vedle jednoduchého perfekta složené perfektum, vedle min. perfekta další složený 
předminulý čas, passé antérieur.

Základem slovní zásoby všech r. j. jsou především slova latinského původu, dále 
slova z jazykových substrátů (keltského, iberského, dáckého) a adstrátů (germánského, 
arabského a slovanského), a konečně vzájemné výpůjčky.

R. j. se píší latinkou, pouze moldavština azbukou (rumunština se psala cyrilicí 
do pol. 19. st.) a ladino, původně jazyk španělských Židů, hebrejským písmem.

Indoevropské jazyky a maďarština ve střední a jižní Evropě





LATINA (sermo latinus, lingua latina)
Jazyk vymřelé italické větve indoevr. jazyků. L. mluvili pův. Latinové v oblasti Latia, 
tj. v Římě a jeho okolí, později vytlačila ostatní italické jaz. a stala se úř. jazykem 
nše římské. Prvním dokladem je nápis na sponě ze 7. st. př. n. 1., počátky spis. jazyka 
sahají do pol. 3. st. př. n. 1. V tzv. archaickém období 1. (3 .-2 . st. př. n. 1.; komedie 
Plautovy a Terentiovy) začalo pořímšťování již. pobřeží dnešní Francie a Španělska. 
V klasickém, zlatém období 1. (1. st. př. n. 1.) se dále šířila po Apeninském poloostrově, 
Galii (dnešní Francie) a na ostatních dobytých územích jako jednací a liter, jazyk. 
Ustaluje se mluvnicky, odlišuje se řeč básnická a prozaická. Ve svém stříbrném období 
(1. st. n. 1.) se 1. dostala do Británie a Dácie (dnešní Rumunsko).

Vedle spisovné 1. se po celou dobu vyvíjel lidový mluvený jazyk, tzv. vu lgárn í 1., 
která od 2. a 3. st. pronikala do liter, jazyka. V pozdním období se výrazně měnila: 
s oslabením konce slov se ztrácejí jmenné i slovesné koncovky, jednoduché slovesné 
tvary ustupují opisným. Po rozpadu západořím. říše vznikaly na jejim území z vulgární
1. od 6. st. rom ánské jaz . Spis. jazyk definitivně zanikl do 7. st. a teprve koncem
10. st. se ustálila nová spis. norma, s třed o v ěk á  1. (na podkladě pozdně řím. mluv
nic a soudobých prací). Stala se jaz. církevním a jednacím, uměleckým i odborným 
(u nás např. Kosmas psal ve 12. st. latinsky Kroniku českou). Ve 14.-15. st. oživili 
humanisté 1. klasického řím. období a vznikla tak 1. h u m an istick á . Přestože v no-
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vější době 1. ustoupila národním jaz., významně ovlivnila jejich vývoj a liter, v záp. 
a stř. Evropě, nadlouho zůstává základem vzdělání a mezinár. vědecké terminologie. 
Dodnes je oficiálním j. římskokatolické církve, jedním z úř. jazyků Vatikánu a objevují 
se i snahy obnovit ji jako mezinár. vědecký a dorozumívací jazyk.

Klasická 1. užívala 24 písmen (6 pro samohlásky), přízvuk je na 2. či 3. slabice 
od konce. Jde o j. s rozvinutou flexí: podst. jméno má 6 pádů, sg. a pl., 3 rody (muž., 
žen. a stř.). Sloveso rozlišuje 6 jednoduchých časů (přít., 2 bud. a 3 min.; opisné tvary 
vyjadřují úmysl, nutnost), rod činný a trpný, 3 způsoby (ozn., rozk. a konjunktiv) 
a 5 typů neurčitých slovesných tvarů: slovesná jména podstatná (infinitiv, gerundium, 
supinum) a přídavná (příčestí, gerundivum). Slovosled je volný, podmět nemusí být 
vyjádřen, přísudek bývá na konci věty. Slovní zásobu obohatila zejm. řečtina, později 
i jazyky obsazených území. Lat. písmo vzniklo z písma řeckého a v nejst. podobě 
je doloženo ze 7. st. př. n. 1. Moderní latinkou (v různých variantách) dnes píše více 
než třetina lidstva.
Psáno: (lile) Suo amico epistulam scribit.
Výslovnost: ile suó amíkó epistulam skríbit
Doslova: on (onen) svému příteli dopis píše
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.
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PORTUGALŠTINA (portugués)
Iberorománský jazyk. Mluví jím přes 125 mil. osob v Portugalsku (úř. jazyk, téměř 
10 mil.) a Brazílii (úř. jazyk, 110 mil.), dále menšiny ve Španělsku (3 mil.), USA aj. 
P. dosud zůstává úř. jazykem v býv. koloniích Guineji-Bissau, Kapverdách, Angole, 
Mosambiku a Macau. P. vznikla v řím. provincii Lusitanii z hispánské latiny, z níž se 
vyvinula i přibuzná g a lic ijš tin a  v Galícii. Obě se do 15. st. v podstatě nelišily a neliší 
se příliš ani dnes. Nejst. památky tvoří galicijsko-port. lyrika ze 12.-14. st. Galicij
ština, která měla ve středověku bohatou liter, tradici, začala po připojení Galície 
ke špan. království Kastilie postupně upadat, p. se však i nadále rozvíjela jako liter, 
jazyk. Port. zámořské výboje od 15. st. podnítily nejen liter, rozkvět (L. de Camoés), 
ale i jazykovou expanzi. Vedle nářečí pevninských v Portugalsku a ostrovních (Azory, 
Madeira) se oddělila nářečí zámořská: především b raz ilsk á  p. (b raz ilš tin a ), 
lišící se výslovností a slovní zásobou, a vznikla řada pidžinizovaných-kreolizovaných 
forem p. (africkoport., malajskoport., indoport., formy oceánské, v Macau, Surinamu 
aj.).

Port. hláskosloví je po francouzském nejsložitější. Vedle přízvučných samohlásek 
otevřených a zavřených užívá nosové samohlásky a dvojhlásky a na rozdíl od španělšti
ny má [š] a [ž]. Zanikly pův. nepřízvučné samohlásky a většinou také -d-, -g-
(lat. colore > cor = barva). Skloň, je analytické, slovesný systém má některé archaické

204



rysy, zvláštností je infinitiv vyjadřující osobu: tempo é departirmos = je čas „vyrazit- 
my“ (abychom vyrazili). Slovní zásoba (z 80% lat. původu) je obecně blízká španělské, 
vedle řec., rom. a arab. výpůjček obsahuje i slova z indián, a afroasijských jazyků. 
Píše se latinkou, port. a brazilský pravopis se liší.
Psáno: Ele escreve uma carta ao seu amigo.
Výslovnost: eli eskrevi uma karta au seu amigu
Doslova: on píše (člen

neurčitý)
dopis k jeho přítel

Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

ŠPANĚLŠTINA (espaňol)
Iberorománský jazyk. Š. je nejrozšířenější z rom. jazyků, mluví jí přes 200 mil. osob 
ve Španělsku (úř. jazyk, asi 30 mil.) a Latinské Americe (úř. jazyk ve 20 státech, 
přes 170 mil.), dále v USA a Africe. Pidžinizovaná-kreolizovaná š. se užívá např. 
v jihových. Asii (davaneňo, te rn a te fto , e rm itaň o  na Filipínách aj.) a v Malých 
Antilách (p ap iam en to  na Curagau). Š. vznikla z latiny řím. provincie Hispania, 
zřízené r. 197 př. n. 1. na Pyrenejském poloostrově s iberským a keltským obyvatel
stvem. Výraznější jazykové stopy v ní zanechalo až dobytí poloostrova Germány 
v 5. st., a zvi. Araby, kteří jej ovládali v 8. —15. st. Nejranější památkou středověku
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je Píseň o Cidovi (kolem 1140), „zlatý věk“ literatury nastává v 16.- 17. st.
V r. 1253 byl tzv. ediktem toledským stanoven za jediný úř. jazyk kastilský dialekt, 

základ dnešní spisovné š. (centrum zprvu Burgos, později Toledo). Nejdůležitější 
zeměpisná varianta, americká š., má nejblíže k andaluštině, hlavnímu nářečí ve 
Španělsku (vedle leónsko-asturského a navarro-aragonského). Podobu jazyka 
z přelomu 15.-16. st. zhruba zachovává tzv. židovská š., lad ino  (ju d eo -esp aň o l, 
žudesm o). Mluví jím Židé, jejichž předkové byli koncem 15. st. vypuzeni ze Španělska 
do sev. Afriky a na Balkán.

Hláskový systém š. je poměrně jednoduchý, typické je kmitávé r a měkké s. Hist. se 
změnilo např./- > h- (od 16. st. němé) a l > j  (lat. jílius > hijo [ixo] = syn). Přízvuk 
je na poslední nebo předposlední slabice. Mluvnice byla záměrně zpravidelněna 
Špaň. akademií. Podst. jméno se skloňuje opisně, s předložkou se může pojit i přímý 
předmět (veo al padre =  vidím otce). Sloveso má odlišené flexívní koncovky v jedno
duchých časech (přít., bud., 2 min.) a konjunktivu, vedle toho 4 časy složené (bud. 
a 3 min.). Základem slovní zásoby je hovorová latina, ze slov cizího původu převažují 
slova arabská (10% celkové slovní zásoby), germánská, francouzská a italská, 
v současné době se projevuje vliv angličtiny. Řada slov indián, původu v americké 
š. přešla do jiných jazyků (např. jaguár, kakao, ananas). Píše se latinkou (fonetický 
pravopis).



Psáno: É1 escribe una carta a su amigo.
Výslovnost: el eskrive una karta a su amigo
Doslova: on píše (člen dopis k jeho přítel

neurčitý)
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

KATALÁNŠTINA (el catalá, la llengua catalana)
Iberorománský jazyk (bývá řazen i ke galorom. jazykům). Mluví jím asi 7 mil. osob 
v severových. a vých. Španělsku (v Katalánii jako úř. jazyk, dále prov. Valencia 
a Baleáry), v Andoře (úř. jazyk), již. Francii a na Sardinii (Alghero). Liter, tradice 
sahá do 12. st. (Homilies ďOrganya), dobou rozkvětu bylo 15. st. Vyvíjel se v těsném 
vztahu s provensálštinou (viz okcitánština*), která byla v Katalánii do 15. st. jazykem 
poezie.

Základem spis. jazyka je barcelonské nářečí. Hláskový systém k. má nejblíže 
k provensálskému, neužívá dvojhlásek. Mluvnice je analytická (ztráta skloň, a neutra, 
vznik členu), méně se zjednodušilo časování. Nově vznikly složené slovesné tvary 
(opis perfekta slovesem jiti). Slovní zásobu nejvíce ovlivnila provensálština, francouz
ština a španělština, oproti které má k. méně slov arab. původu. Píše se latinkou.
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Psáno: Eli escriu una carta al seu amic.
Výslovnost: el eskriu una karta al seu arnik
Doslova: on píše (člen dopis k jeho přítel

neurčitý)
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

OKCITÁNŠTINA (provensálština, langue occitane, 
lenga ďoc)
Galorománský jazyk, rozdrobený na četná nářečí, z nichž nejznámější je p ro v e n sá l
š tin a  (tímto termínem bývá o. také často souhrnně označována). Mluví jím asi 
9,5 mil. osob v již. Francii (od soutoku Garonny a Dordogně k Lyonu a švýc. hranicím).
O. vznikala na území řím. provincie Gallia Narbonensis v jihových. Francii, která byla 
mnoheip důkladněji pořímštěna než sev. Galie. Má proto k latině blíže než francouz
ština. Teprve v novější době se rozdíly mezi nimi vyrovnávají. Na přechodu mezi 
o. a francouzštinou a mezi o. a italštinou je samostatná skupina frankoprovensálských 
nářečí. Vrcholným obdobím literatury byla dvorská lyrika trubadúrů ve 12. a 13. st. 
Později, zvi. po připojení Provence k Francii r. 1486, tvorba upadá. V 2. pol. 19. st. 
se o obrodu jazyka a kultury pokoušelo hnutí félibrů v čele s F. Mistralem. Velký 
kultur, a jaz. vliv měla o. ve své době na katalánštinu.



Hláskový systém o. je proti francouzštině archaičtější, menší rozdíly jsou v mluvnici. 
O. zachovává např. osobní koncovky u sloves, nemusí proto užívat osob. zájmen, 
a má i volnější slovosled. Souvislost s lat. základem se projevuje i ve slovní zásobě, 
kde se zachovalo mnoho slov lat. původu (která ve francouzštině nejsou nebo sem 
pronikla později v knižní podobě) a naopak méně slov germánského původu než 
ve francouštině. Ze španělštiny o. přebírala slova arabská. Píše se latinkou.

FRANCOUZŠTINA (franština, franpais)
Galorománský jazyk. Mluví jím přes 70 mil. osob ve Francii (asi 45 mil.), v Kanadě 
(7 mil.), již. polovině Belgie (4,2 mil. Valonů), západním Švýcarsku (1 mil.), Monaku 
a Haiti (4,8 mil.), úř. jazykem je dále v Lucembursku, Andoře, Franc. Guayaně, 
franc. Polynésii a v mnoha afrických státech. Francouzské menšiny žijí v Itálii, 
Vietnamu aj. F. se utvářela v 6 .— 8. st. v romanizované sev. Galii obývané keltskými 
Galy a od 5. st. obsazené germánskými Franky, Burgundy a Visigóty. Nejst. doklady 
jsou glosáře z 8. st., prvý souvislý text pochází z r. 842 (Serments de Strasbourg). 
V 10.— 11. st. vznikala hrdinská epická poezie (chansons de geste). Základem spis. 
jazyka se stalo severofr. nářečí oblasti Ile-de-France. V 15.—16. st. se jednotný 
spis. jazyk (od 1539 ve státní správě) podílel na polit, a kult. sjednocení země a vzniku 
fr. národa. Spolu s jazykem se rozvíjí fr. literatura, která od středověku až do souěas-
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nosti patří k předním liter, evropským i světovým. V novověku měla f. dlouho výsadní 
postavení diplomatického jazyka. I dnes, přestože se o ně dělí hl. s angličtinou a ruš
tinou, zůstává důležitým mezinár. jazykem.

F. má 15 samohlásek, 3 polosamohlásky a 17 souhlásek. Příznačné jsou nosovky 
a zaokrouhlené samohlásky (jeu [žó] = hra, vue [vu] = pohled, zrak), přízvuk na 
poslední slabice a historicky zjednodušení slov (lat. augustus > aoút [u] =  srpen). 
Více než jiné rom. jazyky váže v řeči slova (ils ont appris [ilzótapri] =  naučili se). 
Skloňování je opisné, číslo a rod jsou rozlišeny jen zájmeny a členy (určitý, neurčitý, 
dělivý). Bohaté časování má jednotné koncovky, 8 časů (jednoduché: přít., bud., 
2 min. a opisné: bud. a 3 min., např. dvojitě složený min. čas) a 4 způsoby, užívá se 
složeného záporu. Běžné pořadí vět. členů je řídící -  závislý (une table rondě = stůl 
kulatý), slovosled je pevný. Číslovky ovlivnila galská dvacítková soustava {80 vy
jádřeno 4 x 20). Vedle slov lat. původu se zachovala řada slov původu germ. a galského. 
Píše se latinkou, pravopis je historický a značně se liší od mluvené řeči.
Psáno: II écrit une lettre á son ami.
Výslovnost: ilekri ůnletr asonami
Doslova: on píše (člen dopis k jeho přítel

neurčitý)
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.



RÉTOROMÁNŠTINA
Západorománský jazyk na přechodu mezi francouzštinou a italštinou. Rétoromán. 
nářečími (vlastním rétorománským, ladinským a friulským čili furlandským) mluví 
tři izolované skupiny obyvatel. Jedna ve Švýcarsku v kantonu Graubiinden na horním 
toku Rýna a Innu (na 50 tis. Rétorománů; za spisovná jsou považována nářečí rýnské, 
tzv. romanč, a horní a dolní engadinština) a dvě v Itálii: asi 17 tis. Ladinů v kraji 
Horní Adiže (již. Tyrolsko) a 400 tis. Friulů ve Furlandsku (na severovýchodě země 
při jugosl. a rak. hranicích). Nejstarší rétorománský doklad ve Švýcarsku pochází 
z 12. st., rozvoj liter, začal až v 16. st. R. je zde od r. 1938 jedním z úř. jazyků, vyučuje 
se na školách a yycházejí v ní periodika a četná literatura. L ad ino  ani f r iu lš tin a  
(fu rlan d š tin a )  na území Itálie nejsou úř. jazykem, literatura má vesměs podobu 
nářečního folklóru. Rétorom. obyvatelstvo tu podléhá stále více it. vlivu. Vedle slov 
lat. původu společných s ostatními rom. jazyky má r. řadu těch, která se v jiných 
nezachovala. Hodně výpůjček je z němčiny a italštiny. Píše se latinkou.

ITALŠTINA (italiano)
Východorománský jazyk (sev. nářečí někdy řazena k západorom. skupině). Mluví 
jím přes 60 mil. osob (úř. jazyk) v Itálii (55 mil.), v San Marinu a již. Švýcarsku, dále 
menšiny na Korsice i v ostatní Francii, v Jugoslávii, Africe (Tunisko, Somálsko)
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a Americe. Nejst. dokladem osamostatňování i. je tzv. veronská hádanka z 8 .-9 . st. 
a svědecká prohlášení v lat. rukopisu z r. 960-963. K prvním liter, památkám patří 
lyrika Františka z Assisi ze zač. 13. st. Základem spis. jazyka je toskánština (florentské 
nářečí), kterou ve 14. st. psali Dante Alighieri, Petrarca a Boccaccio, v 16. st. Machia- 
velli, Ariosto, Tasso aj. V r. 1612 vydala Accademia della Crusca slovník spis. 
toskánštiny. Po sjednocení Itálie r. 1860 se stala národním a úř. jazykem a proniká 
postupně do ostatních oblastí.

Krajové dialekty jsou dosud velmi živé, spis. jazyk mnohdy přebírá místní nářečni 
prvky a zůstává poměrně nejednotný. Severní, galoitalská nářečí (ligurské, pie- 
montské, lombarské a boloňské; benátský dialekt tvoří zvláštní větev) se blíží dia
lektům rétorom. a okcitánským. Mezi dialekty stř. Itálie (římské, umbrijské, nářečí 
kraje Marche) se počítá i toskánština a k o rs ič tin a . K již . větvi se řadí dialekt 
neapolský, apulský, kalabrijský a sicilský. Za samostatný románský jazyk bývá 
považována sa rd ( in )š tin a  (asi 1 mil. osob; nejst. památky z 11. st.), která se 
některými zvláštnostmi hláskosloví a mluvnice liší od ostatních dialektů.

Pro vcelku jednoduché hláskosloví i. (5 samohlásek a většina souhlásek se vyslovuje 
přibližně jako v češtině) jsou typické např. zdvojené souhlásky (maggio [má^o] = máj), 
změna k/c, g, sc v [č, dž, š]: cento [č-] = sto, scéna [šena]. Přízvuk je volný (převážně 
na 2. slabice od konce), slova většinou končí na samohlásky. Hojné je tvoření slov



příponami, stupňovat lze i podst. jména: lei e padrone, padronissimo = jste zcela 
svým pánem (pánem nejpánovatějším). S francouzštinou sdílí i. dělivý člen. Mluvnická 
pravidla jsou značně volná (slovosled, skladba, užívání sloves, způsobu). I. má 
z rom. jazyků nejvíce slov z latiny, kromě toho i řecké, germ., arab. výpůjčky. Píše se 
latinkou.
Psáno: Egli ser i ve una lettera al suo amico.
Výslovnost: eli skřive úna leíera al súo arniko
Doslova: on píše (člen dopis k jeho přítel

RUMUNŠTINA (limba romdná)
Východorománský jazyk. Mluví jím přes 20 mil. osob v Rumunsku (úř. jazyk), 
menšiny v Maďarsku, Bulharsku, Jugoslávii, Albánii, Řecku, USA a Kanadě. 
R. je pokračováním latiny (od 6. st. pod slovanským vlivem), která byla užívána 
v prvních stoletích n. 1. v romanizované Dácii a v severových. části Balkánského 
poloostrova. Nejvíce hist. jazykových změn má společných s italštinou. Nejst. písemná 
památka pochází z r. 1521, první rum. kroniky vznikaly v 17. st. a 18. st. (D. K. Kante- 
mir). K rozvoji spis. jazyka došlo na přelomu 18. — 19. st. Jeho základem je valašské

neurčitý)
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.
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nářečí dákorumunské nářeční skupiny (sev. od Dunaje), zahrnující mj. i samostatný 
spis. jazyk moldavštinu*. Zbylé tři skupiny jsou meglenorumunština (severozáp. od 
Soluně), arumunština (řecké pohoří Pindos) a vymírající istrorumunština (jugo
slávská Istrie).

R. se vyznačuje např. změnou -/- > -r- (lat. sálem > rum. sare = sůl), a > i (lat. 
campus rum. cimp = pole), uchováním h a vnitřní flexe. Přízvuk je volný a po
hyblivý. V mluvnici vykazuje r. shody s ostatními balkánskými jazyky: člen za jménem, 
opis infinitivu a bud. času, zjednodušené flexívní skloňování. Má 3 pády: 1. = 4. pád,
2. =  3. pád a 5. pád (slovanského původu: mamo!). Uchoval se stř. rod. Sloveso 
užívá složené časy. Slovní zásoba pochází ze 60% z latiny, 20% je slov. původu, 
zbytek jsou výpůjčky z jiných balkánských jazyků, maďarštiny, francouzštiny aj. 
Do r. 1860 se r. psala cyrilicí, od té doby se píše latinkou.
Psáno: El scrie o scrisoare prietenului sau.
Výslovnost: je skrie o skrisoáre prjetenuluj sau
Doslova: on píše (člen dopis příteli svému

neurčitý)
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.
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MOLDAVŠTINA (nMMÓa MO/moBeHHCKa)
Východorománský jazyk dákorumunské nářeční skupiny. Mluví jím přes 2,5 mil. osob 
v Moldavské SSR a jiných sov. republikách. První texty (překlady slovanských 
nábož. knih) jsou z přelomu 15.-16. st. Jako spis. jazyk se m. utvářela v 16. -1 7 . st., 
pak během 19. st. s rozkvětem nár. literatury. Po r. 1917 se obohacuje věd.-techn. 
názvosloví a ustaluje mluvn. a pravopisná norma. M. má 37 souhlásek a 7 samohlásek, 
zvláštností jsou hlásky a (mezi [e] a [o]) a u  ([i] vyslovené ve stř. poloze) a tzv. stoupavé 
a klesavé dvojhlásky. Přízvuk může být na 1. -  5. slabice od konce. Tvarosloví je 
ohebné s analytickými prvky. Podst. jméno má 1 .- 4 .  pád, číslo, muž. a žen. rod. 
Užívají se 4 druhy členu: určitý, neurčitý, adjektivní a zájmenný. Sloveso rozlišuje 
čas přít., 3 bud. a 4 min. časy a 5 způsobů (mj. přací a předpokládací). Výrazný je 
slovanský vliv ve slovní zásobě (trup = tělo, ov3s = oves, drag = drahý). Do 19. st. 
užívala m. cyrilici, potom graždanku.

215



KELTSKÉ JAZYKY

Indoevropská jazyková větev. Dnešní k. j. s přibližně 2 mil. mluvčích jsou pouhým 
zbytkem kdysi velmi rozšířené větve. Někdy ve 3. st. př. n. 1. se jimi hovořilo na 
Britských ostrovech a od Pyrenejského poloostrova přes území dnešní Francie, 
Belgie, Švýcarska, již. Německa, sev. Itálie, přes Balkán až po Malou Asii. Jméno 
keltského kmene Bojů se uchovalo v názvu Bohemia (pův. Boiohemia) =  Cechy. 
Dnes jsou k. j. omezeny na Britské ostrovy a severozáp. Francii.

Keltské j. se obvykle dělí na pevninské (vymřelá g a lš tin a , k e ltib e rš tin a )  
a ostrovní: go idelské neboli gaelské (irština* , sk o tsk á  gaelština* , m an- 
štin a) a b ritan sk é  (velština*, b re to n štin a* , ko rn štin a). Pevninské jazyky 
zanikly do 5. st. n. 1., známe je pouze z vlastních jmen a asi 60 nápisů (např. bronzový 
kalendář v Coligny). Pův. goidelština se rozpadla na samostatné jazyky ve 12. —13. st., 
pův. britanština již v 6. —8. st. Kornština v Cornwallu na jihu Anglie zanikla koncem 
18. st., manština na ostrově Man ve 20. letech tohoto století.

Hláskosloví k. j. je velmi složité stejně jako pravidla výslovnosti, která zvi. v goidel
ské skupině komplikuje archaický pravopis vzdálený skutečnému stavu (např. irský 
název města Dublinu, Baile Atha Cliath, se vyslovuje [blákliíh]). Samohlásky jsou 
otevřené (široké) a zavřené (tenké). Souhlásky mohou mít různou výslovnost podle
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sousedních hlásek. Charakteristické je střídání souhlásek na začátku slova podle toho, 
jaká je (nebo kdysi byla) poslední hláska předchozího slova. Toto střídání, způsobené 
změnami v přizvukováni v 5.— 7. st., má důležité mluvnické funkce: irský a bó = její 
kráva, a bho [vó] = jeho kráva, a mbo [mó] = jejich kráva; skotský tarbh geal = bílý 
býk, bó gheal = bílá kráva (přid. jméno následuje); velšsky pen = hlava, fy  mhen = 
= moje hlava; bretonsky kaloň = srdce, me halon = moje srdce, é galon = jeho srdce.

Změny v přízvuku ovlivnily také tvarosloví: jejich působením zanikly v k. j. původní 
koncové slabiky slov. Flexívní pádové koncovky se částečně uchovaly v goidelské 
skupině, v britanské jen minimálně. Zůstal zachován rod mužský a ženský, nově 
vznikl člen. Přid. jméno obvykle následuje za podst. jménem. Složité časování se 
vyznačuje bohatými časy a způsoby, hláskovými změnami, posuny v přízvuku, 
vkládáním a připojováním zájmen. Plný flexívní systém slovesa si uchovaly britanské 
jazyky. Infinitiv a některé časy jsou dnes opisovány: staroirsky téit in ben =  žena jde, 
novoirsky a-tá in ben oc techt = žena ,je  v chození“ . Nezvyklý je keltský slovosled: 
přísudek-podmět-předmět.

Nejstarší podobu goidelštiny známe z nápisů v písmu ogam, užívaného Kelty 
v Británii a Irsku. Tvoří ho systém čar rytých z obou stran do hran vztyčeného kamene. 
Písmo ogam vzniklo pod vlivem latinky, nejstarší záznamy jsou asi z 4 .-5 . st. (kolem 
300 nápisů hl. na jihozápadě Irska). K. j. se píší latinkou (irština od 5. st.), v Irsku se
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vyvinuly dva typy charakteristického písma z latinkové polounciály (=  oblé písmo 
s velkými i malými písmeny).

IRŠTINA (ghaeilge)
Keltský jazyk goidelské skupiny. Mluví jím přes 700 tis. osob (z toho nanejvýš 
10% jako mateřštinou) v Irské republice (úř. jazyk vedle angličtiny) a britském 
Sev. Irsku. První liter, památky pocházejí z 8. st. Ve 13. st. vznikla pevná spis. norma, 
klasická i., kterou je psána obsáhlá literatura. Od 17. st., po upevnění angl. moci 
v Irsku, se spis. jazyku přestalo vyučovat na školách, liter, činnost upadala. Zač. 19. st. 
mluvila patrně polovina obyvatel anglicky. Úpadek i. pokračuje dodnes přes snahy 
oživit ji koncem 19. st., které se později staly součástí oficiální politiky samostatného 
irského státu (od r. 1921 úř. jazyk). Od r. 1922 je i. povinně vyučována na všech školách 
a její znalost je požadována ve státních službách (úř. dokumenty jsou dvojjazyčné). 
Od r. 1945 se vyvíjí jednotný spis. jazyk a objevuje se nové liter, hnutí.

Pro i. je přiznačná různá výslovnost souhlásek podle okolních hlásek, otevřené 
a zavřené samohlásky, změny souhlásek na začátku slova a přízvuk na prvé slabice. 
Podst. jméno rozlišuje muž. a žen. rod, sg. a pl., 1., 2., 3. a 5. pád. Užívá člen určitý. 
Hláskové změny jsou i při časování, zájmena se vkládají do slovesa, infinitiv a některé 
časy se opisují slovesnými podst. jmény. Ve slovní zásobě je patrný vliv latinský,
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skandinávský a anglonormanský. Od 5. st. se i. píše latinkou (donedávna zvláštní 
irskou variantou latinky). V r. 1948 proběhla reforma hist. pravopisu.
Psáno: Sí an Ghaeilge teanga oifigiúil Phoblacht na hÉireann.
Výslovnost: ší 3 xéTjp ťar|g3 efišúT fóbbxt na heran
Doslova: je (člen) irština jazyk úřední republiky (člen) Irska
Česky: Irština je úřední jazyk Irské republiky.

SKOTSKÁ GAELŠTINA (ghaidhlig)
Keltský jazyk goidelské skupiny. Mluví jím asi 88 tis. osob v sev. Skotsku a na 
Hebridách a 4 tis. osob v kanadském Novém Skotsku. Stará goidelština byla přenesena 
do původně britanského Skotska v 5. st. irskými přistěhovalci. Vývoj s. g. můžeme 
sledovat teprve od 17. st., kdy se utvářel národní spis. jazyk. Do té doby byla užívána 
klas. irština. První kníhaje z r. 1567, pravopis se ustálil v 18. st. Během celého vývoje 
soupeřila s. g. se sev. dialektem angličtiny -  skotštinou. Přestože je s. g. vyučována 
na školách, její znalost postupně upadá, drží se hl. na Hebridách. Rozdíl mezi irštinou 
a s. g. je přirovnáván k rozdílu mezi spis. němčinou a jejím švýcarským nářečím 
Schwyzer Tůtsch. S. g. se poněkud liší v hláskosloví, v mluvnici hl. časováním, které 
je blízké britanskému (opisný přít. čas). Ve slovníku je řada skandinávských výpůjček. 
Píše se latinkou.
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Psáno: ’S e teanga Cheilteach a th’anns a’ Gháidhlig.
Doslova: je to. jazyk keltský který jev  té gaelštině

(člen
urč.)

Česky: Gaelština je keltský jazyk.

VELŠTINA(cymraeg, kymerština)
Keltský jazyk britanské skupiny. Mluví jím asi 550 tis. osob ve Walesu a 8 tis. osob 
v Argentině. V. je nejdříve a nejlépe doložený britanský jazyk (8. st.). Novodobá 
spisovná v. se datuje od 16. st. (1588 překlad bible), kdy začala být ohrožována velšská 
nár. a kult. samostatnost. V r. 1536 byl Wales připojen k Anglii a v. ztratila pozici 
úř. jazyka. Od pol. 18. st. začala být oživována metodisty a zaváděna do škol. Spis. 
jazyk byl oprošťován od vlivu angličtiny a během 19. st. se přiblížil hovorovému jazyku 
(později se mu naopak vzdaluje). Zásadní význam mělo koncem 19. st. založení 
univerzity ve Walesu. V. se daří nejlépe ze všech keltských j.: většina venkova mluví 
dosud velšsky, počet dvojjazyčných škol stále roste, vycházejí velšská periodika 
a knihy, v. je přednášena na univerzitě v Cardiffu (velšsky Caerdydd), od r. 1982 
v ní vysílá televize. Zákonem o velšském jazyce z r. 1967 byla potvrzena jeho rovno
právnost s angličtinou v soudnictví a administrativě ve Walesu. Užívání v. oficiálně
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podporuje tzv. Rada pro velšský jazyk.
Hláskosloví v. je velmi složité, typické jsou změny souhlásek na začátku slov, 

přízvuk je na předposlední slabice. Podst. jméno má 2 rody, sg., pl. a člen určitý; 
skloňování je opisné. Zachovalo se plné flexívní časování, zájmenný předmět se 
včleňuje do slovesa. V. přejala řadu slov z latiny, nově z angličtiny. Píše se latinkou 
(hist. pravopis).
Psáno: Iaith Geltaidd yw’r Gymraeg.
Výslovnost: jai0 geltaió iur gomráig
Doslova: jazyk keltský je velština
Česky: Velština je keltský jazyk.

BRETONŠTINA
Keltský jazyk britanské skupiny. Mluví jím asi 700 tis. osob v Bretani v severozáp. 
Francii (oficiální odhad chybí). Do Bretaně byla přenesena v 5 .-6 . st. britanskými 
uprchlíky z anglického Cornwallu. První doklady jsou glosy z 8. -  11. st., první slovník 
je z r. 1464. Od 15. st. se objevují souvislé liter, památky (mystéria, náb. texty). Teprve 
ve 20. letech 20. st. došlo k pokusu vytvořit jednotný spis. jazyk. V pol. 20. st. vznikly 
dvě spis. normy pro čtyři zákl. nářečí. Situace b. je velmi nepříznivá: je vylučována 
ze zákl. a stř. škol, liter, činnost je omezena na nepočetnou inteligenci (univerzity



v Brestu a v Rennes). Naděje na její zachování nejsou valné. Spis. jazyk se podstatně 
liší od příbuzné velštiny, má blízko k vymřelé kornštině. Hláskosloví je ovlivněno 
francouzštinou, přízvuk je na předposlední slabice (ve vanneském nářečí na poslední). 
B. má změny* souhlásek na začátku slov, opisné skloňování, člen určitý a neurčitý 
a rozvinuté flexívní časování. Ve slovníku je řada výpůjček z francouzštiny. Píše se 
latinkou.
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ARMÉNŠTINA (hajeren)

Samostatná větev indoevr. jazyků. Východoarménštinou (arevelahajeren), vytvořenou 
na základě nářečí Araratské doliny, mluví přes 3,5 mil. osob v SSSR, zvi. v Arménské 
SSR (úř. jazyk), menšina v Íránu. Západoarménštinou (arevmthajeren), vycházející 
z cařihradského dialektu, hovoří menšiny v Turecku, Libanonu, Sýrii, Iráku, Egyptě, 
na Balkánu, ve Francii a v Americe. Celkem mluví a. kolem 5,5 mil. osob.

Arméni se jako národnost objevují někdy v 7. st. př. n. 1. Později se o nich dovídáme 
z řec. pramenů o tažení Alexandra Makedonského. Podnětem k rozvoji liter, bylo 
vytvoření arménského písma asi r. 405 — 406 biskupem Mesropem Maštocem na 
základě řec. a severoaramejského písma. Nejst. písemné památky z 5. —11. st. jsou 
psány staroarménským jazykem g ra b a r (dnes cirk. jazyk). Grabar sloužil jako spis. 
jazyk do 19. st., kdy vznikl srozumitelnější novoarménský spis. jazyk a šc h a rh a b a r  
se dvěma variantami, východní a západní.

Hláskosloví a. obsahuje 6 samohlásek nerozlišujících délku a 30 souhlásek (např. 
tvrdé, měkké a čípkové r, dentální c, Č). Tvaroslovně je a. aglutinační jazyk. Podst.

Jazykové rodiny v Evropě
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jméno má 7, v záp. variantě 6 aglutinačních pádů doplňovaných záložkami (analytický 
rys), rod není rozlišen ani u zájmen. Určitý člen je příponový, neurčitý člen stojí před 
jménem. Příd. jméno se neshoduje s určovaným jménem, slouží i jako příslovce. 
Sloveso rozlišuje mj. vidy, velmi rozšířené jsou analytické (opisné) slovesné tvary: 
grum em = jsem v psaní = píšu. Slovní zásoba byla ovlivněna hl. perštinou, dále 
řečtinou, kavkazskými jazyky, nověji francouzštinou a ruštinou. Arménské písmo 
bylo ve 12. st. doplněno na 39 znaků a v různých grafických obměnách je užíváno 
dodnes.
Výslovnost; bajc nran voč vokh čer nkatum
Doslova: ale jeho žádná osoba nebyla ve všímání
Česky: Ale nikdo si ho nevšímal.

ALBÁNŠTINA (gjuha shqipe)
Samostatná větev indoevropských jazyků. Mluví jí asi 4 mil. osob v Albánii (2,5 mil.; 
úř. jazyk), Jugoslávii (přes 1 mil.; jeden ze 2 úř. jazyků autonomní oblasti Kosovo),’ 
menšiny v Řecku, již. Itálii, Sicílii a USA. Původ a. není dosud definitivně upřesněn. 
Vedou se spory, zda je pokračováním starověké ily rš tin y , jak by nasvědčovala
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zeměpisná poloha, nebo t r áčt i n y . Pro druhou možnost hovoří některá slova podobná 
s rumunštinou, která byla tráětinou prokazatelně ovlivněna. Oba vymřelé indoevr. 
jazyky, ilyrština a tráčtina, jsou však doloženy jen velmi skrovně. Příslušnost a. k indo
evr. jazykové rodině prokázal teprve r. 1854 F. Bopp.

Liter, památky se datují od 15. st., první tištěná kniha vyšla r. 1555. Jako spis. jazyk 
sloužily donedávna oba hlavní dialekty, toskický na jihu a gegický na severu Albánie. 
Základem současného spis. jazyka je nářečí jižní. Hláskový systém a. má 7 samohlásek 
(mj. [ a ,ů]), ze souhlásek např. dh[d] a měkké gj [ď], nj [ň], q [f]. Přízvuk je obvykle 
na předposlední slabice. V mluvnici se mísí starobylé indoevr. rysy s analytickými 
prvky společnými balkánským jazykům. Podst. jméno rozlišuje rod muž. a žen., 
má dvojí skloňování: neurčité a určité (obojí se 4 pády). Příd. jméno obvykle stojí 
za podst. jménem a často slouží jako příslovce. Bohaté časování se vyznačuje mnoha 
časy a způsoby. Hodně slov je původu latinského, románského, slovanského, řeckého 
a tureckého. Do 19. st. se zvláště toskičtina psala abecedou vytvořenou na řec. základě, 
od r. 1908 se oficiálně užívá upravené latinky.
Psáno: Ai po i shkruan njě letěr shokut tě vet.
Výslovnost: aí po i škrúan ňa lét ar šokut ta vet
Doslova: on nyní mu píše (jeden) dopis příteli svému
Česky: (On) Piše dopis svému příteli.

227



URALSKÉ JAZYKY
Samostatná rodina jazyků, kterými mluví asi 24 mil. osob ve stř. a sev. Evropě (maďar
ština, finština aj.), kolem stř. toku Volhy (volžská skupina), na severu evr. části SSSR 
a severovýchodně od Uralu (obsko-ugrická skupina), v Archangelské a Ťumeňské 
oblasti a v Krasnojarském kraji (samodijské jazyky). Od začátku 19. st. se u. j. považo
valy za příbuzné s jazyky altajskými (užívalo se termínu uraloaltajské j.). Ukázalo se 
však, že jsou pouze typologicky podobné. Někteří tu hledají i nadále genetickou 
příbuznost, ovšem ve vzdálené minulosti. Stoupenci jen typologické podobnosti 
považují některé shody slov a přípon za výsledek vzájemného působení a výpůjček.

Uralskou jazykovou rodinu tvoří jazyky ugrofinské a samodijské. U g ro fin sk á  
větev se dělí na skupiny: 1. baltofinskou (sev.: finština* , k a re lš tin a , v ep štin a ; 
vých.: e s tonština* , liv štin a  a vymírajíci vo tština), 2. lap o n sk o u  čili sám - 
skou, 3. volžskou (m ordv inština*  a m arijština*  čili čerem iština), 4. perm- 
skou (u dm urtština*  čili voťáčtina , k o m i-zy rjan štin a , ko m i-p erm jač tin a), 
5. ugrickou (m aď arština* a obsko-ugrické j.: ch an štin a  čili o sťáč tina  a m an- 
s ijš tin a  čili vogulština). S am od ijská  větev (dříve nazývaná samojedská) 
zahrnuje něnečtinu* (ju rač tin u ), se lk u p štin u , n g an asan štin u  a enečtinu .

Stupeň příbuznosti mezi u. j. je různý. Jazyky baltofinské jsou si blízké asi jako



jazyky slovanské, finština a laponština nebo finština a mordvinština jsou příbuzné 
asi jako jazyky slovanské a baltské. Finština a maďarština nebo finština a některý 
samódijský jazyk jsou si na první pohled zcela cizí. Vědecký důkaz o historické pří
buznosti maďarštiny a finštiny podal r. 1799 S. Gyarmathi. Příbuznost maďarštiny 
a laponštiny prokázal už r. 1770 J. Sajnovics.

O společném původu u. j. svědčí např. příbuzné prostředky ohýbání a tvoření slov, 
přivlastňovací přípony, řada přípon vyjadřujících opakovanost a okamžitost děje 
a shody ve slovní zásobě (společný původ byl přesvědčivě prokázán u více než 500 
ugrofin. slov). Přestože jde o jazyky vcelku aglutinačního typu, objevují se v nich i rysy 
flexívní (estonština) a polysyntetické (množství složenin apod., ugrické j.).

Některé u. j. jsou chudší na souhlásky, zato bohaté na dvojhlásky (finština s 13 pův. 
souhláskami a 18 dvojhláskami), v jiných je tomu naopak (permské j., mokša s 33 
souhláskami). Objevuje se přízvuk pohyblivý i vázaný, vokální harmonie, střídání 
hlásek s mluvnickou funkcí (baltofinské j., laponština), někdy i rozlišování délky 
(finština, laponština, maďarština). Podst. jméno mívá od 3 (chanština) do 20 i více 
pádů (maďarština). Sloveso nemá původní tvary pro bud. čas, v mnoha jazycich je 
dosud vyjadřován přít. časem. Různorodý je systém min. časů (ve finštině a estonštině 
připominá lotyšský, v marijštině a permských j. situaci v tatarštině a čuvaštině). 
Bohatě rozvinut je slovesný způsob. Některé jazyky rozlišují dvoji časování (s pod-
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mětem a s předmětem), zápor se často tvoří zvláštním záporovým slovesem. Ve skladbě 
se projevuje vliv germánských a baltských j.; samodijské a obsko-ugrické j., zčásti 
udmurtština a marijština zachovávají určité archaické rysy, které je sbližují s tureckými 
jazyky. Slovní zásoba obsahuje nejstarší výpůjčky indoevropské, později např. turecké.

Nejstarší památky v rámci u. j. má maďarština (ze 12.-13. st., psané latinkou). 
Většina u. j. v SSSR dnes užívá azbuku.

FINŠTINA (suomi)
Baltofinský jazyk ugrofmské větve uralských jazyků. Mluví jím přes 4,5 mil. osob 
ve Finsku (úř. jazyk) a menšiny v USA, Kanadě, Svédsku, Norsku a SSSR (0,6 mil.). 
Vývoj spis. finštiny prošel dvěma obdobími. Starofinské období zahájil v době refor
mace, kdy f. začala být užívána jako cirk. jazyk, M. Agricola překladem Nového 
zákona (1548) na základě jihozáp. nářečí. Vytvořil tak starofinský spis. jazyk, který 
byl užíván církví do 20. st. Mezi léty 1640— 1820 nabyla převahu švédština, která se 
stala ve Finsku úř. jazykem. V první etapě novotin, období (1820-70) se spis. jazyk roz
šířil o prvky vých. nářečí. Spor, zda užívat v literatuře záp. nebo vých. nářečí, vyřešil
E. Lónnrot tím, že ve svém díle spojil obě v jednotný spis. jazyk blízký hovorovému. 
Jeho rozvoj je spojen s rozvojem moderní fin. literatury od druhé pol. 19. st. (A. Kivi).



F. je samohláskový jazyk: v řeči připadá 100 samohlásek na 96 souhlásek. Má 
8 samohlásek (např. zaokrouhlené [ů, o]), a 18 dvojhlásek.

Částečně je zachovávána vokální harmonie, přízvuk je na první slabice. Stavbou 
je f. aglutinační příponový jazyk, užívá záložky. Podst. jméno má sg., pl., 14 pádů 
a osobní přivlastňovací tvary, nemá rod. Sloveso rozlišuje rod činný a trpný, 4 způsoby 
(ozn., podm., rozk. a možnosti) a 4 časy (přít.-bud. a 3 min.). Infinitivní tvary sloves 
přibírají někdy jmenné znaky (pády a přivlastňovací koncovky). Slovosled je poměrně 
volný. Ve slovní zásobě jsou výpůjčky z baltských, germ. a slov. jazyků. Píše se latinkou 
(jediná písmena s diakritickými znaky jsou a, o).
Psáno: Han kirjoittaa kirjeen ystávállensá.
Výslovnost: hen kirjoiíá kirjén isteveíense
Doslova: on píše dopis svému-příteli
Česky: (On) Píše dopis svému příteli.

ESTONŠTINA (eesti)
Baltofinský jazyk ugrofmské větve uralských jazyků. Mluví jím asi 930 tis. osob 
v Estonské SSR (téměř 1 mil. v celém SSSR). Nejstarší útržkovité doklady jsou ze 
13. st., první dochovaná kníhaje katechismus z r. 1535. Památky z 16.— 18. st. mají 
cirk. charakter a jsou psány jak severním (tallinským), tak jižním (tartuským) nářečím.



Norma cirk. spisovného jazyka se ustálila ve 30. letech 18. st. (1732 překlad bible). 
Národní spis. jazyk vznikal v druhé pol. 19. st., jeho reformy dosáhla zač. 20. st. 
generace (I. Aavik) kolem kroužku Noor-Eesti (Mladé Estonsko).

E. má 9 samohlásek s trojí délkou, značně nazalizovaných, 16 souhlásek (tvrdých 
i měkkých), zákl. přízvuk je na prvé slabice, chybí vokálni harmonie. Rozšířené je 
střídání hlásek ve slovech, které má mluvnický význam. Stavbou je e. vnitřně flexívní 
aglutinační příponový jazyk. Podst. jméno rozlišuje číslo a 14 pádů, sloveso má tvary 
osobní (činné) a neosobní (trpné), 4 časy a 4 způsoby, např. zprostředkovaný: ta soitvat 
linna = prý pojede do města. Slovosled je dosti volný. Ve slovní zásobě je nejstarší 
ugrofinská složka (části těla, rybářské, lovecké, příbuzenské názvosloví), mnohem 
pozdější je část baltofinská (zemědělství, pastevectví), dále má výpůjčky z baltských, 
germ. a slov. jazyků. Píše se latinkou, pravopis je fonetický.

MORDVINŠTINA (jazyk erzja a jazyk mokša)
Společný název pro dva dosti odlišné volžské jazyky (nářečí), erzja  a m okša, ugro- 
fmské větve uralských jazyků. Mluví jimi asi 900 tis. osob v SSSR v Mordvinské ASSR 
(asi 350 tis.) a v okolních oblastech. Latinkou psané památky v různých nářečích 
pocházejí z konce 17. st. Od pol. 18. st. je užívána varianta azbuky. Erzja i mokša 
mají od konce 20. let 20. st. vlastní spis. normu. Jazyk erzja , kterým mluví asi dvě
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STawbiH y;i3 . MHiua yKHO Aype jiw ktm 3 ho ynaTa naflMH3: BaHb 
ro p o A  chh a3»3 aACKe. T hhh  o t u h  3ab o a  Mypi>ěoc ‘•íu h a o . 3aBOA 

udmurtština y * a  —  CTaJib nÓ3bT9, MaiuuHa Ji3CbT3, MorouHK.neT noTTB. Houi

MbiH, yno aorap nyHAaiUbnK achc Kapaa Koma: .Kap! Kap! Kap!* 
C aAw uiK e no ruH b iu io -B JíaK  KopaKWH KbtMKbipnbíMUiKWM Koat>iuiT 

luční marijština u io ra T  Aa mot u ib u e u jK a T . TyAbu* KOtteH Koaiat... ftoM a-aaaK

bjjaeHftr Tbom aoh nana, až huhuh  I utíh  aoh nHimu 
horská marijština hiAbíH. HkShA uh ánTáanáH nona: „IleTfl, aiuta kch8 oibiprwuiKW

HroHAa epT h a b o t u '. TaHa«a TaMHa xa cyň  Hr3Bbi. W M raitH  nM- 
a h ó t ’ HroKaMaaHa. H to ko u h  nM flH Ď ť moAflMAaHa. H rm a n o u * 

něnečtina HroHAa epMH» m tpaca. HaĎHMAeii xyB9X3Ha n roK om iH a  Baaaita-

6a KaaHH chbomc* Coh apacb h h to jim , Maacb k h t s  xanrc, Be- 
mordvinština Hentese nyaoHU— icyxoKC npaHU Kaaae. Amcb BaHbí: KHTb aaMr-
(mokša) ca Keaa3K. JloTKa<t>T03e ajiauiaím p KopxTaA: — BopoTHHKCb 6a-

Azbuka upravená pro uralské jazyky



třetiny Mordvinů, má 5 samohlásek, 28 souhlásek, samohláskovou harmonii, přízvuk 
není významotvorný. Tvarosloví je aglutinační, hojně jsou užívány záložky. Podst. 
jméno má tvary základní (kudo = nějaký dům), se členem (kudos = ten dům) a při
vlastňovací (kudom = můj dům), 9-11 pádů, rod chybí. Sloveso má bezpředmětové 
a předmětové časování, čas přít.-budoucí, složený budoucí a 2 minulé a 7 způsobů 
(mj. podmiň., přací, povzbuzovací). Hlavní členy v přísudkovém vztahu se shodují
v čísle a osobě. Nejst. výpůjčky jsou indoevr., íránské a baltské, řada slov byla přejata 
z tureckých j. a z ruštiny.

MARIJŠTINA (čeremiština)
Volžský jazyk ugrofmské větve uralských jazyků. Mluví jím asi 550 tis. osob v SSSR: 
v Marijské ASSR (300 tis.), jinde v Povolží a na Uralu. Nejstarší písemné památky 
jsou z 18. st. (první tištěná kniha 1803). Od 8. st. byla m. pod vlivem tureckých j., později 
ruštiny. Spis. jazyk se utvářel na zač. 20. st. Velkou úlohu při tom sehrály Marijské 
kalendáře (1907-1913), v nichž vycházela díla prvních marijských spisovatelů. M. má 
čtyři nářečí: luční, východní, horské a severozápadní (jihozápad Kirovské oblasti) 
a dva spisovné jazyky: lučně východní a h o rsk o m arijsk ý . Vycházejí v nich 
knihy a periodika. M. má 8 -  12 samohlásek, souhlásky předopatrové, znělé třené 
aj. a hláskovou harmonii (předopatrových a retných hlásek). Je to aglutinační pří-
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ponový jazyk. Podst. jméno má sg., pl., 7 pádů, přivlastňovací tvary, chybí rod. 
Sloveso rozlišuje osobu, číslo, přít.-budoucí a 6 minulých časů, rod a způsob (ozn., 
rozk. a přací). Slovosled je pevný. Slovní zásoba je obecně ugrofinská, obsahuje starší 
íránské, turecké a novější ruské výpůjčky a kalky. Píše se doplněnou azbukou.

UDMURTŠTINA (dříve voťáčtina)
Permský jazyk ugrofinské větve uralských jazyků. Mluví jím asi 550 tis. osob v SSSR 
(většinou v Udmurtské ASSR). Jednotlivé zprávy o něm se dochovaly z 18. st., prvé 
věd. publikace jsou z 19. st. Koncem 19. st. a zač. 20. st. se objevují první slabikáře,, 
slovníky a překladová liter, psaná azbukou. Současný spis. jazyk spojuje sev. a již. 
nářečí, vydávají se v něm učebnice, umělecká i naučná liter, a periodika. Spisovná
u. má 7 samohlásek, 26 souhlásek, přízvuk je na poslední slabice. Je to příponový 
aglutinační jazyk, podst. jméno má skloň, prosté a přivlastňovací, 15 pádů, chybí rod. 
Sloveso rozlišuje dva typy časování, 3 způsoby, čas přít., bud. a dva minulé. Většina 
slovní zásoby je ugrofin. původu, zbytek tvoří íránské, turecké a ruské výpůjčky. 
Píše se upravenou azbukou.

NĚNEČTINA (juračtina)
Samodijský jazyk uralské rodiny. Mluví jím asi 26 tis. osob v SSSR: v Něneckém
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východní Evropa a západní Sibiř
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autonomním okruhu (při severových. pobřeží evropské části RSFSR) a v Jamalsko- 
něneckém a Tajmyrském aut. okruhu (v severozáp. Sibiři). V 19. a zač. 20. st. se 
zabývali n. hlavně finští odborníci. Za sovětského zřízení byly sestaveny pro Něnce 
učebnice, slovníky, vydávají se noviny a vzniká též literatura. N. má 7 samohlásek, 
28 souhlásek, přízvuk je pohyblivý, zákl. rysem je spodoba hlásek. Je to příponový 
aglutinační jazyk. Podst. jméno rozlišuje sg., pl. a duál, 7 pádů, osobní přivlastňovací 
tvary, ve funkci přísudku pak také osobu, číslo a čas. Sloveso rozeznává osobu, 
3 čísla, 6 způsobů, 3 časy (neurčený, min. a bud.) a 2 typy časování: podmětové 
a předmětové. Příznačný je pevný slovosled. Ve slovní zásobě jsou podle nářečí 
výpůjčky z chantštiny, jazyka komi aj., po VŘSR z ruštiny. N. se dříve psala upravenou 
latinkou (1932 první slabikář), od r. 1937 užívá doplněnou azbuku.

LAPONŠTINA (sámština, dříve též loparština)
Jazyk ugrofinské větve uralských jazyků. Mluví jím přes 50 tis. osob v sev. oblastech 
Norska (30 tis.), ve Švédsku (15 tis.), Finsku (5 tis.) a SSSR (1 tis. na poloostrově 
Kola). Dělí se na tři skupiny značně odlišných nářečí: severní (norsko-sámská, a to 
horská záp., vých. a jižní v sev. Norsku, Švédsku a ve Finsku; lule-sámská a pite-sámská 
v sev. Švédsku a Norsku), jižní (ume-sámská a jižní ve Švédsku a Norsku) a východní 
(inari-sámská v severových. Finsku a kolská v SSSR). Nejst. památky jsou ze 17.
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století. L. má několik spis. jazyků: norsko-sámský (Norsko, Finsko) na základě 
vých. (od 19. st.) a již. horského nářečí (od 50. let 20. st. ve Švédsku a Norsku), lule-sám- 
ský ve Švédsku a ve 30. letech byl i kolsko-sámský spis. jazyk. Od r. 1934 vychází ve 
Finsku jediný lap. časopis.

L. má složitý systém samohlásek, mnoho dvojhlásek; souhlásky jsou krátké a dlouhé, 
v záp. a již. nářečích silné (s přídechem) a slabé. Velmi rozšířené je střídání hlásek ve 
slovech, které má mluvnický význam. Je to aglutinační jazyk s rozvinutým ohýbáním, 
užívá předložek i záložek. Podst. jméno rozlišuje 8 - 9  pádů, sg. a pl. a přivlastňovací 
tvary. Sloveso má 3 osoby, číslo, přít.-budoucí a 3 min. časy, 4 způsoby (včetně způsobu 
možnosti) a rod. Slovosled v prosté větě je velmi volný. Slovní zásoba je ugrofin. 
původu, historicky je velmi blízká baltofin. jazykům, některá slova jsou společná se 
samodijskými jazyky. Mnoho výpůjček je z finštiny a obou severských germ. jazyků. 
Píše se latinkou.

MAĎARŠTINA (magyar nyelv)
Ugrický jazyk ugrofinské větve uralských jazyků. Mluví jím asi 15 mil. osob v Maďar
sku (10,5 mil.; úř. jazyk), severozáp. Rumunsku (1,9 mil.), Jugoslávii (600 tis.), na již. 
Slovensku (500 tis.), v záp. Ukrajině (asi 200 tis.) aj. Nejst. písemnou památkou 
v maď. jazyce je Pohřební řeč z 12. —13. st. Do pol. 16. st. byla většina liter, psána
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latinsky. V 16.— 17. st. se s rostoucím nár. uvědoměním začalo stále více užívat 
maďarštiny: významnou roli při ustalování spis. jazyka sehrála světská liter. (M. Zrínyi 
aj.) a Károlyův překlad bible, koncem 18. st. osvícenská literatura. V 1. pol. 19. st. 
vzrostl zájem o spis. jazyk ve spojitosti s revol. obdobím kolem r. 1848 — 49 a bojem 
Maďarů za nezávislost. Velkou zásluhu měl na tom M. Révay, autor první vědecké 
maď. mluvnice, literát F. Kazinczy aj. Rozkvět maď. národní literatury nastal v 19. st. 
(Petófi, Jókai, Mikszáth aj.). Ve 20. století se spisovný jazyk výrazně sbližuje s hovo
rovým.

M. má 7 dlouhých a krátkých samohlásek a 25 souhlásek rovněž rozlišujících délku 
(hal = ryba, halí = slyší), přízvuk je na první slabice. Příznačná je tzv. samohlásková 
harmonie: v jednom slově se vyskytují jen samohlásky jednoho typu -  zadní nebo 
přední, zaokrouhlené nebo nezaokrouhlené. Tvarosloví je aglutinační, hlavně pří
ponové. Podst. jméno má sg. a pl., 20 -  23 pádů (nahrazujících předložky), osobní 
přivlastňovací tvary, člen určitý a neurčitý, chybí mu rod. Sloveso rozlišuje číslo, 
3 osoby, čas přít., bud. a min. a 3 způsoby. Příd. jméno a číslovky se neshodují s určo
vaným jménem.

Při tvoření slov užívá m. přípon a skládání. Ve slovní zásobě je mnoho slov slo
vanského, tureckého, íránského a něm. původu. Píše se latinkou, pravopis je dia- 
kriticko-spřežkový.
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Psáno: (ó) ír a barátjának
Výslovnost: ó ír o borátjánok
Doslova: (on) píše (člen příteli

určitý)
Česky: (On) Píše příteli dopis.

le velet, 
levelet 
dopis 
(4. pád)



ALTAJSKÉ JAZYKY
Dříve se tyto j. považovaly za součást větší, tzv. uraloaltajské rodiny (viz uralské j.). 
Takto široce pojatou rodinu nebylo však možno obhájit, protože rozdíly mezi jazyky 
a větvemi byly příliš veliké. Přesto se i nyní někteři badatelé domnívají, že existuje 
jistá míra příbuznosti v nejširším slova smyslu.

Altajskými j. se mluví od Malé Asie přes východní Evropu, centrální Asii a Sibiř 
až po dálný Východ. Jejich stavbu charakterizují rysy aglutinatívní a izolační. Počet 
slovních druhů je menší. Téměř nejsou spojky (většinou jde o ustrnulé tvary sloves -  
např. „stáním se“ = protože aj.) ani předložky; místo nich se používají tzv. záložky 
(postpozice). Přídavná jména se mluvnicky neliší od jmen podstatných, avšak mohou 
mít také slovesný charakter (např. v korejštině). Pokud přejímá přídavné jméno 
slovesné koncovky, používá se stejně jako sloveso (tvoří obvykle „příčestí“ , ve větě 
je přísudkem a znamená např. být velký, jsoucí velký apod.). V některých jazycích 
může zase stát přídavné jméno samostatně jako jméno podstatné a pak se skloňuje 
(stává se vlastně podstatným jménem pro označení vlastnosti -  velikost, malost 
apod.). Pokud vystupuje přídavné jméno jako přívlastek, nemá pádové koncovky.

Neexistuje rozlišení jmenného rodu ani rodu slovesného. Pokud se užívají osobní 
koncovky u sloves, rozlišují slovesa často formy „uctivé14 (honorifické), v 1. osobě



mn. čísla se objevují tvary zahrnující (inkluzívní) nebo nezahrnující (exkluzivní) 
oslovovanou osobu nebo osoby. Kromě pádových koncovek u jmen se používají 
záložky (postpozice), které se kladou po některých pádových koncovkách a umožňují 
tak zpřesňování významu. Některé záložky jsou vlastně samostatnými slovy s kon
krétním významem (přední část, zadní část, blízkost apod.) a mohou se dále skloňovat 
jako jiná podstatná jména.

Sloveso je nejdůležitějším slovním druhem z hlediska stavby věty. Kromě tzv. 
určitých tvarů a velkého množství slovesných jmen existují také různé tvary shodné 
významově s naším přechodníkem, které se mohou často za sebou hromadit a slouží 
k vyjádření následnosti, současnosti nebo i příčinnosti. Slovesná „příčestí44 slouží 
pro vyjadřování nejrůznějších vztahů ve větě, a především nahrazují naše vedlejší věty. 
Např.: já/moje -I- čtený + kniha = kniha, kterou čtu; kniha + přečtený + člověk = 
= člověk, který přečetl knihu apod.

Zvláštní úlohu mají tzv. pomocná slovesa, která kromě svého vlastního významu 
„dávat, brát, dokončit, zanechat, přijít, odejít41 apod. mohou ještě zpřesňovat význam 
jiného slovesa a tvořit tak celé řetězce velmi přesně popisných slovesných spojení 
(např. „vzav přišed = přinesl, „napsav vzat' = napsal/opsalpro sebe, „ukázav dat1 = 
= naučil někoho aj.).

Pokud jde o jednotu altajské jazykové rodiny, zastávají někteří badatelé názor,
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že jsou to spíš jednotlivé skupiny jazyků, které vzájemným kontaktem a míšením 
dospěly ke značné podobnosti a jeví se jako příbuzné. Většina badatelů však existenci 
altajské jednoty připouští a předpokládá, že skupiny alt. j. se od sebe odtrhly ve 
vzdálené minulosti. Kromě toho se dají nalézt i podobnosti s jazyky geograficky 
vzdálenými (např. s drávidskými* j.).

Altajské jazyky se dělí na tři větve: tureckou, mongolskou a mandžusko-tunguzskou. 
Podle některých novějších názorů k alt. j. patří také korejština* a japonština*.

244



TURECKÉ JAZYKY (TURKOTATARSKÉ J.)

Větev altajské jazykové rodiny. Charakteristická je zeměpisná roztříštěnost tur. j. Po 
stránce gramatické sdílejí hlavní rysy altajských jazyků s tím, že rozeznávají tvary 
pro osoby u sloves. Dnešní tur. j. se mohou z geografického hlediska dělit takto:

Jihozápadní(oguzská)skupina: tu reč t ina* ,  ázerba jdžánš t in a* ,  gagauzšt i -  
na (asi 155 tis. osob na jihu Moldavské SSR a v okolí jihoukrajinského Izmailu), 
tu rkmenš t ina*  a některé drobné j. v Íránu (áina l lu,  bocha r lu ,  kaška i  aj.).

Severozápadní (kipčacká) skupina: (kazaňská) ta ta rš t ina*,  ba šk i r š t ina  (asi 
960 tis., hlavně v Baškirské ASSR), kumykš t ina  (kumúkština, asi 225 tis. v Dage- 
stánu), kazašt ina*,  ka ra k a lp a č t i n a  (asi 300 tis. v Karakalpacké ASSR a v okol
ních oblastech), kirgizšt ina*,  kipčacká  uzbeč tina  (sever Uzbecké SSR) 
a turecké jazyky Kavkazu (ka ra ča j š t in a  -  130 tis., ba lka rš t in a  -  65 tis.) 
a Krymu (ka ra im št i na  či k a ra t š t i n a  -  5 tis., noga jš t ina  -  54 tis., k rymská  
ta ta rš t in a  aj.).

Jihovýchodní (ujgurská) skupina: uzbečtina*,  novou jgur ská  nářečí  (asi 
95 tis. ve východním Turkestánu).

Severovýchodní (ojrotská) skupina: a l ta j š t ina  (též o j ro t š t i na  -  45 tis.), 
tuvšt ina (165 tis. v Tuvinské ASSR), chakaš t i na  (57 tis. v jižní Sibiři), šorš t ina
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Azbuka upravená pro alta jské jazyky
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kirgizština
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(10 tis. v jižní Sibiři), kamaš t ina ,  k arag aš t in a  aj.
Geograficky i vývojově stojí poněkud stranou jakutš t ina*  s d o lg anš t in ou  

(5 tis. v sev. Sibiři) a čuvaš t ina  (1,4 mil. v Čuvašské ASSR a sousedních oblastech). 
Čuvaština má význam především ze srovnávacího hlediska, poněvadž v některých 
ohledech stojí mezi tureckými a mongolskými j.

TUREČTINA (Túrk dili, Turkpe)
Jazyk oguzské skupiny tureckých jazyků (altajská jaz. rodina). Úřední jazyk Turecké 
republiky, kde jím hovoři kolem 40 mil. lidí. Dále jím mluví menšiny v Jugoslávii 
(asi 200 tis.), v Bulharsku a Řecku (přes 500 tis.). Spolu s řečtinou je t. úředním jazykem 
také na Kypru, kde asi 115 tis. Turků tvoří pětinu obyvatel.

T. sdílí převážnou část základních rysů tur. jazyků. V oblasti hláskosloví platí 
zákony vokalické harmonie. Je to jazyk aglutinační, zachovává pevný pořádek slov 
a slovních spojení ve větě. Současná t. se vyvinula z osmanské t. -  oficiálního jazyka 
osmanské říše, který byl pod silným vlivem jazyků s odlišným typologickým systémem: 
flexívní arabštiny a izolační perštiny. Po vyhlášení Turecké republiky (1923) byla 
zahájena široce koncipovaná jazyková reforma, jejímž organizátorem byl prezident 
Kemal Atatůrk. Roku 1928 byla místo arabského písma zavedena latinka. V dnešní 
podobě má turečtina 29 písmen, 21 pro souhlásky a 8 pro samohlásky. Přes snahy
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oprostit slovní zásobu od cizích prvků neztratily v současném spisovném jazyce 
výpůjčky z arabštiny a perštiny svoje uplatnění. Často je možno pozorovat souběžné 
užívání jak zastaralé arabsko-perské formy, tak současné turecké podoby; děje se tak 
především v odborných projevech.
Psáno: Okutmak ign kendi programi varmi§.
Výslovnost: okutmak ičin kendy programy varmyš
Doslova: učení pro vlastní program jeho existoval
Česky: Měl svůj vlastní program učení.

ÁZERBÁJDŽÁNŠTINA (Ázerí)
Náleží k oguzské skupině tureckých jazyků a hovoří jí 5 mil. osob v Ázerbájdžánské 
SSR, dále kolem 2 mil. v íránském Ázerbájdžánu a v íránských provinciích Chorásán, 
Fárs a Hamadán, menší počet v Arménii a Gruzii. Z podnětu M. F. Achundova 
v minulém století vzešly první pokusy o reformu jazyka i arabského písma. Po stránce 
fonetické se á. řídí zákony vokalické harmonie, po stránce mluvnické používá vedle 
tvarů přípon množ. čís. -lar/-ler také tvary přípon -dar a -nar (iz -  stopa, izder = stopy, 
giin = den, giinner =  dny). Dekretem z roku 1923 byla místo arabského písma 
zavedena abeceda na základě latinky a před druhou světovou válkou přešla á. na 
upravenou azbuku.
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TURKMENŠTINA (Turkmendže)
Náleží k oguzské skupině tureckých jazyků. Hovoří jí kolem 2 mil. osob vTurkmenské 
SSR a v severovýchodním Íránu. Na rozdíl od turečtiny zachovává t. dlouhé samo
hlásky. Základem spisovného jazyka se stalo nářečí jomud (jihovýchodní pobřeží 
Kaspického moře a oblast Chívy). Dříve se t. psala arabským písmem, od roku 1927 
na sov. území latinkou a v roce 1940 přešla na upravenou azbuku.

TATARŠTINA (Tatar tele, Tatarča)
Jazyk kipčacké skupiny tureckých jazyků. Hovoří jí asi 4 mil. Tatarů, z nichž čtyři 
pětiny žijí v RSFSR (především v Tatarské ASSR), ostatní ve Střední Asii. Nejstarší 
písemné památky sahají do 15. st. (nápisy psané arabským písmem). V současné t. se 
rozlišují tři nářečí: střední, které se stalo základem současného spisovného jazyka 
(kazaftská tatarština), západní, jímž hovoří Mišaři, a východní, jímž hovoří sibiřští 
Tataři. Samohlásky jsou v t. řízeny zákony vokalické harmonie. Mluvnice a větná 
stavba odpovídají základním rysům tur. jazyků. Při tvoření množ. čísla se kromě 
přípony -lar/-ler setkáváme po nosovkách s tvary -nar/-ner (san = číslo, sannar = 
= čísla). T. používala několika písem i pravopisů. Arabské písmo bylo užíváno až do 
roku 1928, kdy byla zavedena latinka; tzv. janalif. Od roku 1939 se používá upravené 
azbuky (má 39 písmen).
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Psáno: y x y ^ b i  cyM KacbíHHaH KHTanHbí ajiítbi.
Výslovnost: ukučy sumkasynnan kitapny aldy
Doslova: žák taška jeho z knihu vzal
Česky: Žák si vzal knihu ze své tašky.

KAZAŠTINA
Patří do kipčacké skupiny tureckých jazyků a hovoří jí přes 6 mil. lidí, především 
v Kazašské SSR, dále v Uzbecké, Kirgizské, Tádžické a Turkmenské SSR. Mimo 
hranice SSSR hovoří k. asi 600 tis. lidí, především v Číně. Spolu s karakalpačtinou 
a nogajštinou k. tvoří zvláštní kipčacko-nogajskou podskupinu jazyků, u nichž 
je ve slovesném kmeni zaměněn foném č za foném š: např. kaš- místo kač- {utíkat). 
Z druhé poloviny 19. století pochází literatura převážně náboženského obsahu psaná 
arabským písmem. Od roku 1938 užívá k. písma na základě azbuky.

KIRGIZŠTINA
Jazyk kipčacké (severozápadní) skupiny tureckých jazyků. Hovoří jím kolem 1,9 mil. 
osob v Kirgizské SSR, dále v Uzbecké, Tádžické a Kazašské SSR a za hranicemi 
SSSR v Číně. Ve slovní zásobě má k. množství výpůjček z mongolských jazyků, 
méně z arabštiny a perštiny. Z počátku našeho století pocházejí dějepisné práce
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psané arabským písmem. Také první časopis Erkin too (Svobodné hory), vydávaný 
od r. 1924, byl tištěn ještě arabským písmem. V letech před 2. svět. válkou přešla
k. na upravenou azbuku.

UZBEČTINA (Ózbektili, Ózbekča)
Jazyk jihovýchodní, ujgurské skupiny tureckých jazyků. U. hovoří přes 12 mil. lidí 
především v Uzbecké SSR, v jižní části Kazašské SSR, na severu Tádžické SSR 
a také v severním Afghánistánu.

Hláskosloví, mluvnice, větná stavba i slovní zásoba podléhaly v průběhu historic
kého vývoje vlivům arabským i perským. Současná u. se dělí na řadu nářečí, z nichž 
je historicky i sociálně nejvýznamnější jihouzbecká skupina. Zahrnuje nářečí středo- 
asijských měst. K íránizovaným nářečím, tj. takovým, kde především působením 
perského prvku došlo k porušení vokalické harmonie, náležejí dialekty Buchary, 
Samarkandu, Leninabadu a Taškentu. Taškentské nářečí se stalo základem současné 
spisovné u. Zčásti nebo zpola íránizovaná nářečí jsou soustředěna ve východních 
částech Uzbekistánu, ve Ferghaně (Andižán, Kokand, Namangan). Arabské písmo 
bylo r. 1923 reformováno a 1929-1930 nahrazeno latinkou. Od let 1940 až 1941

◄ Altajské jazyky —  severní a střední Asie
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užívá uzbečtina upravenou azbuku.
Psáno: Acpopicyji hhjihm hh  uiyHflaň KarrHK TapTflH kh,
Výslovnost: asrorkul čilimni šundaj kattik tortdi ki
Doslova: Asrorkul dýmku tak silně táhl že

capxoHaaaH ajismra KyTapHJiztH. 
sarxonadan alapga kotarildi 
hlavička z oheň vyšlehl

Česky: Asrorkul tak silně zatáhl z dýmky, že z hlavičky vyšlehl oheň.

JAKUTŠTINA (sacha tyly)
Jazyk turecké větve altajské rodiny, kterým v Jakutské ASSR hovoří přes 300 tis. osob. 
Jakuti do této oblasti východní Sibiře přišli mezi 13. a 16. st. Jakutské osídlení je 
promíšeno obyvatelstvem ruské, evenské, evenkské a čukčské národnosti. Typologicky 
odpovídá j. ostatním tureckým jazykům, od nichž se ale vývojově i zeměpisně poněkud 
vzdálila. Byla značně ovlivněna výpůjčkami z mongolských jazyků. Literatura psaná 
azbukou začala vznikat již v 19. st., kromě toho existuje v j. bohatý folklór. Od 20. let 
používala j. dočasně latinku a od konce 30. let užívá upravenou azbuku.
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M O N G O L S K É  J A Z Y K Y

Oproti tureckým jazykům tvoří m. j. poměrně kompaktní skupinu. Mají k sobě blíž 
a často nepřekročily mez vzájemné srozumitelnosti. Gramaticky jsou jednodušší 
než tur. j., např. mají pro všechny osoby jeden tvar slovesa. Zeměpisně se dnešni
m. j. dělí na tři skupiny.

Západní skupina: m o g o lštin a  (skupinky obyvatel provincií Herát, Majmene 
a Badachšan v Afghánistánu), o jra tš tin a  (asi 300 tis.) s hlavními dialekty dorbót- 
štinou, bajidštinou a torgútštinou (asi 63 tis.) v západní části Mongolské LR a v při
lehlých oblastech Střední Asie; k ojratským dialektům patří také k a lm y čtin a  
(asi 130 tis.) při dolním toku Volhy, především v Kalmycké ASSR.

Východní skupina: m ongolština* , b u rja tš tin a* .
Jižní skupina: m o n g u o rštin a  (asi 60 tis. v provinciích Kan-su a Čching-chaj 

v Číně), d u n sjan š tin a  (též sa n ta , asi 150 tis. v provincii Kan-su), d a g ú rš tin a  
(asi 25 tis. v severozáp. Mandžusku).

MONGOLŠTINA (mongol chel)
Jazyk mongolské větve altajské rodiny (asi 1 mil. osob v Mongolské LR a asi 1 mil. 
ve Vnitřním Mongolsku — oblasti v sev. Číně). Hlavním dialektem je chalchské
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nářečí (chalcha) kolem Ulánbátaru a v přilehlých krajích, které je současně základem 
dnešního spisovného jazyka. První památky v klasické m. pocházejí z 12.— 13. st. 
(Tajná kronika Mongolů, nápisy), během středověku vznikala rozsáhlá literatura 
náboženská (lámaistická forma buddhismu), kronikářská a překladová (hl. z tibetštiny, 
sanskrtu, čínštiny). Bohatá je i folklórní literatura (pohádky, pověsti, pisně aj.). 
Moderní literatura začiná po revoluci v r. 1921.

Dnešní jazyk MoLR je s výjimkou západních dialektů (bajidština, dórbótština, 
torgútština aj.) poměrně jednotný. Je ale rozdíl mezi j. hovorovým a psaným (grama
ticky i slovníkově ovlivněným klasickým j.). Typologicky sdílí m. hlavní rysy altajských 
j., je však gramaticky jednodušší. Slovní zásoba je nasycena výpůjčkami z tureckých 
j., tibetštiny, sanskrtu, mandžuštiny a čínštiny a v poslední době také z ruštiny.

Od r. 1942 se m. píše upravenou azbukou. Klasická m. se psala písmem odvozeným 
od starého ujgurského písma, které se donedávna užívalo pro více mong. jazyků 
(dodnes ve Vnitřním Mongolsku). Psalo se shora dolů, řádky se řadily zleva doprava. 
Zapisovalo se znění staré m., které si v každém mong. jazyku (či dialektu) četli podle 
své výslovnosti. Kromě toho se užívalo ve starších dobách i pisma čínského, tibetského 
a pro slavnostní účely tzv. kvadrátního písma.
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Některá písma altajských jazyků
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Jazyk mongolské větve altajské rodiny, kterým mluví přes 300 tis. osob v Burjatské 
ASSR, v Irkutské a Čitské oblasti RSFSR a v přilehlých oblastech Mongolská a Číny. 
B. je blízká mongolštině, rozeznává řadu dialektů (chorijský, barguzinský, nižně- 
udinský aj.) a je jazykem bohatého folklóru. Dříve se psala mongolským písmem 
(viz mongolština), od r. 1931 latinkou a od r. 1939 se píše upravenou azbukou.

BURJATŠTINA (burjád chele)
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Touto větví altajských jazyků se mluví na severovýchodě asijského kontinentu mezi 
ústím Jeniseje, Kamčatkou a Amurem, částečně zasahuje také do Číny. Geograficky 
se m.-t. jazyky dělí na

jižní skupinu: m andžuština* , n án a jš tin a*  (5,5 tis.), u d eh e jš tin a  (též 
udihejština, udahejština nebo o ro k š tin a , asi 500 osob) a

severní skupinu: evenkština*  (12 tis.), evenština* (6,7 tis.), n eg id a lš tin a  
(přes 200 osob), so lo n štin a .

Jemnější genetické třídění rozeznává mandžuskou větev (mandžuština* a vymřelý 
jazyk Džurčenů z 12. st.), amurskou větev (nánajština, udehejština aj.) a tunguzskou 
větev (negidalština, evenština, evenkština, solonština aj.). Národnosti mluvící m.-t. 
jazyky žijí dnes většinou rozptýleně mezi jiným obyvatelstvem. V téže oblasti se mluví 
ruský, ukrajinsky, jakutsky i jinými jazyky, se kterými jsou m.-t.j. v trvalém kontaktu. 
Zvlášt^ruština ovlivňuje dnešní jazyky množstvím vypůjčených slov. Počty mluvčích 
nejsou vždy přesně známy (uvedli jsme počty podle sčítání lidu v SSSR z r. 1979). 
Počty mluvčích v Číně nejsou známy vůbec. Počty mluvčích se také proměňují v čase, 
např. v r. 1949 hovořilo dialektem olča (též ulča) na Amuru asi 1 400 osob, v r. 1979 
jich bylo asi 980.

M A N D Ž U S K O - T U N G U Z S K É  J A Z Y K Y
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Mandžusko-tunguzský jazyk altajské rodiny. Literární m., která byla vedle čínštiny 
úředním jazykem mandžuské říše, se dnes považuje za mrtvý j. Obsahuje velké množství 
mongolských slov. Literární m. vznikla v 1. pol. 17. st. a do poč. 20. st. v ní bylo sepsáno 
na 800 děl, převážně překladů z čínštiny. Severním dialektem m. dnes hovoří asi 60 tis. 
(podle některých odhadů až 1 mil.) osob v severní části provincie Dunbej a v Sin-ťiangu: 
jsou to potomci obyvatel, kteří sem migrovali na poč. 18. st. Nositelé jižního dialektu, 
který byl základem literární m., ztratili v procesu míšení s Číňany svůj jazyk a přijali 
čínštinu. Po určitou dobu (1599- 1632) používala m. mongolského písma jen nepatrně 
pozměněného učitelem Erdenim; od r. 1632 bylo používáno písmo podobné mongol
skému, které rozhojnil o diakritika a písmena potřebná pro zápis čínských a sanskrt- 
ských slov učenec Dachaj. Kromě toho bylo od r. 1748 pro slavnostní účely používáno 
také tzv. kvadrátní písmo, které vzniklo pod vlivem staročínských hieroglyfů a mongol
ského kvadrátního písma, ale kromě úzké vrstvy feudálů nedosáhlo většího rozšíření. 
Výslovnost: age síni ere gisun ma^ige tašarabuhakó semeo
Doslova: starší tvůj toto řeč trochu zmýlil-ne zdali

bratr (=  já)
Česky: Myslím, že jste se zmýlil.

M AN DŽUŠTINA (mandžu gisun)
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Nej početnější jazyk (v SSSR 5,5 tis. osob; v Číně asi 7 tis.) jižní větve mandžusko-tun- 
guzských jazyků altajské rodiny. Nánajci žijí rozptýleně mezi dolním tokem řeky 
Sungari ve vých. Mandžusku a dolním tokem Amuru a na rozsáhlém území kolem 
Chabarovská. N. rozeznává dva hlavní dialekty. Jazyk bohatého folklóru, jehož 
moderní literatura se rozvíjí od 30. let našeho století. Používá doplněnou azbuku.

EVENKŠTINA (dříve tunguzština)
Jazyk severní větve mandžusko-tunguzských jazyků altajské rodiny. Hovoří jím 
asi 12 tis. osob v oblasti kolem sibiřské řeky Tunguzky. E. rozeznává několik dialektů. 
Spisovný jazyk je založen na dialektu z okolí řeky Podkamenné Tunguzky a používá 
doplněnou azbuku.

EVENŠTINA (též lamutština)
Nejsevernější jazyk mandžusko-tunguzské větve altajské rodiny, kterým hovoří 
asi 6,5 tis. osob mezi dolním tokem Leny, Ochotským mořem a Beringovou úžinou. 
E. je silně ovlivněna jakutštinou. Rozlišuje tři dialektové oblasti. Spisovný jazyk 
používá doplněnou azbuku.

NÁNAJŠTINA (dříve též goldština)
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KOREJŠTINA (v KLDR čosonmal, v Jižní Koreji hangukmal)
Mluví jí 17 mil. osob v Korejské LDR a 38 mil. v Jižní Koreji, dále menšiny v Japonsku 
(přes 600 tis.), ČLR (asi 1,5 mil.), SSSR (200 tis.) a na Havajských ostrovech. Z různých 
názorů na genetické zařazení k. (vztah k čínštině, drávidským, paleoasijským a indo- 
evr. jazykům) převládly dva. Podle vědců v KLDR je k. izolovaným jazykem. Teorii 
o příslušnosti k altajským jazykům dokazoval od 20. let G. J. Ramstedt; k. stojí 
nejblíže k jejich tunguzské větvi.

Typologicky je k. aglutinační jazyk a sdílí převážnou část rysů alt. jazyků. Až do 
19. st. se vyvíjela pod vlivem klasické čínštiny, což zanechalo mnoho výpůjček ve 
slovníku. Podobně se projevila téměř 401etá japonská okupace na poč. 20. st., spojená 
s násilnou japanizací. Znalosti staré k. se opirají o rekonstrukce z čínských přepisů 
korejských slov. Mezi 1. st. př. n. 1. a 7. st. n. 1. převažovaly dialekty, z nichž se postup
ným sjednocováním vytvářel základ jednotného jazyka. Mezi 10. a 14. st. se posílil 
význam jazyka střední části poloostrova pro jednotné dorozumívání a do konce 
19. st. se k. vyvíjela jako jazyk korejské národnosti. Moderní (současná) k. vznikla 
na přelomu 19. a 20. st. V r. 1945 došlo k dosud trvajícímu rozdělení země, ale rozdíly 
obou spis. jazyků nepřesahují míru vzájemné srozumitelnosti. Rozlišuje se 6 nářečních 
oblastí.

Kolem počátku n. 1. převzali Korejci čínské písmo, jež nebylo pro k. zcela vhodné,
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a tak rostly snahy využít znaků pro fonetický zápis. V r. 1443 bylo vytvořeno originální 
hláskové písmo, jehož jednotlivé hlásky se spojují do slabik uspořádaných do čtverce. 
To umožňuje kombinaci s čin. znaky v jednom textu. Vedle toho se v zemi do poč. 20. st. 
používala klasická čínština a tzv. úřednická úprava čínského písma. V KLDR se píše 
výhradně hláskovým písmem, v Jižní Koreji se zvi. v odborných textech dodnes 
užívá kombinace korejského a čínského písma.
Výslovnost: haksendurún oje sonsudúri čxukku
Doslova: žáci (1. p. mn. č., včera reprezentanti fotbal

podmětová koncovka) ( l.p . mn. č.)
kjonggirúl hanún-gosúl pogo-issossumnida 
zápas dělání-věc dívajíce se-byli 
(4. p.) (4. p.)

Česky: Žáci se včera dívali, jak reprezentanti hrají fotbalový zápas.

JAPONŠTINA fnihongo, nippongoj
Jazyk, který se v posledních několika desetiletích přiřazuje k altajské jazykové rodině. 
Hovoří jím na Japonských ostrovech přes 100 mil. osob, několik tisíc na Tchajwanu,

■^Jazykové rodiny v severní a východní Asii
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asi 200 tis. na Havajských ostrovech, 200 tis. v USA (hl. v Kalifornii) a 380 tis. v Bra
zílii.

Nejstarší podoba j. je známa z textů z let 710 — 733 n. 1. Předpokládá se, že j. vznikla 
smíšením dvou jazykových proudů. Jeden zřejmě přišel ze severní Asie (pravdě
podobně přes Koreu) a druhý z jižní Číny nebo jihovýchodní Asie. Od 8. st. byla 
j. pod silným vlivem čínštiny, hl. ve slovní zásobě: přejímala se slova pro nové pojmy 
a čínská slova navíc dávala mluvčím zdáni vzdělanosti (čínština byla prestižním 
jazykem). Později (zvi. v době Meidži po r. 1868) byla podle čínských slovotvorných 
zásad vytvářena nová čínská (tzv. sinojaponská) slova. Podle odhadů má dnešní 
psaná j. 3/j sinojaponských slov. Pův. čínská slova vycházejí ze staré podoby jazyka 
a jsou Japonci vyslovována velmi odlišně od původní čínské výslovnosti.

Typologicky vypadá j. obdobně jako ostatní altajské jazyky, z nichž má nejblíže 
ke korejštině, tunguzským a mongolským jaz. Ve slovní zásobě j. lze nalézt také slova 
podobná jazykům malajským a v posledních letech se zkoumají i možné souvislosti 
s jazyky drávidskými.

Nářeční rozdělení není jednoznačné, počet uváděných dialektů kolísá od 3 do 7 podle 
třídícího hlediska. Nejvíce se odlišují dialekty na souostroví Rjúkjú a na jihu Jap. 
ostrovů, které jsou již téměř jiným jazykem. Vlastní j. se dělí na dialekty východní 
(hlavně Tokio, Jokohama a severní ostrovy Honšú a Hokkaidó), západní (Kjóto,
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Ósaka, záp. části ostrova Honšú, ostrov Šikoku) a dialekt ostrova Kjúšú.
J. rozlišuje psaný a mluvený jazyk. Až do 2. svět. války se psaného jaz. užívalo 

v odborných textech, v novinách a v korespondenci. Tento jazyk byl značně archai
zující, mnohdy i umělý. Mluvený jazyk pronikal do krásné literatury od konce 19. st. 
a po 2. svět. válce byl tento proces dovršen vytvořením standardního jaz. používaného 
jak v psané, tak v mluvené formě. V hovoru i v psaném projevuje pro j. charakteristické 
užívání velkého množství zdvořilostních tvarů a slov.

Písmo bylo nejprve přejato od Číňanů, ale velké potíže při psaní ohýbaného jazyka 
čínskými znaky pro celá slova vedly již v 8. st. k vytvoření vlastního slabičného způsobu 
psaní, kde se používalo čínských znaků foneticky (písmo kana). Teprve na poč. 20. st. 
byl zmenšen počet znaků, takže pro každou slabiku je jen jeden znak. Rozlišují se dvě 
formy tohoto písma — jednodušší (katakana) užívaná v knihách pro děti a úředních 
formulářích, vyhláškách apod. a složitější (hiragana) užívaná v ostatních případech. 
Dodnes se v obou způsobech kombinují čínské znaky se slabičným písmem. 
Výslovnost: kodomotači wa joru osoku made terebi
Doslova: děti (částice noc pozdě až do televize

podmětu) (záložka)
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Česky:

no mae wo hanarenai
(záložka před (částice nevzdalují se
2. pádu) (záložka) předmětu)

no de oja wa komatté imas
věc je, rodiče (částice majíce starost jsou

podmětu) (zdvořil.)
Rodiče mají starost, že děti pozdě do noci vysedávají u televize.
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T IB E T O -Č IN S K É  JA Z Y K Y

Jazyky této rodiny se mluví na rozsáhlém území střední a jihovýchodní Asie. Pokud 
jde o počet mluvčích, drtivou většinu zaujímá čínština se svými dialekty (z nichž 
některé bývají pokládány za samostatné jazyky). Čínština má také nejdelší kulturní 
tradici a je nejpodrobněji popsána.

Příbuznost jazyků uvnitř rodiny je v některých případech sporná — najdeme i jiné 
třídění, než zde uváděné. Souvisí to mimo jiné s neúplnými poznatky o některých méně 
známých jazycích. Vědecký výzkum ztěžovaly okolnosti přírodní (odlehlost), ale 
i politické (zákaz vstupu na území některých států).

T.-č. jazyky dělíme na dvě větve: sino-thajskou a tibeto-barmskou. První vykazuje 
nesporné znaky příbuznosti, uvnitř druhé větve není příbuznost tak průkazná.

K jazykům sino-thajským patří č ínš t ina* ,  tha j š t ina* ,  jazyky miao (asi 3 mil. 
osob v jihozáp. Číně, Barmě a Vietnamu), šan (přes 2 mil. v Barmě, dále v Ásámu 
a Thajsku) a ja o  (asi 0,5 mil. v záp. Číně).

K jazykům tibeto-barmským patří t ibe tš t ina* ,  barmšt i na*  a jazyky drobných 
etnických skupin, jako Moro ,  Kačin (dohromady asi 1 mil. v jihozáp. Číně), 
Lolo (zvané též I, asi 2 mil. v jihozáp. Číně), Bodo (méně než 1 mil. v severových. 
Bengálsku a Ásamu), Karen aj. Pravděpodobně sem patří i laošt ina*.
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Všechny tyto jazyky mají řadu společných znaků. Jejich základní jednotkou je 
slabika, a to jak z hlediska zvukové stavby, tak z hlediska významu -  každá slabika 
má svůj význam, je tedy morfémem. Morfémy kratší ani delší než slabika tu prakticky 
neexistují. Po stránce zvukové se slabika vyznačuje tím, že má více nebo méně přede
psanou stavbu. U jazyků, kde známe starší vývojová stadia (tj. máme písemné památky 
z různých dob), můžeme konstatovat postupné zjednodušování stavby slabiky. 
Nejdále pokročil tento proces ve spisovné čínštině: nejsou v ní skupiny souhlásek, 
slabiku tvoří samohláska či dvojhláska, před ní může stát jen jedna souhláska a za ní 
pouze hláska n nebo ř/. V jiných jazycích této rodiny je stavba slabiky rozmanitější, 
ale nikdy zcela libovolná.

Náhradou za toto omezení přísluší slabikám tóny, tj. relativní výška a tónový 
průběh -  rovný, stoupavý, klesavý ap. U slabik, které by jinak zněly stejně, tón slouží 
k rozlišení významu: např. čínsky siang v rovném tónu = vůně, siang v klesavém 
tónu =  podobný, v hlubokém tónu = myslit. Počet tónů je v různých jazycích i dia
lektech různý (v barmštině 3, v některých dialektech jižní Číny 9 i víc).

Slabika je také základní jednotkou významovou, morfémem lexikálním nebo 
mluvnickým. Funguje buď samostatně jako jednoslabičné slovo, nebo vystupuje 
ve spojení s jiným slabičným morfémem (nebo morfémy) jako slovo víceslabičné, 
avšak zpravidla se v něm neztrácí povědomí o původním významu složek. Nazýváme-li
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tibeto-čínské jazyky jednoslabičnými, míníme tím tuto poměrnou samostatnost 
slabiky ve významové stavbě jazyka.

Izolovaná slova nejsou nijak určena mluvnicky, podobají se tedy spíše našim slovním 
základům. Potřebné mluvnické kategorie (slovni druh, pád, slovesný způsob, rod ap.) 
dostávají slova teprve ve slovních spojeních (sousloví, věta, někdy i širší kontext). 
Děje se to buď pomocí mluvnických morfémů, nebo pomocí slovosledu. Přitom některé 
kategorie (číslo, čas) nemusí být vyjádřeny vůbec, jestliže to mluvčí nepokládá za nutné. 
Důležitější než údaj o čase bývá v těchto jazycích údaj o fázi slovesného děje (zdali děj 
skončil, trvá, opakuje se ap.). Tyto údaje se vyjadřují připojením jakýchsi pomocných 
sloves, která někdy časem pozbývají původní význam a stávají se vidovými příponami.

Tibeto-barmská větev se od sino-thajské liší větší volností ve stavbě slabiky, větším 
množstvím mluvnických morfémů a jinou základní stavbou věty: zatímco v jazycích 
sino-thajských je pořadí členů podmět — sloveso — předmět, v tibeto-barmských 
j. je sloveso na konci věty a za ním zpravidla následuje jakýsi ukazatel slovesného 
způsobu.

Jednotlivé tibeto-čínské jazyky se liší množstvím mluvnických morfémů. Shod 
ve slovní zásobě není mnoho.

Typologicky patří tibeto-čínské j. v podstatě k typu izolačnímu, sino-thajská větev 
jeví rysy polysyntetické, ve větvi tibeto-barmské se vyskytují rysy aglutinační.
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S I N O  T H A J S K É  J A Z Y K Y

ČÍNŠTINA (chan-jů)
Jazyk sino-thajské větve tibeto-čínské rodiny. Je mateřským jazykem asi 90% obyvatel 
Číny a Hongkongu. Dále jím mluví Číňané v Malajsii a Singapuru, v Indonésii, na 
Filipínách, v Thajsku, Vietnamu aj. Údaje o počtu mluvčích nejsou přesné. Pravdě
podobný počet je asi 900 mil.

Pro vývoj čínské jazykové situace je důležité písmo. Je původní, ideografické, 
nejstarší památky jím psané jsou z 1. pol. 2. tisíciletí př. n. 1. a udrželo se dodnes. 
Základní jednotkou je znak, písemný záznam jednoslabičného morfému, který však 
nezachycuje jeho zvukovou podobu (stará výslovnost znaků musela být složitým 
způsobem rekonstruována). Pro budoucnost se počítá s nahrazením původních znaků 
latinkou, což vyžaduje dlouholetou práci čínských jazykovědců. Prozatím probíhá 
zjednodušování složitých znaků. Nejstarší znakové texty představují tehdejší stav 
jazyka. Zvuková podoba se časem značně změnila, mluvnická stavba zůstala pro 
uživatele vzorem. Tak vznikl jazyk psaný (klasický, wen-jen), jednotný pro celou Čínu

Tibeto-čínské jazyky —  Zadní Indie a Čína
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a rozšířený i v Japonsku, Koreji a Vietnamu jako jazyk literární. Od 10. stol. n. 1. se 
pronikavě odlišil od jazyka hovorového (paj-chua).

Klasická čínština je jazyk čistě izolačniho typu. Slova jsou jednoslabičná, tvarově se 
nemění a dělí se jen na 2 druhy: slova významová a mluvnická. Větné vztahy jsou 
určovány postavením ve větě a spojením s mluvnickými slovy. Vlivem zvukového 
zjednodušení se vyskytuje takové množství stejně znějících slov, že význam slova 
může být odlišen jen znakem, jímž je psáno (např. slabika li v klesavém tónu má přes 
30 různých významů a jim odpovídajících znaků). Klasická činština je dnes pro 
Číňany na poslech nesrozumitelná, ale v pisemném projevu se udržela až do vzniku 
ČLR. Existuje v ní rozsáhlá literatura nauková i krásná (zvláště lyrika).

Spisovná norma hovorového jazyka vznikla na základě severních nářečí (zejména 
z okolí Pekingu), která jsou si dosti blízká. Nářečí jižní se liší jak od severních, tak 
mezi sebou tolik, že nejsou navzájem srozumitelná. Nejdůležitější z nich je kanton -  
št ina,  která je dorozumívacím jazykem v jižních oblastech Asie mimo ČLR (asi 
55 miliónů mluvčích). V hovorové řeči vznikla nejprve literatura populární, v moderni 
době se jí začalo užívat pro všechny druhy písemnictví (Lu Sun, Kuo Mo-žo).

Základní zvukovou i významovou jednotkou je slabika. Její hlásková stavba je 
přesně vymezena a přísluší jí jeden ze 4 tónů (rovný, stoupavý, hluboký, klesavý). 
Nepřízvučné slabiky jsou často bez tónu. Proti počtu slov je možných slabik nepatrný
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počet i v jižních nářečích, kde je stavba slabiky rozmanitější.
Každá slabika je morfémem. Slova jsou buď jednoslabičná, tvořená jedním morfé- 

mem, nebo víceslabičná, vzniklá spojením několika morfémů, např./ey'-/i'(letět-stroj) = 
= letadlo, ta-c'-t'i (klepat-znak-stroj) = psací stroj. Původní význam složek se většinou 
dosud cítí. S tím souvisí nepatrný počet výpůjček z cizích jazyků, kde slabiky lexikální 
význam nemají; místo nich je v č. hodně kalků.

Pořádek slov ve větě je pevný, avšak větné členy mohou být uspořádány několika 
způsoby podle stupně rozvitosti, důrazu ap.

Moderní čínština má jak rysy polysyntetické, tak rysy izolační.

c n lj t X

Výslovnost: o u to a a j čxe u lo
w o n en aj

Doslova: já sedět (mluvn. ten (nume- tram- zkazit (vidová
morfém) rativ) vaj se přípona)

Česky: Tramvaj, kterou jsem jel, měla poruchu.
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THAJŠTINA
Sino-thajský jazyk tibeto-čínské rodiny. Mluví jím Thajci v Thajsku (tvořící přes 
polovinu obyvatel státu), dále jejich menšiny v Číně (provincie Jiin-nan) a Vietnamu, 
celkem asi 24 milióny osob. Je reprezentován četnými nářečími; prestiž spisovného 
jazyka má nářečí, kterým se mluví v Bangkoku.

Základní jazykovou jednotkou je slabika. Možnosti její stavby jsou omezené, 
zato jí přísluší některý z 5 (nebo 6 -  podle nářečí) tónů : stoupavý, klesavý, vysoký, 
nízký, střední a jejich kombinace. Tóny slouží k rozlišování jinak stejně znějících 
slabik. Slabiky jsou zároveň jednotkami významovými, slovy nebo morfémy (hranice 
tu není přesná, morfémy mají různý stupeň samostatnosti). Slova se neohýbají, 
mluvnické významy a vztahy mezi členy věty jsou vyjádřeny pořádkem slov nebo 
připojením mluvnických morfémů.

Písmo pochází podle tradice z 13. st. Jeho základem je jedna z variant indického 
písma dévanágarí; bylo přejato prostřednictvím Khmerů a doplněno několika písmeny 
pro specifické thajské hlásky a značkami pro tóny.
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TIBETO-BARMSKÉ JAZYKY
Větev tibeto-čínské jazykové rodiny.

LAOŠTINA
Jazyk tibeto-čínské rodiny, řazený některými jazykovědci k tibeto-barmské, jinými 
k sino-thajské větvi. Mluví jím asi 2 mil. Laosanů žijícich v severním Laosu.

Spisovná norma dosud neexistuje, jen řada dosti odlišných nářečí, nejen místních, 
ale i sociálních (tj. užívaných různými společenskými třídami). L. je poměrně málo 
prostudována, takže i její příslušnost k jazykové rodině je sporná. Základem stavby 
jsou jednoslabičné morfémy s tóny. L. však obsahuje silnou vrstvu výpůjček z páli 
(jazyka, který přinesli z Indie buddhističtí misionáři a kterým jsou psány kanonické 
knihy). Páli je jazyk jiného typu, v němž se slabika a morfém nekryjí, čímž je původní 
stavba laoštiny narušena.

Užívá se v podstatě písmo thajské, jen s nepatrnými obměnami.

TIBETŠTINA
Tibeto-barmský jazyk tibeto-čínské rodiny. Mluví jím Tibeťané v Tibetu a jejich 
menšiny v záp. Číně, Bhútánu a Nepálu, celkem asi 7 miliónů osob.
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Nejstarší písemné památky jsou z 8. stol. n. 1., psané hláskovým písmem převzatým 
z Indie. Podle nich můžeme sledovat, jak se zjednodušovala stavba slabik; např. 
hgrog-pa se dnes vyslovuje dok-pa (pastevec). S tím souvisí ztráta neslabičných 
předpon, kterými se slova rozlišovala. Náhradou za ně vznikly tóny.

Stavba slabiky je dost volná: na počátku může být skupina souhlásek, po samohlásce 
(dvojhlásky se nevyskytují) může následovat libovolná souhláska. Tónů je 6, stoupavý 
a klesavý s vysokými a nízkými variacemi. Mluvnické kategorie vyplývají teprve 
z větné souvislosti. Děje se to pomocí mluvnických morfémů, z nichž některé vznikly 
z morfémů lexikálních. Tak např. slovesné vidy se vyjadřují připojením pomocných 
sloves s původním významem skončit a být. Ve stavbě jazyka se jeví rysy aglutinace.

Tib. písmo je obměnou indického pisma dévanágarí, které přinesl do Tibetu v 7. st. 
učenec Thon-mi Sambhóta. Má 30 písmen pro souhlásky a pro slabiky se samo
hláskou a. Ostatní samohlásky se značí nad souhláskou nebo pod ní.

BARMŠTINA
Tibeto-barmský jazyk tibeto-čínské rodiny. Mluví jím Barmánci v Barmě (asi 70% 
obyvatelstva státu), dále menšiny v Kampučii a Tnajsku, celkem asi 18 miliónů osob.

•^Jazykové rodiny a větve ve střední a východní Asii
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Nejstarší písemné památky (nápisy) pocházejí z 11. stol., psány jsou hláskovým 
písmem indického původu. Můžeme na nich pozorovat, že se od té doby stavba slabiky 
zjednodušila.

Slabika má omezené možnosti stavby: nevyskytují se skupiny souhlásek a výběr 
souhlásek na konci slabiky je přesně určen. Každá slabika má jeden ze tří tónů, kterými 
jsou rozlišovány významy slabik jinak stejně znějících. Slabiky jsou vesměs morfémy, 
tedy jednotkami významovými. Morfémy jsou lexikální nebo mluvnické. Mluvnických 
je mnoho a tvoří až 30% textu. Připojují se k lexikálním morfémům podle potřeby 
teprve v promluvě; u jednoho slova významového může stát i několik mluvnických 
slov, např. ejn = dům, dwe = množ. číslo, go = funkce předmětu, ejn-dwe-go = 
= domy (4. p.).

Slovesné vidy se vyjadřují připojením pomocných sloves s původním významem 
zůstat a skončit.

Písmo je hláskové. Pochází z jižní Indie, odkud bylo přejato přes monštinu. Od 
monského písma se liší jen drobnými úpravami, zejména značkami pro tóny.
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AUSTROASIJSKÉ JAZYKY
S tím, jak narůstají znalosti jazyků jižní a jihovýchodní Asie, zaměřují se badatelé 
stále více na jejich vzájemné srovnávání a docházejí k stále pevnějšímu přesvědčení, 
že tyto jazyky tvoří jednu rodinu. Zatím se srovnávání provádí především v rámci 
jednotlivých větví, které jsou spolu vnitřně těsněji spjaty, a poskytují tudíž bohatší 
materiál. Austroas. rodina se dělí na 4 větve: jazyky malakské*,  mundské*,  
mon-khmérské* a n ik obarské .  Zatím není všeobecně přijata myšlenka, že tato 
rodina tvoří součást ještě větší rodiny jazyků  aus tr ických ,  jejíž druhou část 
představuje rodina jazyků austronéských (malajsko-polynéských). Toto příbuzenské 
třídění navrhl na poč. 20. stol. W. Schmidt a v posledních několika letech ho znovu 
prověřují někteří badatelé.- N ik o b a r s k é  j. (kar, téréssa, bompaka, trinkat, kamórta, 
šompe aj.; 10 tis. osob na indických ostrovech Nikobary) jsou někdy považovány 
za odnož j. mon-khmerských.
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MALAKSKÁ VĚTEV (jazyky Malakka)

je tvořena třemi skupinami jazyků (džakun,  sakai  a semang), kterými se hovoří 
hlavně v pevninské části Malajsie. Jen některé semangské jazyky zasahují až do 
Thajska. Jazyky skupiny džakun hovoří asi 10 tis. osob, jazyky skupiny sakai také 
tolik, jazyky skupiny semang asi 2 tis. osob.

MUNDSKÉ JAZYKY

tvoří západní větev austroasijské jazykové rodiny. Patří do ní deset jazyků s mnoha 
dialekty, kterými hovoří skoro 6 mil. osob v centrální a východní Indii. Dělí se dále 
na severozápadní, severní, centrální a jižní skupinu. Jsou to především jazyky drobných 
kmenů roztroušených po celém prostoru, kde se kromě toho hovoří také jazyky 
indoárijskými a drávidskými. Mundské jazyky mají význam z hlediska jazykovědného. 
Aby se mohli Mundové stýkat s okolním světem, musí být dvojjazyční, tj. musí 
ovládat některý z velkých jazyků svého okolí. To umožňuje jazykovědcům studovat 
zákonitosti dvojjazyčnosti a styku jazyků (jazykového kontaktu), při němž dochází

Písma austroasijských a tibeto-čínských jazyků ►
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k vzájemnému ovlivňování.
Dnes hrají mundské jazyky v Indii zanedbatelnou roli (v r. 1961 tvořili jejich mluvči 

1,5% obyvatel a do r. 1971 jich ještě ubylo), ale na základě zkoumání řady jazykových 
jevů v jazycích dnešní Indie i na základě jiných dokladů se předpokládá, že předchůdci 
dnešních Mundů byli ve staré Indii daleko početnější a že zasahovali až do oblasti 
řeky Indu (v dnešním Pákistánu). M. jazyky významně zasáhly do tvorby tzv. indického 
jazykového svazu a během tisíciletého soužití a někdy i míšení s ostatními jazyky v nich 
zanechaly gramatické i slovníkové vlivy. Samy však byly rovněž značně ovlivněny, 
např. ve slovní zásobě indoárijskými jazyky. Historie m. jazyků není známa, poněvadž 
byly zaznamenány až v posledních 150 letech a některé zcela nedávno.

Všechny m. jazyky jsou především jazyky kmenového dorozumívání a bohatého 
folklóru svých nositelů, kteří se živili a mnozí dosud živí převážně primitivním lovem 
a sběrem.

Mezi nejznámější mundské jazyky patří sa n tá lš tin a  (santali, v r. 1971 přes 3 mil. 
osob v oblasti ind. států Urísy, Biháru, Záp. Bengálska a Ásamu), m u n d a rš tin a  

(mundari, v r. 1971 asi 750 tis. osob v Biháru, Uríse a Záp. Bengálsku), só ra  (též 
sav ara , v r. 1971 asi 265 tis. osob v Ándhře, Uríse a Ásamu) a k h a ria  (v r. 1971 
asi 170 tis. osob v Madhjapradéši, Uríse a Biháru).
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MON-KHMERSKÉ JAZYKY

Tato větev austroasijské rodiny se skládá jednak z jazyků m onských (mon, 
menšinové jazyky v jižni Barmě), jednak ze dvou významných jazyků jv. Asie, 
v ietnam štiny*  a khm erštiny*.

VIETNAMŠTINA (tieng Viet Nam, dříve annamština)
V. bývá řazena do mon-khmerské větve austroasijských jazyků, její původ však není 
zcela objasněn. Mluví jí asi 30 miliónů Vietnamců ve Vietnamu i rozptýlených v okol
ních zemích. Nářeční rozdíly nejsou příliš ostré, jednotlivá nářečí se vzájemně liší 
především ve výslovnosti. Standardní oficiální podoba odpovídá zhruba mluvě 
vzdělaných vrstev v hanojské oblasti.

Téměř polovinu slovní zásoby tvoří slova přejatá z čínštiny (knižní, kulturní 
a vědecká terminologie apod.). Základní stavební jednotkou v. je slabika. U původní 
domácí slovní zásoby je tento útvar svou relativní gramatickou samostatností srovna
telný se slovem, jak je chápáno v evropských jazycích. Slova čínského původu jsou 
naproti tomu převážně dvojslabičná. Jednoslabičných slov jsou asi 4 tisíce, sdružují se

Austroasijské jazyky —  Zadní Indie
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však často do dvojic (řidčeji do trojic) a takováto složená pojmenování pak vyjadřují 
další významy. Nejnápadnějším hláskovým rysem v. je, že každá slabika se vyslovuje 
s určitým tónem, podle kterého se rozlišuje význam. Standardní jazyk rozlišuje 
6 tónů.

V. neohýbá slova, mluvnické významy se vyjadřují především pomocí slovosledu 
a pomocnými mluvnickými slůvky. Charakteristické je, že tato pomocná slova si 
velmi často uchovávají svůj původní (lexikální) význam.

V. se píše latinkou doplněnou množstvím diakritických znamének. Tento druh 
přepisu byl vytvořen již počátkem 17. století evropskými misionáři, obecného rozšiření 
však došel až po 1. světové válce, kdy definitivně zatlačil domácí znakové písmo, 
utvořené kdysi podle čínského vzoru.

Psáno: Quyén šách
ť

ša

den nám trén bán

Výslovnost: ku.
J n e

den nam

ten b.an

Doslova: (porn. slovo 
= 1 kus)

kniha být černý ležet nahoře stůl
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khóng? 

xoum

být majetek Khai správný ne

Česky: Ta černá kniha, která leží na stole, je Khaiova kniha, že ano?

KHMERŠTINA (kampučtina, pchiesa khmae)
Úřední jazyk Kampučské lidové republiky. Počet uživatelů je 5,8 mil. osob, vzájemně 
srozumitelnými nářečími však hovoří ještě asi 1 mil. Khmerů v Thajsku a ve Vietnamu. 
Blízkým jazykem je m onština  užívaná v Barmě. K. má bohatou literární tradici. 
Nejstarší nápis pochází z počátku 7. století n. 1.

V k. je větší počet administrativních, vojenských a literárních slov vypůjčených 
ze sanskrtu a pálí. Čistě kampučská slova jsou převážně jednoslabičná, slova dvoj
slabičná jsou většinou odvozená. Odvozuje se pomocí předpon, vpon a zdvojování. 
I slova sanskrtského původu mohou být odvozována pomocí vpon. Slovní druhy se 
formálně téměř nerozlišují. Jen některé vpony odlišují podstatné jméno od slovesa. 
Slova jsou neohebná, neexistuje skloňování ani časování. K přesnějšímu určení rodu
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nebo čísla podstatného jména slouží pomocná slova umísťovaná za určované jméno. 
Tato pomocná slova si přitom podržují svůj původní význam. Pomocných slov 
umístěných před slovesem nebo za ním se užívá k vyjádření času (přítomnosti nebo 
minulosti) a k vyjádření možnosti. Slovesný vid je označen předponou. Jako osobní 
zájmena slouží podstatná jména nebo bývalá podstatná jména. Slovo určující stojí 
za slovem určovaným.

Pro slovní zásobu je charakteristické široké používání konkrétních slov s jemně 
odstíněnými významy. Slova abstraktní jsou téměř výhradně cizího, tj. indického 
původu. Ve slovní zásobě se uplatňuje rozlišení společenských rovin, tj. zvolené slovo 
závisí na vztahu mluvící osoby k osobě, ke které nebo o které se mluví.

V khmerštině výrazně převažují prvky izolačního typu jazyka.
Khmerské písmo je odvozeno z jihoindické varianty písma brahmí.

Výslovnost: damneri nis ban bandál
Doslova: zpráva tato (ukazatel ukončení způsobit

děje = ,,dostat“)

tet khftom aoj pruoj bárom jar  ̂ khlarj
duše já aby být neklidný způsob silný

Česky: Tato zpráva způsobila, že se mé duše zmocnil neklid.
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AUSTRONÉSKÉ JAZYKY
Jazyky austronéské rodiny se mluví v rozsáhlé, převážně ostrovní oblasti od Mada
gaskaru na západě přes Indonésii, Filipíny a Tchaj-wan po Novou Guineu, Mikro- 
nésii, Melanésii, Polynésii a Nový Zéland. Na asijské pevnině se austronéskými 
jazyky mluví v Malajsii a částečně i ve Vietnamu a Kampučii (čamské jazyky). Celkový 
počet jazyků patřicích do této rodiny se odhaduje na 300 -  500. Bývají děleny na větev 
in d o n ésk o u , m ik ro n ésk o u , p o ly néskou  a m elanéskou . Austronéské jazyky 
jsou snad vzdáleně příbuzné s jazyky mon-khmerskými.
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INDONÉSKÉ JAZYKY

Větev austronéské jazykové rodiny. Kromě in d o n éštin y -m ala jš tin y *  sem patří 
jednotlivé jazyky Indonésie: m in an g k ab au štin a  (3,6mil. osob), a těž š tin a  
(bahasa Aceh, 1,5 mil.), j. b a tack é  (2,2 mil.), redžan g -lam p u n g sk é  (670 lis.) 
a další na Sumatře a přilehlých ostrovech; d a jacké  j. (240 tis.) na Kalimantanu; 
jav án štin a*  a su n d án štin a  (18 mil.) na Jávě, m ad u rš tin a  (5 mil.) na Maduře; 
b a lijš tin a  (2 mil.) na ostrově Báli, s a sač tin a  (1 mil.) na ostrově Lombok a sum- 
b av štin a  (280 tis.) na ostrově Sumbawa; b u g iš tin a  (2,7 mil.), m a k a sa rš tin a  
(1 mil.), j . to rad žsk é  (930 tis.) a g o ro n tá lsk é  (900 tis.) na Sulawesi; j. o s tro v ů  
Bima a Sum ba a j. východní části Indonésie  (Moluky, ostrovy Timor, Roti, 
Sulu a další), kde se však už austronéské j. střídají s j. papuánskými. Dále sem patří 
j. filipínské: tag a lš tin a* , b isa jš tin a  (12,6 mil.), ilo k á n š tin a  (2,5 mil.), b iko l- 
š tin a  (2,1 mil.), j. ifugao  (200 tis.), m ag indanao  (350tis.), pam pangan  (900 tis.) 
a další; j. Tchaj-wanu: ami (87 tis.), a tay a l (tayal, 36 tis.), seedik (14 tis.), bunun 
(21 tis.), paiw an (37 tis.); čamskéj.: čam (150 tis.), d ža ra i (150 tis.), rad ě  (100 tis.) 
a další, kterými se mluví ve Vietnamu a Kampučii; m algaština*  na Madagaskaru.

Indonéské jazyky se vyhýbají větším shlukům souhlásek (nanejvýš 2), na konci 
slova se kromě samohlásky může vyskytovat jen jednoduchá souhláska. Časté jsou
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nosovky. Slovní základy jsou většinou dvouslabičné. Hlavním prostředkem odvozo
vání slov jsou předpony, přípony a vpony, event. jejich kombinace. Jiným prostředkem 
odvozování je zdvojení základu slova nebo jeho první slabiky. Hojná jsou rovněž 
slova složená.

Podstatná a přídavná jména se neskloňují. Množné číslo se může vyjádřit zdvojením 
slova, častěji však zůstává formálně nevyjádřeno. V některých filipínských jazycích 
se vyvinula zvláštní částice mga, která — užita před podstatným jménem — mu dává 
význam množného čísla. Zvláštní tvary pro množné číslo mívají jen některá osobní 
zájmena. Typické je rozlišování tvarů inkluzívních a exkluzivních u 1. os. množného 
čísla. Rozvinutější tvarosloví má sloveso. Nerozlišuje sice osoby a číslo, v některých 
jazycích však rozlišuje časy (např. v jazycích filipínské skupiny a v malgaštině; 
u ostatních jazyků opisně), způsoby (hlavně rozkazovací způsob), slovesný rod 
a částečně i vidy. Tvoří též četná odvozená slovesa s jemnými významovými odstíny 
(slovesa modifikovaná).

Důležitou roli hraje slovosled. Člen určující stojí vždy za určovaným. K vyjádření 
mluvnických vztahů se užívá hojně pomocných slov. Vedlejší věty se užívají v omezené 
míře.

V stavbě indonéských jazyků se silně uplatňuje typ aglutinační (v řadě přípon 
a předpon), izolační (užívání pomocných slov) i polysyntetický (četné složeniny).
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V řadě jazyků se vyvinul systém zdvořilostních rovin podle věkové a sociální 
příslušnosti mluvčích.

MALAJŠTINA-INDONÉŠTINA-MALAJSIJŠTINA 
(bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia)
Jazyk indonéské větve austronéské jazykové rodiny. Nejstarší nápisy ve staré malaj- 
štině jsou známy ze 7. stol. n. 1. Už tehdy byla malajština běžným dorozumívacím 
jazykem v západní části indonéského souostroví a na Malajském poloostrově. 
V moderní době se pak stala základem národního sjednocení obyvatel bývalé Nizo
zemské Indie. V r. 1928 byla prohlášena za jazyk národní jednoty a pojmenována 
in d o n éštin o u . Je úředním jazykem Indonéské republiky a Malajsie, kde se od 
r. 1969 nazývá m ala js ijš tin o u . Úředním jazykem je malajština také v Bruneji 
a (spolu s čínštinou, tamilštinou a angličtinou) v Singapuru. Rozdíly mezi jednotlivými 
variantami jsou nepatrné a projevují se jen drobnými slovními odchylkami. Odlišnější 
jsou některá oblastní nářečí (např. bandžarština na jižním Kalimantanu). Indonésky, 
malajsijsky a malajský mluví jako mateřským jazykem asi 18 mil. osob. Vzhledem 
k dvojjazyčnosti většiny indonéského obyvatelstva lze však počet lidí užívajících 
těchto jazyků v běžném denním styku zvýšit na 80 miliónů.

Stavba indonéštiny je jednoduchá. K odvozování slov používá nevelkého počtu
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předpon, přípon nebo jejich kombinací, zdvojování a skládání slov. Nemá skloňování 
ani časování, což nahrazuje použitím předložek nebo pomocných příslovcí. Sloveso 
rozlišuje činný a trpný rod a částečně vidy. Předpony a přípony dávají slovesům 
zvláštní významové odstíny (slovesa modifikovaná). Ve větě stojí člen závislý za 
členem řídícím. Ve slovní zásobě je hodně výpůjček ze sanskrtu a arabštiny.

Indonéština se píše latinkou, malajsijština převážně také latinkou, někdy však podle 
dřívějšího způsobu i arabským písmem. Pravopis latinky je v Indonésii i Malajsii 
od r. 1973 sjednocen.
Psáno: Ia tidak menampakkan rasa malu-malu
Výslovnost: ija tida mtmampakkan rasa málu málu
Doslova: on ne (předpona) + být pocit ostýchat se

vidět + (přípona)

berpidato di depan umum.
bsrpidato di dapan umum
(slovesotvomá v před veřejný
předpona) + projev

Česky: Nedává znát ostych, když mluví na veřejnosti.



JAVÁNŠTINA (basa Jawa, cara Jawi)
Jazyk indonéské větve austronéských jazyků. Je mateřským jazykem 60 miliónů osob 
na střední a východní Jávě. J. má bohatou literaturu, kterou lze souvisle sledovat 
od 9. stol. n. 1. Až do 2. světové války hrála j. nejdůležitější roli v politickém a kulturním 
životě země (kromě holandštiny), po vyhlášení indonéské nezávislosti však prvenství 
přenechala indonéštině a ponechává si roli uchovatele javánských kulturních tradic.

Struktura jazyka je obdobná indonéštině, má však bohatší slovesný systém: 
rozeznává rozkazovací způsob činný i trpný a přací způsob. Kromě předpon a přípon 
má i slovesné vpony {-um-, -in-). Používá četných pomocných slov. Má hodně vý
půjček ze sanskrtu.

Zvláštností j. je užívání několika zdvořilostních stupňů, lišících se (hlavně v rovině 
slovní zásoby, částečně však i ve tvarosloví) podle společenských nebo věkových 
skupin uživatelů jazyka. Dvě hlavní zdvořilostní formy jsou ngoko a krom o. 
V ngoku mluví osoby starší k mladším nebo mladí lidé navzájem; osoby mladší 
vůči starším, děti vůči rodičům nebo služebně podřízení vůči svým představeným 
musejí užít kroma.

V současné době sej. píše latinkou. Do 2. světové války používané písmo honočoroko 
bylo odvozeno od jihoindického písma.

301



F orm a ngoko
Psáno: Omahé Suta ora adoh saka ing kéné.
Výslovnost: omahé suto ora adoh soko ir| kéné
Doslova: dům (+  při vlast- Suto ne daleko od tady

ňovací přípona) -é
F orm a krom o
Psáno: Griyanipun Suta boten tebih saking ing ngriki.
Výslovnost: grijanipun sub mboton tabih sakir| ir| r|riki
Doslova: dům (+ při vlast- Suto ne daleko od tady

ňovací přípona)
Česky: Sutův dům není daleko odtud.

TAGALŠTINA-FILIPÍNŠTINA (Tagalog, Tagal, Pilipino)
Jazyk indonéské větve austronéských jazyků. V r. 1937 byla tagalština přijata za 
základ celofilipínského jazyka. Dnes je úředním jazykem Filipín (spolu s angličtinou) 
a jako taková má nový název filipínština. Jako mateřským jazykem jí mluví 10 miliónů 
lidí, převážně na ostrovech Luzon (v jeho jižní části a na východním pobřeží) a Mindoro 
(v pobřežních oblastech), má však perspektivy dalšího rozšíření.
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T. je typ jazyka aglutinačního s bohatě rozvinutým systémem předpon, přípon 
a vpon. Podstatné jméno má člen a rozlišuje číslo jednotné, množné (tvořené částicí 
mgá) a dvojné (tvořené částicí mag). Rovněž osobní a přivlastňovací zájmeno rozlišuje 
tři čísla, zájmeno 1. os. množ. čísla má inkluzívní a exkluzivní tvary. Slovesný systém 
rozlišuje neurčitý tvar, přítomný, minulý a budoucí čas a rod činný a trpný. Ve slovní 
zásobě jsou četné výpůjčky ze španělštiny.

Píše se latinkou, do 16. století však t. používala vlastního slabičného písma indického 
původu.

MALGAŠTINA (fiteny Malagasy)
Jazyk indonéské větve austronéské jazykové rodiny. M. je pravděpodobně nejblíže 
příbuzná jazykům jihovýchodního Kalimantanu. Dělí se na řadu blízkých nářečí. 
Spisovná norma se opírá o centrální nářečí merina. Je úředním jazykem Madagaskaru. 
Mluví jí okolo 9 miliónů obyvatel státu (Malgašů).

V m. má rozlišující význam nejen poloha přízvuku, ale i jeho tón. Slova se dělí 
na dvoj- nebo trojslabičné základy, částice a odvozená slova. Odvozování se děje 
pomocí předpon, přípon a vpon. Malgašské sloveso rozeznává časy (přítomný, 
minulý a budoucí) a činný a trpný rod. Rozhodující význam má poloha slova ve větě. 
Ve slovní zásobě malgaštiny je patrný vliv angličtiny, arabštiny, francouzštiny,
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M IKRO NÉSKÉ JAZYKY

Větev austronéské jazykové rodiny. Mikronéskými jazyky se mluví v oblasti Mikro- 
nésie od Palauských ostrovů přes Mariany, Karolíny, Marshallovy ostrovy až po 
Kiribati (Gilbertovy ostrovy). Hlavní mikronéské jazyky jsou čam oroština* , 
p a la u š tin a  (12 tis. osob), ja p š tin a  (4 tis.), k a ro lín š tin a  (2 tis.), tru k š tin a  
(26 tis.), p o n ap eštin a  (15 tis.), m a rša lš tin a  (19 tis.), g ilb e r tš tin a  (k ir ib a t-  
š tin a , 44 tis.). V západní části Mikronésie vykazují tyto jazyky větší míru vzájemné 
podobnosti a větší příbuznost s některými z jazyků indonéských (mluvenými na 
Filipínách a Tchaj-wanu), zatímco směrem k východu se projevují značné odlišnosti.

Mikronéské jazyky mají četné zdvojené souhlásky i samohlásky a samohláskovou 
harmonii. Mají složitý systém ukazovacích zájmen, podstatná jména jsou rozdělena 
do jmenných tříd. Slovesné věty jsou uvedeny zvláštní předponou ukazující na podmět. 
Mají četné částice, které v užití před slovesem udávají čas nebo vid, a četná zdvojená 
slova s různou mluvnickou funkcí.

ČAMOROŠTINA (Chamorro)
Jazyk mikronéské větve austronéských jazyků, který však jeví četné podobnosti 
s jazyky filipínskými. Čamorosky mluví asi 51 tisíc osob na Marianách, z toho 39 tisíc



na ostrově Guam, není však úředním jazykem. Rozdíly mezi nářečími jsou nepatrné.
Č. má šest souhlásek (i, e, ae, a, o, u), které se však v nepřízvučné slabice redukují 

na tři. Má četné jmenné věty, charakterizované částicemi. Slovesný systém se vyznačuje 
předponami, příponami a vponami, z nichž některé jsou značně příbuzné podobným 
morfémům jazyků indonéských. Ve slovní zásobě jsou četné výpůjčky ze španělštiny, 
japonštiny a angličtiny.

r

*
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POLYNÉSKÉ JAZYKY

Větev austronéské jazykové rodiny. Polynéskými jazyky se mluví uvnitř tzv. „poly- 
néského trojúhelníku44, ohraničujícího oblast Tichomoří od Havajských ostrovů 
k Novému Zélandu a Velikonočnímu ostrovu. Polynéské obyvatelstvo však sídlí i na 
některých izolovaných místech v melanéské a mikronéské oblasti. K nejrozšířenějším 
polynéským jazykům patří to n g á n š tin a  (tonžština, 75 tis. osob), sam oánština* , 
jazyk fu tu n a  (3 tis.), h av a jština* , tah itš tin a* , ro ro to n g á n š tin a  (10 tis.) 
a m aorština* .

Všechny polynéské jazyky mají 5 samohlásek, u nichž rozlišují délku, v písmu 
většinou vyznačenou zdvojením písmene. Druhotně se objevuje i délka souhlásek 
(rovněž vyznačená zdvojením). Soubor souhlásek je vesměs velmi chudý. Souhlásky 
se nikdy nevyskytují na konci slova, uvnitř slova neexistují shluky souhlásek (kromě 
souhlásek zdvojených). Naopak se objevují četné shluky samohlásek. Přízvuk je 
obyčejně na předposlední slabice.

Mluvnická stavba je jednoduchá. Omezuje se v podstatě na použití částic kladených 
před nebo za základní slovo a několika předpon a přípon sloužících k odvozování slov. 
Skladba rozeznává větu jmennou a slovesnou. Slovesná věta rozeznává činnou a trpnou 
konstrukci.
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S výjimkou Velikonočního ostrova se u polynéských jazyků nevyvinulo vlastní 
písmo. Píše se vesměs latinkou.

Jazyk východní skupiny polynéské větve austronéských jazyků. H. mluví jako 
mateřským jazykem již jen několik set Havajců na ostrově Ni’ihau a ojediněle na 
několika dalších ostrovech. Na ostatním území Havaje byla h. již zcela nahrazena 
angličtinou. Udržuje se však dosud jako slavnostní jazyk obřadů a při bohoslužbách.

V hláskové stavbě h. převládají samohlásky (60%) nad souhláskami. Je to dáno 
jednak chudostí souboru souhlásek (pouze 8), jednak větší schopností samohlásek 
spojovat sě navzájem. Existují jen otevřené slabiky, sestávající ze souhlásky a samo
hlásky nebo ze souhlásky a dvou samohlásek.

Nejčastějším slovním typem jsou dvouslabičná kořenná slova. K odvozování slouží 
předpony a přípony, zdvojování (úplné i částečné) a skládání slov. Kromě plno- 
významových slov má h. četné částice (jmenné a slovesné). Množné a dvojné číslo 
se vyskytuje jen u osobních zájmen (jinak se tvoří zdvojením nebo pomocí částice). 
Slovní zásoba je silně ovlivněna angličtinou.

H. se píše latinkou.

HAVAJŠTINA (Hawaii)
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TAHITŠTINA (Tahiti)
Jazyk polynéské větve austronéských jazyků. Jako mateřským jaz. mluví tahitsky asi 
66 tis. osob na Společenských ostrovech, t. je však dorozumívacím prostředkem na 
souostroví Tuamotu, na Markézách a na ostrovech Gambier. Mezi jednotlivými 
nářečími nejsou velké rozdíly. Prudký vývoj jazyka -  převážně v oblasti slovní 
zásoby — nastal po roce 1800.

T. má 5 samohlásek a 9 souhlásek. K vyjádření mluvnických významů používá 
nejvíce částic, v omezené míře předpon, přípon a vpon. Častá jsou slova zdvojená 
a složeniny. Skloňování t. nemá. Sloveso nerozeznává osobu ani číslo, pomocí částic 
však vyjádří přítomný, budoucí a několik minulých časů. Rozlišuje činný a trpný rod. 
Z modifikovaných sloves má slovesa kauzativní a intenzívní. Používá hodně vedlejších 
vět.

T. se píše latinkou.

SAMOÁNŠTINA (samojština, Samoa)
Jazyk polynéské větve austronéských jazyků. Samoánsky mluví asi 156 tis. osob 
na ostrovech Sava’i, Upolu, Tutuila a Manu’a a asi 4 tis. osob na Novém Zélandu. 
V hláskosloví a slovní zásobě jsou drobné místní odchylky. Vedle angličtiny je s. 
úředním jazykem ve státě Západní Samoa.
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S. má 9 souhlásek a 5 samohlásek. U samohlásek je významově důležité rozlišení 
délky. Častý je ráz na začátku i uprostřed slova. S. používá četných částic. Podstatné 
jméno stojící na začátku věty je uváděno částicí ’o. S. má určitý a neurčitý člen. Tvoří 
četné složeniny. Sloveso rozeznává jednotné a množné číslo, činný a trpný rod a tvary 
s modifikovaným významem, tvořené pomocí předpon a přípon. Čas se vyjadřuje 
částicemi stojícími před slovesem. Osobní zájmeno má tvary jednotného, dvojného 
a množného čísla. Člen určující následuje za členem určovaným. Hodně se používá 
vedlejších vět uváděných pomocí spojky. Ve formálním styku vůči váženým osobám 
používá s. zvláštní zdvořilostní jazykovou formu lišící se v základní slovní zásobě. 
Píše se latinkou.
Psáno: 'O Malia o le a moe i le po.
Výslovnost: ?o malia oleá moi i le po
Doslova: (částice Marie (částice spát v (člen večer

podmětu) budoucího času) určitý)
Česky: Marie bude večer spát.

MAORŠTINA (Maori)
Jazyk východní skupiny polynéské větve austronéských jazyků. Hovoří jím asi 
120 tis. lidí na Novém Zélandě. Maorové jsou vesměs dvojjazyční, druhým jejich
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jazykem je angličtina. Z angličtiny jsou v maorštině četné hláskově přizpůsobené 
výpůjčky.

V maorských slovech převládají samohlásky (60%) nad souhláskami. Nová slova 
se tvoří skládáním, v menší míře předponami a příponami. Charakteristickým znakem 
maorského slovníku je silná homonymie. Stavba slova odpovídá polynéskému typu. 
Slovo se v m. skládá z kořene a ohýbacích nebo významových přípon a předpon. 
M. rozeznává gramatické číslo (jednotné, dvojné a množné) a slovesný rod. Určovaný 
člen stojí před určujícím.

M. se píše latinkou. Od poloviny minulého století vycházejí v m. časopisy, v současné 
době i původní maorská poezie a próza.
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M ELANÉSKÉ JAZYKY

Větev austronéské jazykové rodiny. Melanéskými jazyky se hovoří v severní části 
Nové Guiney a v oblasti Melanésie. Melanéských jazyků je velké množství. Nej
důležitější z nich jsou fidž ijština* , ro tu m štin a , jazyky Šalomounových ostrovů 
a Vanuatu (Nových Hebrid) a austronéské jazyky Nové Guiney.

Melanéské j. mají nejvíce rysů odlišných od ostatních austronéských jazyků. 
I jednotlivé m. j. navzájem se velice liší. Většina melanéských jazyků používá tón 
k rozlišení významů.

FIDŽIJŠTINA (Viti)
Jazyk melanéské větve austronéské jazykové rodiny. Je jedním z úředních jazyků 
státu Fidži (vedle angličtiny) a mluví jím asi 250 tis. lidí, tj. téměř polovina obyvatel.

Po staletí byla f. silně ovlivňována sousedními, tj. polynéskými jazyky, hlavně 
tongánštinou. Projevuje se to výrazně ve výslovnosti, v mluvnici i ve slovní zásobě. 
Má hodně výpůjček z angličtiny. Dělí se na několik vzájemně srozumitelných nářečí. 
Základem spisovné f., která se vyvíjí od první poloviny 19. století, je nářečí ostrova 
Mbau.
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Fidžijština používá latinku, má jednoduchý fonetický pravopis a z melanéských 
jazyků nej rozvinutější literaturu.

Australské, papuánské a austronéské jazyky v Austrálii a Oceánii ►
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P A P U Á N S K É  j a z y k y

Papuánskými jazyky se mluví na většině ostrova Nová Guinea (tj. na indonéském 
Západním Irianu a ve státě Papua-Nová Guinea), na severní Halmaheře a přilehlých 
ostrovech Tidore a Ternate, na ostrovech Timor, Alor a Kisar, na některých ostrovech 
ležících severovýchodně od Nové Guiney (Birara a Tombara) a částečně i na Šalo
mounových ostrovech a na souostroví Santa Cruz.

Papuánské j., kterých je asi 700, představují souhrn navzájem se velice lišících 
jazyků, užívaných poměrně malými skupinami lidí. Jednotlivé jazyky často nejsou 
ani geneticky příbuzné. Na druhé straně však mnohé z nich vykazují typologické 
podobnosti. Podle tohoto hlediska je lze seskupit do větších celků, skládajících se 
z více drobnějších skupin jazyků.

Největší celek tvoří jazyky střední oblasti Nové Guiney. Tato skupina zahrnuje 
největší počet mluvčích (asi 1,4 mil. osob). Mezi nejrozšířenější sem zahrnuté jazyky 
patří např. jazyk dani (250 tis. osob), enga (110 tis.), asm at (33 tis.), karam  
(14 tis.), nabak  (10 tis.), gende (8 tis.), ko ia ri (5,5 tis.), ono (3 tis.), b in an d ere  
(3 tis.). Jednotlivé jazyky vykazují velké podobnosti v hláskosloví. Některé z nich 
mají tóny podílející se na rozlišování slovních významů. V tvarosloví se silně uplatňují 
přípony, které vesměs převažují nad předponami. Ve většině jazyků nejsou jmenné
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třídy ani jmenné rody. Jména se neskloftují. Sloveso rozlišuje osobu a obyčejně i číslo 
(kromě jednotného a množného většinou i dvojné), časuje se pomocí přípon. Na slovese 
bývá vyjádřen i předmět, avšak předponou. Sloveso většinou rozeznává více časů. 
V rozkazovacím způsobu se rozlišuje tvar pro bezprostřední rozkaz a pro rozkaz 
do pozdější doby. Sloveso stojí nejčastěji uprostřed věty.

Dalším velkým celkem je skupina západopapuánských jazyků, kterými mluví asi 
100 tis. lidí. Patří sem jednak jazyky užívané na ostrovech Timor, Alor a Kisar 
(jazyky bunak , m akasai, o ira ta  a další), jazyky poloostrova Arfak (yahad i, 
p u rag i, m an isaber, moi, karon , k a lab ra  aj.), jazyky poloostrova Bomberai 
(iha, m airasi), jazyky severní Halmahery (galela, tobelo , loda, k a ’u, pagu aj.), 
jazyky ostrovů Ternate a Tidore a drobnější jazyky další. Sem spadající jazyky, 
s výjimkou j. mluvených na Timoru a Bomberaiském poloostrově, mají slovesné 
časování tvořené pomocí předpon. Většina těchto jazyků rozlišuje dva jmenné rody. 
Jazyky Bomberaiského poloostrova mají časování pomocí přípon. Některé z nich 
(např. jazyk iha) mají jmenné třídy.

Třetí, menší skupina p.j. tvoří přechod k j. austronéským. Mluví jimi asi 65 tis. 
osob převážně v ostrovní oblasti na severovýchod od N. Guiney, na rozhraní mezi 
papuánskými a melanéskými j., částečně i na severovýchodním pobřeží N. Guiney. 
Mluvnické jevy jsou tu v základě austronéské, slovní zásoba převážně neaustronéská.
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AUSTRALSKÉ JAZYKY
Těmito jazyky, jejichž počet se odhaduje kolem 200, mluví asi 46 tisíc příslušníků 
původního obyvatelstva Austrálie. Ani početně silné jazyky však většinou nemají 
více než několik set mluvčích. Jednotlivá nářečí se od sebe značně liší ve slovní zásobě, 
vykazují však velkou podobnost v jazykové stavbě. Z množství a. j. uvádíme aspoň 
některé: na severu Austrálie jsou to jazyky tiw i, iw aid ji, k akad ju , gunw inggu, 
m angeri a y anyu la ; na severozápadě jazyky w orora*, nyu lnyu l, bunaba, 
g id ja  aj. V největší části Austrálie se mluví*jazyky pama-nyunganské rodiny, kam 
patří např. jazyk aranda* , n g ay ard a , nyunga, d ie ri, ku lin , w irad ju ri aj.

Po stránce hláskoslovné jsou australské jazyky značně jednotné. Nemají sykavky, 
velmi omezené jsou hlásky úžinové. Příznačný je výskyt retroflexních a předopatrových 
souhlásek a výskyt dvou r — cerebrálního a kmitavého. Značně jednotné jsou i samo
hlásky; nejčastěji bývají jenom tři: a — i — u. Uvnitř slova se vyskytují četné shluky 
souhlásek.

V tvarosloví převládají buď přípony (v jižní a střední části kontinentu), nebo 
předpony a přípony (v severní části kontinentu). Téměř ve všech jazycích se vyvinuly 
pády. Mezi nimi zvláštní postavení má tzv. ergativ (zvláštní pád pro činitele u přechod
ných sloves). U řady jazyků (obzvláště v severní části země) existují jmenné třídy (2 až 9)
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kombinované s rozlišováním jmenných rodů. Osobní zájmeno má 3 osoby (přičemž
3. os. bývá někdy nahrazena ukazovacím zájmenem) a většinou jednotné, dvojné 
a množné číslo, v některých oblastech i trojné číslo. V mnohých jazycích se rozlišují 
inkluzívní a exkluzivní tvary množného i dvojného čísla. Přivlastňovací zájmena 
mají 3 různé tvary: samostatné, jako předpona a jako přípona. Všechny tři formy se 
mohou v témže jazyce kombinovat. Číslovky jsou velmi jednoduché — samostatné 
tvary jsou většinou jen pro počty 1, 2 a 3. Vyšší číslovky se buď skládají z výrazů pro 
číslo 2 a 3, nebo se používá náhradních výrazů, jako „ruka“ (5), „dvě ruce a jedna noha“ 
(15), „osoba“ (20) apod.

Slovesný systém australských jazyků používá četných částic a pomocných sloves. 
Rozpadá se do tří typů: a) sloveso nevyznačuje osobu ani číslo, b) sloveso vyznačuje 
číslo, ale ne osobu, c) osoba je vyznačena. Některé jazyky rozlišují dokonavý a ne
dokonavý vid. Ve většině jazyků se rozlišuje přítomný, minulý a budoucí čas, některé 
jazyky však mají časů víc. Časy jsou vyznačeny příponami připojenými ke slovesu. 
Ze způsobů se nejčastěji objevuje způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací.

Nejčastější větná konstrukce je: podmět + předmět + sloveso, aleje celá řada 
místních a stylistických odchylek. Slovo určované stojí před slovem určujícím. Vedlejší 
věty neexistují. Jazykové prostředky jsou doplňovány mimikou.

Australských jazyků se používá jen v ústním styku.
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WORORA
Jazyk z wororské rodiny australských jazyků. Mluví jím asi tisíc původních obyvatel 
v severozápadní části Austrálie.

Příznačné pro tento jazyk je dělení podstatných jmen do čtyř tříd rozlišených 
příponami. Do jednotlivých tříd patří:

I. muži a jimi vyráběné předměty nebo věci jim náležející (přípona -á),
II. ženy a předměty jimi vyráběné nebo věci jim náležející (připona -rja),

III. slova končící na samohlásku -i, -u nebo na souhlásku jinou než retnou,
IV. slova končící retnou souhláskou.

Jazyk w. rozlišuje číslo jednotné, dvojné, trojné a množné. To se vztahuje i na 
číslovky: číslovky 2 a 3 tvoří výraz pro jednotku převedený do čísla dvojného a troj
ného. U sloves se uplatňují předpony a přípony. Předpony vyjadřují osobu, přípony 
vyjadřují čas a číslo.

ARANDA
Jazyk z arandské skupiny pama-nyunganské rodiny australských jazyků. Hovoří jím 
menší počet původních obyvatel ve střední Austrálii.

Jazyky patřící do této skupiny vykazují ve srovnání s ostatními australskými 
j. značné rozdíly v důsledku podstatných hláskových změn. Ve tvarosloví se uplatňují
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převážně přípony. A. má velmi pravidelný systém skloňování. Je-li však podstatné 
jméno doprovázeno přídavným, skloňuje se jenom jméno přídavné. Systém číslovek 
je velmi chudý. Samostatné výrazy jsou jenom pro číslovky 1 a 2. Další číslovky se 
tvoří skládáním těchto dvou (3 = 2 + 1 ,  4 = 2 + 2 atd.). U slovesných tvarů je 
vyznačeno číslo dvojné a množné pomocí přípony, osoba vyznačena není. Sloveso 
má čtyři časy: přítomný, budoucí a dva minulé (dokonavý a nedokonavý).
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DRÁVIDSKÉ JAZYKY
tvoří řada jazyků s dlouhou literární tradicí na jihu Indie a řada jazyků, které existují 
pouze v mluvené formě a jsou roztroušeny po celé Indii. V r. 1961 mluvilo d. j. celkem 
asi 108 mil., v r. 1971 přes 130 mil. osob. D. j. jsou aglutinačního typu s bohatým 
systémem koncovek, neexistují předpony. Lze v nich nalézt téměř všechny charakte
ristické rysy uvedené u altajských j. Genetická spřízněnost d. j. je stále ještě předmětem 
diskusí. Z různých názorů (téměř neexistuje jazyková rodina, se kterou by d. j. nebyly 
srovnávány) ale zvolna vyplývá průkazný vztah k altajským j. Podle domácí indické 
tradice jsou d. j. indického původu, avšak jestliže by se potvrdil vztah k alt. j., zname
nalo by to, že Drávidové přišli do Indie před nositeli indoárijských j. (snad kolem 
r. 3000 př. n. 1.), případně souběžně s nimi. Podíleli se zatím blíže neurčenýrA způsobem 
na rozvoji tzv. protoindické civilizace v údolí Indu, odkud se během staletí postupně 
rozšířili do celé Indie. Byli zatlačováni mluvčími indoár. jazyků a sami vytlačovali 
své předchůdce, kterými byli předkové dnešních Mundů (viz mundské j.), případně 
negroidní obyvatelé jižní Indie. Přitom v procesu vzájemného míšení a ovlivňování 
vznikal postupně indický jazykový svaz (viz kap. Jazyk a společnost).

Nejstarším známým d. j. (od počátku n. 1.) je tam ilština*  se svou bohatou 
literaturou předpokládající delší předchozí vývoj. Radu d. j. můžeme charakterizovat
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spíše jako kmenové dialekty užívané několika sty osobami. Některé z menších jazyků 
jsou známy od 19. st., jiné byly objeveny teprve nedávno, často tak, že byly odděleny 
od jazyka, za jehož dialekt byly původně považovány (kója, irula, pengo aj.). Některé 
j. jsou souborem blízkých dialektů, kterými hovoří kmeny roztroušené po větším 
území. Zvláštností literárních j. je rozlišování psané a hovorové podoby, které jsou 
často tak odlišné, že jde prakticky o dva jazyky (diglosie). Kromě geografických 
dialektů je výrazným rysem všech indických j. odlišení jazyka podle sociálních skupin. 
Některé sociální dialekty (jazyk bráhmanů, haridžanů aj.) se mohou značně lišit od 
standardního j. ve slovníku i v gramatice.

D. j. se dělí na tři skupiny. Jižní skupina: tam ilština* , m ala já lam štin a* , 
to d a  (760 osob), ko ta  (950 osob), k an nadština* , badaga (85 tis.), kúrg  (též 
kodagu , 79 tis.), tu lu  (930 tis.) a iru la  (4 tis.), te lugština*  (řadí se někdy také 
do centrální skupiny). Centrální skupina: ku i (0,5 mil.), pengo (1200), kolám í 
(46 tis.), góndí (1,4 mil.), p a rd ž i (84 tis.), kója (140 tis.), khond  (168 tis.), konda  
(12 tis.). Severní skupina: kur u k h  (též oraon,  1,1 mil.), mal to  (88 tis.), b ráhúj -  
š t ina*.  Kromě toho jsou v literatuře popsány jazyky kúvi,  na iki ,  o l la r i ,  gadba 
(centr, skupina) aj., které nebyly v r. 1971 hlášeny jako mateřský jazyk. Počty mluvčích 
d. j. během let stoupají i klesají jednak díky závratnému růstu.počtu obyvatelstva 
Indie, jednak následkem velké migrace (stěhování) obyvatelstva. Migrace postihuje
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především příslušníky drobných kmenů a národností, kteří jsou většinou dvojjazyční 
a mohou v novém prostředí snadno splynout s početnějšími národy.
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TAMILŠTINA (tamil moli)
Drávidský jazyk na jihovýchodě Indie (stát Tamilnádu, dříve Madrás; v r. 1971 
asi 37,6 mil. mluvčích). Kromě toho je druhým jazykem Srí Lanky (asi 2,5 mil.) 
a téměř 1 mil. Tamilů žije v jižní Africe, Malajsii, Singapuru a na Madagaskaru.

T. je nejstarším doloženým dráv. jazykem, tamilské literární památky se objevují 
na počátku n. 1. Vzhledem k tomu, že bohatá literární tradice byla udržována ve 
vědomí, jeví se t. jako jazyk pozoruhodně konzervativní ve svém vývoji. Málo se 
změnila hláskově, změny probíhaly spíše v oblasti tvarosloví a větné skladby. Základní 
gramatická charakteristika nové t. se utvářela již od 15. st. Dnešní psaná t. je hláskově 
i některými gramatickými tvary shodná s nejstarší etapou jazyka. Proti ní stojí výrazně 
odlišný hovorový jazyk (obecný hovorový standard), který je prakticky jiným jazykem 
(diglosie). Dialektově se území Tamilnádu dělí zhruba na čtyři oblasti. Své dialektové 
zvláštnosti má i t. na Srí Laňce. T. je jazykem s bohatou literární tradicí (světská 
i náboženská literatura) i jazykem moderní literatury. Užívá zvláštního slabičného 
písma.
Výslovnost: sila nál póna pinbu tirumbi vandán
Doslova: několik den odešlý poté obrátiv se přišel

(záložka)
Česky: Když uplynulo několik dní, vrátil se.
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MALAJÁLAMŠTINA (malajálam)
Drávidský jazyk na jihozápadě Indie (stát Kérala; v r. 1971 asi 21,9 mil. osob). M. se 
ustavila jako samostatný jazyk ze starých západotamilských dialektů. Začala se 
literárně užívat od 9. st. Je silně ovlivněna sanskrtskou slovní zásobou. Používá 
zvláštního slabičného písma odvozeného od písma grantha. Je jazykem bohaté 
literatury; zvláště vyniká moderní próza, hojně překládaná i do češtiny.

TELUGŠTINA (telugu)
Drávidský jazyk na východě centrální Indie (stát Ándhra; v r. 1971 asi 44,7 mil. osob). 
Nápisově je doložena od pol. 1. tisíciletí, literárně se začala užívat od 11. st. Klasická 
telugština byla jazykem především náboženské literatury, značně ovlivněné sanskrt
skou tradicí. To zanechalo silné stopy i v jazyce v podobě hojnosti sanskrtských slov. 
T. užívá zvláštního slabičného písma.

KANNADŠTINA (kannada)
Drávidský jazyk na západě centrální Indie (stát Majsúr; v r. 1971 asi 21,7 mil. osob). 
První nápisy v k. pocházejí z pol. 1. tisíciletí, literárně se začala užívat od poč. 9. st.

■^Drávidské a mundské jazyky (Přední Indie) a baskičtina (západní Evropa)
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es
Ve středověku vznikala hojná díla náboženské literatury. K. je silně ovlivněna sanskrt- 
skou slovní zásobou. Užívá zvláštního slabičného písma.

BRÁHÚJŠTINA (bráhúíj
Drávidský jazyk v Pákistánu (366 tis. osob), v jižních částech Afghánistánu (asi 12 tis.) 

Íránu (asi 10 tis.); malé množství Bráhújců žije také v sovětské Turkmenii. Celkem 
. mluví asi 390 tis. osob. První zmínky o Bráhújcích jsou ze 16. st., popsána byla 

v pol. 19. st. B. je pouze jazykem folklórní literatury. Její zeměpisná poloha se často 
uvádí jako argument pro původ drávidských j.
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ANDAMANSKÉ JAZYKY
A. j., kterými se mluví na indických Andamanských ostrovech, patří mezi původní 
jazyky jihovýchodní Asie, jejichž příbuznost s jinými jazyky není dosud určena. 
Do této rodiny patří tři jazyky: jazyk Velkých Andaman (a n d am an š t in a ) ,  který 
má 10 samostatných nářečí, jazyk já r aw a  (rovněž na Velkých Andamanech), 
jazyk onge (na Malých Andamanech). V současné době těmito jazyky mluví už jen 
asi 400 osob. Jsou postupně vytlačovány jazyky okolních národů.

A. jazyky jsou svou stavbou jazyky aglutinačního typu. Propracovaný systém tří 
jmenných tříd, formálně odlišených předponami, rozlišuje bytosti lidské, bytosti jiné 
než lidské a neživé předměty. Přípony a za slovem používané částice vyjadřují větné 
vztahy. Sloveso nerozlišuje osobu ani číslo, pomocí přípon však vytváří časy a vidy. 
Množné číslo se odlišuje pouze u osobních zájmen. Zákaz se vyjadřuje pomocí 
zvláštní částice. Systém číslovek je velmi jednoduchý: 1,2 a „mnoho“. Jednoduchá 
je i větná stavba: většinou krátké větné celky, úloha spojek je značně omezená.
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BURUŠASKl
Jazyk národa Burúšo (asi 40 tis. osob) žijícího v Kašmíru a Džammú na rozhraní něko
lika jazykových skupin. Geneticky je to j. izolovaný, který však měl značné kontakty 
s dardskými j. B. nemá písemnou tradici, takže je možné zkoumat pouze dnešní stav 
jazyka a jeho dvou hlavních dialektů (vlastní b. a veršikvár).  Přes nedostatečný 
historický materiál se řada autorů pokoušela najít vztah b. k jiným jazykům světa 
(kavkazské, drávidské, mundské, andamanské j. a baskičtina), avšak zatím bez
výsledně. Slovníkové podobnosti s tibetštinou se považují spíše za výpůjčky. B. je 
pozůstatkem původně rozsáhlejší jazykové oblasti, která se postupně zmenšovala 
ve prospěch dardských j. následkem časté dvojjazyčnosti, jež je u Burúšů dodnes 
běžná. Vzhledem k řadě strukturních podobností s okolními j. se hovoří o tzv. 
h imála j ském jazykovém svazu,  v jehož rámci se vzájemně připodobňují jazyky 
různých rodin.

K charakteristickým rysům b. patří tzv. ergativní konstrukce (zvi. pád pro podmět 
u některých sloves) a zvláštní předpony vyjadřující přivlastňování. S indickým 
jazykovým svazem b. sdílí cerebrální souhlásky, na druhé straně u samohlásek používá 
tóny rozlišující význam (podobně jako je to v tibeto-čínských jazycích). Hlavním 
typologickým rysem b. je aglutinace, kde přípony převažují nad předponami.
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BASKIČTINA (euskera)
Izolovaný jazyk nepříbuzný s žádným z okolních indoevr. jazyků. Původ b. není dosud 
objasněn, obecně je pokládána za předindoevropský jazyk. Souvislost se hledá nej
častěji s iberštinou (viz románské jazyky str. 200) a kavkazskými jazyky na základě 
podobností v mluvnici a slovníku. Mluví jím přes 1 mil. osob ve Španělsku (v auto
nomním Baskicku kolem Biskajského zálivu; spolu se španělštinou jedním z úř. jazyků) 
a v již. Francii (Basses Pyrénées), menšiny v Uruguayi, Argentině a Mexiku. Nejst. 
písemné památky jsou z 16. st., první mluvnice z r. 1587. Do 19. st. měly bask. texty 
převážně nábož. charakter. Moderní liter, činnost zahrnuje celou řadu žánrů a oblastí. 
Studium b. má velký význam pro poznávání předindoevr. jazyků na Pyrenejském 
poloostrově.

Hláskoslovně je b. poměrně blízká španělštině, ve Francii je ovlivněna francouz
štinou. Počet hlásek se liší podle nářečí (celkem 13 samohlásek a 38 souhlásek). 
Stavbou je to aglutinační jazyk: podst. jméno vyjadřuje příponami určitý člen (-a), 
množ. číslo (-k ) a pády (přímý, nepřímý -  ergativ -  a řadu lokálních): gizon = muž, 
gizona = ten muž, gizonak = ti muži, gizonakaz = s těmi muži, nerozlišuje rod. Příd.

Jazykové rodiny v jižni Asii
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jméno je neměnné a stojí za jménem (gizon handia = „muž velký ten“). Slovesné 
časy se běžně tvoří spojováním pomocných sloves s příčestími (vlastně slovesnými 
počíst, jmény v trpném rodě), slovesné tvary užívají tzv. ergativní vazbu a inkorporují, 
tj. připojují k sobě zájmenný podmět a předmět: d-akar-t = nesu to (to v neseni mnou) ; 
dakusat -  dívám se na to. Slovesa se dělí na přechodná a nepřechodná, nerozlišují 
způsob (nanejvýš příponou). Obvyklý slovosled je podmět -  předmět -  sloveso, 
vedlejší věty většinou nahrazuje složené slovo: etcheradinokoan = jdoucí do mého domu. 
Ve slovníku má b. četné výpůjčky z latiny, arabštiny, rom. a kelt. jazyků. Číslovkový 
systém je dvacetinný (34 se řekne 20 a 14). Píše se latinkou (fonetický pravopis).
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KAVKAZSKÉ JAZYKY (jafetické, iberokavkazské j.)
Předpokládaná rodina vzdáleně příbuzných jazyků, do níž se zahrnují neindoevropské 
a nealtajské jazyky původních obyvatel Kavkazu, snad zbytky původního osídlení 
mnohem rozsáhlejších oblastí. Možné vztahy k. j. k jiným jaz. rodinám byly mnohokrát 
předmětem odvážných teorií: uvažovalo se o jejich příbuznosti se semitskými jazyky 
afroasijské rodiny, s indoevropskými jazyky, ale i o možných vztazích k izolovanému 
jazyku burušaskí či k vymřelé sumerštině. Přesvědčivěji působí úvahy o vztazích
k. j. k baskičtině (odtud i název j. iberokavkazské). Přitom nejsou zcela jasné ani 
vztahy mezi jednotlivými větvemi k. j. navzájem. Předpokládá se existence tří základ
ních větví této rodiny. Celkově se uvádí asi 40 kavkazských j., kterými mluví přes 
6 mil. osob.

Do severovýchodní větve bývá počítána avaršt ina*,  lezginšt ina*,  l akšt ina  
(lak-dargwa, asi 95 tis. osob v Dagestánské ASSR), čečenšt ina (750 tis.), dargin-  
š t ina (280 tis.), inguš t ina  (180 tis.), t a b a sa rá n š t in a  (72 tis.), ru tu l š t in a  
(15 tis.) aj. Do severozápadní větve zahrnujeme abcházšt inu*,  adygejšt inu*,  
kabardsk o-če rkeský  jazyk*,  ab az in š t i nu  (abázštinu, 27 tis. v Stavropolském 
kraji RSFSR) aj. Do jižní (tzv. kartvelské) větve patří nejrozšířenější současný 
kavkazský jazyk gruz ínš t ina* a některé menší jazyky: zanš t ina  (zan, asi 300 tis.
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osob v Gruzínské SSR, 50 tis. v Turecku), svanš t ina  (asi 15 tis. v horách severozáp. 
Gruzie) aj.

V hláskosloví k. j. je jasná převaha souhlásek nad samohláskami. Některé jazyky 
mají i přes 50 souhlásek, v jazycích severozáp. větve existují často jen 2 samohlásky 
(a , s ) .  Jazyky severozáp. větve mají omezenější počet pádů, ale mnoho slovesných 
forem určitých, jazyky severových. větve mají složitý systém pádů, ale zase většinou 
rozlišují málo slovesných forem určitých. Zvláště v severových. větvi existují bohaté 
jmenné třídy (vyjadřované předponami a příponami), které se mluvnickou shodou 
projevují i u dalších druhů slov. V převážné většině k. j. mají slovesa s přímým před
mětem tzv. ergativní vazbu (podmět je ve zvláštním pádu, ergativu).

Jediným kavkazským jazykem se starou liter, tradicí a původním písmem je 
gruzínština (od 5. st.), v 5. -  8. st. užívala písmo snad ještě udinština (dnes v sev. 
Ázerbájdžánu). Všechny ostatní jazyky získaly psanou podobu prakticky až v nedávné 
době a píší se upravenou azbukou.
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GRUZÍNŠTINA (k'arťuli ena)
Jazyk jižní (kartvelské) větve kavkazských jazyků. Mluví jim asi 3,5 mil. osob v SSSR, 
hl. v Gruzínské SSR, dále v Ázerbájdžánské SSR a početné menšiny v Íránu a v Turecku 
(asi 50 tis.). Starogruzínské období spis. jazyka (5. -  12. st.) s bohatou literaturou 
vlastní a překladovou (nábož. a filozofickou) a četnými památkami křesť. poezie 
(9. -  11. st.) vrcholí hrdinským eposem Rustaveliho. Novogruzínský spis. jazyk 
(od 12. st.), odlišený hl. slovníkem, se utvářel v liter, světské. Význačné liter, osobnosti 
17. a 18. st. jsou Sulchan Obeliani, D. Guramišvili. Dnešní spisovná g. se ustalovala 
v průběhu 19. st. (I. Čavadze, V. Pšavela), v sovětském období se rozvíjí v dílech 
Š. Dadianiho, G. Leonidzeho aj.

Mezi dialekty jsou malé rozdíly, zákl. nářečí jsou kartlinské a kachetinské. G. má 
5 jednoduchých samohlásek a 28 souhlásek (závěrové a polozávěrové hlásky trojího 
typu), souhláskovou harmonii, slabý silový přízvuk. Tvarosloví je aglutinační, užívá 
hojně předpon a přípon i některé prvky flexe. Podst. jméno rozlišuje místo rodu jmenné 
třídy (osoby, věci), jednotné skloňování má 6 aglutinačních pádů (včetně ergativu) 
a další pády záložkové. Slovesa rozlišují osobu, číslo, rod, vid, způsob, vynucenost 
děje a čas. Dělí se na statická a dynamická. Slovosled je volný. Slovní zásoba se 
rozšiřuje skládáním a odvozováním, starší výpůjčky jsou řec., armén., arab. a perského 
původu, novější z ruštiny a evr. jazyků.
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Gruzínské písmo je odvozováno od písma aramejského, ovlivněno bylo i písmem 
řeckým (psaní zleva doprava, pořadí abecedy). Nejst. památky jsou z 5. st. n. 1., ale 
soudí se, že gruzínské písmo laického typu (mchedruli) pochází ze 3. st. př. n. 1. Jeho 
podoba se ustálila zač. 18. st. s příchodem knihtisku. Je přísně fonologické, skládá se 
z 33 znaků a zpravidla neužívá velkých písmen.
Výslovnost: 
Doslova:

Česky:
Výslovnost: 
Doslova:

Česky:

mama thser-s thseril-sa 
otec píše dopis 
(l .p.) (3. -  4. p.)
Otec píše dopis.
mama-m da-sthser-a thseril-i 
otcem napsal se dopis 
(ergativ) (aorist) ( l .p.) 
Otec napsal dopis.

AVARŠTINA
Jazyk severových. skupiny kavkazských jazyků. Mluví jím asi 470 tis. osob v SSSR, 
hl. v Dagestánské ASSR, méně v již. části Ázerbájdžánské SSR. Spis. jazyk vychází 
z nadnářečí zvaného bolmac, které je založeno hl. na sev. dialektech. Rozvoj liter.
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T

nastal teprve po VŘ.SR (Gamzata Čadasa, R. Gamzatov). A. má 5 samohlásek, 
44 souhlásek (mj. čípkové, hrdelně, ražené hltanové). Jde o aglutinační jazyk, podst. 
jméno má 3 jmenné třídy (muž., žen., ostatní) a množství pádů (1., 2., 3. pád a ergativ 
a 5 sérií po 3 místních pádech). Sloveso rozeznává např. čas, způsob (ozn., rozk., 
podmiň., tázací), tvary vynuceného nebo dlouhotrvajícího děje ad. Přechodná slovesa 
užívají ergativní vazbu. Slovní zásoba obsahuje výpůjčky turkotatarské, perské, 
arabské a ruské, je doplňována hojným tvořením nových slov. Psaná podoba na zákl. 
arabského písma se rozšířila v 2. pol. 19. st. a zač. 20. st. V r. 1927 přejala a. latinku 
a v r. 1938 upravenou azbuku.

LEZGINŠTINA
Jazyk severových. větve kavkazských jazyků. Mluví jím 345 tis. osob v SSSR, hl. 
v Dagestánské ASSR (polovina) a Ázerbájdžánské SSR (asi třetina). Dělí se na tři 
nářeční skupiny: kjurinskou, samurskou a kubinskou. Psanou podobu získala 1. po 
VŘSR, r. 1928 přejala latinku, od r. 1938 užívá upravenou azbuku. Má 5 samohlásek, 
60 souhlásek, přízvuk je na 2. slabice od začátku slova, objevuje se souhlásková 
harmonie. Podst. jméno má 18 aglutinačních pádů (1., 2., 3. p., ergativ a 14 místních p.).

Kavkazské jazyky a arménština —  Kavkaz 
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ČERNÉ M OŘE

kavkazaké ja zy k y ;
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Hlakština
9 lezginština

3 inguština

mn čečenštma

j rutulštma

abchizitina

ES adygejština
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Sloveso se nemění podle osoby, čísla ani rodu, užívá 7 způsobů, přes 10 časů. Přechodná 
slovesa mají ergativní vazbu. Ve slovníku jsou arabské, perské, turecké, ázerbájdžán
ské, nověji hl. ruské výpůjčky.

ABCHÁZŠTINA
Jazyk severozáp. větve kavkazských jazyků. Mluví jím asi 85 tis. osob v SSSR 
(hl. v Abcházské ASSR) a menšiny v Turecku (5 tis.). První slovník a. pochází 
z r. 1865, liter, vzniká teprve zač. 20. st. (D. 1. Gulia, S. J. Čanba, I. Kogonia aj.). 
Základem spis. jazyka je abžujské nářečí. A. má pouze 2 zákl. samohlásky (a ,.-»), 
zato 58 souhlásek (bzybský dialekt 65); přízvuk je významotvorný. Jde o aglutinační, 
hl. předponový jazyk s polysyntetickými rysy. Skloňování podst. jména je jednoduché, 
užívá předložek i záložek. Složitý je systém slovesa, k němuž se připojují např. afixy 
osoby, čísla, příslušnosti k podmětu, afixy vyjadřující možnost, vzájemnost, spojitost 
a vynucenost dějů, také čas a způsob. Hojné infinitivní a přechodníkové vazby slouží 
jako vedlejší věty. Slovník je rozšiřován hl. skládáním slov, obsahuje slova tureckého, 
gruzínského a rus. původu. První pokus vytvořit abecedu na základě azbuky pochází 
z r. 1862 (rus. jazykovědec P. K. Uslar). Od r. 1928 byla užívána latinka, v r. 1938 
přešla a. na gruzínské písmo, od r. 1954 na azbuku.
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ADYGEJŠTINA
Jazyk severozáp. větve kavkazských jazyků. Mluví jím přes 100 tis. osob v SSSR, 
především v Adygejské AO (přes 80 tis.) a v některých okresech Krasnodarského 
kraje RSFSR. Spis. jazyk je založen na temigrojském nářečí. Liter, se rozvíjí teprve 
po VŘSR (A. Chatkov, T. Kerašev aj.). A. je bohatá na souhlásky (54 až 65 v nářečích), 
chudá na samohlásky. Je to aglutinační jazyk užívající předpon a přípon. Podst. jméno 
rozlišuje 4 pády (mj. ergativ), přivlastnění, příslušnost k něčemu a v jedn. čísle určité 
a neurčité skloňování. Ke slovesu se připojují afixy osoby (podmětu a předmětu), 
čísla, času, způsobu, příslušnosti k podmětu, afixy vyjadřující vynucenost, možnost 
a vzájemnost děje a zvratnost, dále předpony místní, směrové aj. Vzniká tak složitý 
slovesný celek, který je vlastně větou. Přechodná slovesa mají ergativní vazby. Slovní 
zásoba obsahuje turecké, arabské, perské a rus. výpůjčky, rozšiřuje se skládáním slov. 
Po VŘSR vznikla psaná podoba na základě arab. písma, které bylo r. 1927 nahrazeno 
latinkou, r. 1938 upravenou azbukou.

KABARDSKO-ČERKESKÝ JAZYK (kabardština, čerkeština)
Jazyk severozáp. větve kavkazských jazyků. Mluví jím Kabarďané (Kabardinci) 
v Kabardsko-balkarské ASSR (skoro 300 tis.; v celém SSSR přes 310 tis.) a Čerkesové 
v Karačajevsko-čerkeské AO (přes 30 tis.; v SSSR celkem 42 tis.). K.-č. j. mluví dále
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menšiny v Turecku (80 tis.), Sýrii, Jordánsku, Iráku a na Balkáně, hl. v Jugoslávii. 
Přestože už v 19. st. sestavil kabardský filolog Š. B. Nogmov abecedu a slovník, byla 
většina umělé liter, psána ruský. Původní liter, se rozvíjí po VŘSR (A. Šódžancuka, 
A. Čišoko), je zpočátku psána v latince, od r. 1936 v upravené azbuce. K.-č. j. má 
3 zákl. samohlásky (a -  e -  y) a 46 souhlásek (např. ražené, hrtanové a bokové), 
výdechový přízvuk je na poslední slabice. Stavbou je to aglutinační předponově 
příponový jazyk. Podst. jméno rozlišuje místo rodu jmenné třídy (člověk, věci), 
dále číslo, určenost-neurčenost, 3 pády (včetně ergativu). Sloveso má výrazně poly- 
syntetický charakter — pomocí afixů vyjadřuje osobu, číslo, čas (přít., 5 min., 3 bud.), 
13 způsobů, přechodnost, statičnost-dynamičnost, příslušnost k podmětu, vynucenost, 
možnost, vzájemnost, současnost děje aj. Obvyklý slovosled je podmět -  předmět -  pří
sudek; vazby příčestí a přechodníků často slouží jako doplňující věty. Ve slovníku jsou 
výpůjčky ruské, arabské, turecké, íránské, řecké aj.

Jazykové rodiny a větve v jihozápadní Asii
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N I G E R O K O R D O F Á N S K É  J A Z Y K Y

Velká rodina jazyků, jimiž mluví černošské obyvatelstvo Afriky od jižních částí 
Sahary po Kapské Město, od ústí Senegalu až po východní Keňu, západní Etiopii 
a Eritreu.

V původních klasifikacích jazyků Afriky, které ještě najdeme v starších příručkách, 
se mísily poznatky jazykovědné s rasovými; o minulosti a rodové spřízněnosti jazyků 
této části světa bylo totiž známo málo nebo nic. Podle těchto klasických a nepřesných 
představ obyvatelé severní Afriky a přilehlé Sahary mluvili jazyky semitohamitskými 
(flexívní typ, jmenný rod) a rasově byli většinou tzv. kavkazského plemene. Černošští 
obyvatelé jihu, východu a střední části Afriky mluvili podle těchto představ jazyky 
bantuskými (flexívní a aglutinativní rysy, jmenné třídy), jež pro značnou vzájemnou 
podobnost byly pokládány za jednu jazykovou rodinu. Mezi oběma rodinami se ve 
směru východ — západ předpokládala napříč africkým kontinentem tzv. jazyková 
rodina súdánská, o níž se věřilo, že její jazyky jsou svou stavbou izolační až poly- 
syntetické. Z hlediska rasového bylo obyvatelstvo této oblasti vždy dosti smíšené. 
Tato tradiční nepřesná klasifikace narážela ovšem od počátku na fakta, jež takovému

Jazykové rodiny v severní a střední Africe
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zjednodušení nenasvědčovala: mezi tzv. súdánskými jazyky byla ve vnitrozemí 
i na pobřeží západní Afriky řada jazyků s dokonale vyvinutými systémy jmenných 
tříd, naproti tomu mezi tzv. čadskými jazyky semitohamitské rodiny byla řada jazyků 
bez jmenného rodu. Nepřesnost tradiční klasifikace byla zřejmě do značné míry dána 
nedostatečným poznáním řady jazyků, jimiž mluvili obyvatelé afrického vnitrozemí. 
S nimi se Evropané seznamovali až později a často dosti svízelně.

Současné pojetí nigerokordofánské rodiny vypracoval J. H. Greenberg na základě 
výsledků mnohaleté práce dalších badatelů (D. Westermann, A. Klingenheben, 
D. A. Olderogge aj.). Spojuje v něm jazyky bantuské (jež považuje jen za součást 
jedné větve této rodiny, součást, jež se rychle rozšířila a jejíž jazyky si proto zachovaly 
tak vysoký stupeň vzájemné podobnosti) spolu s jazyky východní Nigérie a Kamerunu 
do větve Benue-Kongo. Systémy jmenných tříd jsou používány ale i v dalších tzv. 
semibantuských (bantoidních) jazycích západní Afriky, jež se sdružují do větve 
atlantské (západoatlantské) a voltajské. Náběhy (či zbytky) systémů jmenných tříd 
lze najít i v jazycích větve kvaské (v niž ovšem převládá izolační, polysyntetický typ). 
Zcela bezpečně dnes nejsou doloženy jmenné třídy v jazycích větve mandingské.

Příbuznost jazyků uvnitř jednotlivých větví je odůvodnitelná nejen shodami ve slovní

Jazykové rodiny v jižní Africe
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zásobě, ale do jisté míry i společnými mluvnickými rysy. V některých větvích je tato 
příbuznost dosti jasná (mandingské jazyky, kvaské jazyky, Benue-Kongo), jinde jen 
předpokládaná (atlantské jazyky, voltajské jazyky ap.). Vzájemná příbuznost všech 
větví v rodině není ještě zcela jednoznačně prokázána; je sporné (hlavně u mluvnických 
tvarů), do jaké míry jde o historickou spřízněnost přes předpokládaný společný 
prajazyk a do jaké míry jde o dlouhodobé vzájemné ovlivnění (jazykový svaz). 
Otevřenou otázkou zůstává i příbuznost jazyků takto předpokládané rodiny s jazyky 
dalších sousedních rodin, protože u některých jazyků okrajových oblastí se zdá, že 
příbuznost se sousedními jazyky druhých rodin je přinejmenšim stejně vysoká jako 
příbuznost s ostatními jazyky vlastní rodiny. Tak někteří vědci předpokládají pří
buznost celé nigerokordofánské rodiny s rodinou nilosaharskou (velkorodina 
,,zindž“). Jiní badatelé v poslední době znovu upozorňují i na možnou příbuznost 
nigerokordofánských a nilosaharských jazyků s rodinou atroasijskou (tradičně 
nazývanou semitohamitskou), snad prostřednictvím staré egyptštiny. Nakolik jde 
o skutečné příbuznosti a nakolik jen o staletý vzájemný vliv, to ukáže až další výzkum.
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ATLAN TSKÉ (též  ZÁ PAD O A TLA N TS KÉ) JAZYKY

Větev nigerokordofánské rodiny, jejímiž jazyky mluví obyvatelé pobřežního pásu 
západní Afriky od Senegalu po Libérii. Jde zřejmě o jazyky národností, které byly 
kdysi donuceny přesídlit až na pobřeží Atlantského oceánu, některé z nich byly 
vytlačeny dokonce až na pobřežní ostrovy a souostroví (např. b id žag štin a  -  bijago 
nebo bidyogo — jazyk asi 10 tis. obyvatel souostroví Bissagos a přilehlého pobřeží 
Guineje-Bissau). Do této větve dnes řadíme i dlouho spornou fu lbštinu* . Z jazyků 
dnešního Senegalu sem patří vedle vo lofštiny*  i se re rš tin a  (serére, serrer, asi 
0,5 mil.) a ď olština (dyola, asi 200 tis.), dále na jih pak b a la n tš tin a  (balante) 
a m anď žakština  (mandyak — dohromady oba jazyky asi 0,5 mil.), ale i řada 
dalších menšinových jazyků jižního Senegalu, Guineje-Bissau a Guinejské republiky 
(např. k o ň ag štin a , b a sa r ijš tin a  aj.). Tyto jazyky ovšem spojují jen ne zcela 
přesvědčivé společné rysy mluvnické stavby (jmenné třídy nebo jejich náznaky). 
Jižní část této větve je mnohem stejnorodější, protože její jazyky spojuje i podobnost 
slovní zásoby. Jazyky této jižní části bývají proto někdy vyčleňovány jako tzv. melské 
jazyky. Patří mezi ně nejdůležitější jazyk Sierry Leone -  tem n eštin a  (temne, 
asi 1 milión), dále bu lo m štin a  (bullom, též sherbro, asi 250 tis.), k is ijš tin a  
(kissi, asi 250 tis.) a na jih až do Libérie zasahující g o lš tin a  (gola, asi 200 tis.).
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Zatímco po stránce slovní zásoby jsou mezi atlantskými jazyky značné rozdíly 
(kromě jazyků melských), všem jim je společná existence tzv. jmenných tříd nebo 
alespoň náznaků či stop po jejich existenci; proto bývala tato větev někdy nazývána 
záp ad n í b an to id n í nebo sem ib an tu sk á . Třídy se vyjadřují většinou předponami 
a ve větě se projevují shodou. Dalším společným rysem většiny atlantských jazyků 
je tzv. souhlásková alternace: první souhlásky některých morfémů se mohou zamě
ňovat tak, že zůstává většinou stejné místo jejich vyslovení, ale mění se způsob. 
Tak se vytvářejí třeba trojice souhlásek /  — p — mp, v — b — mp (mb) ap. Tyto 
změny první souhlásky morfémů vyjadřují obvykle změny mluvnických významů. 
Příklad z koňagštiny: i-bal = být světlý, mpal-k = to je světlé, wa-val-na = oni nejsou 
světlí (srovnej mandingské jazyky).

FULBŠTINA (foulbé, fula, ful, fulani, peul, peulh, poular)
Jazyk atlantské větve nigerokordofánské rodiny. Mluví jím přes 5 mil. Fulbů, kteří 
jsou především kočovnými pastevci, ale někde i usedlými obyvateli záp. Afriky. 
Hlavní nářeční oblasti jsou roztroušeny jako jazykové ostrovy mezi jinými národnostmi 
(prakticky po celém vnitrozemí západní Afriky). Jsou to: pular (nářečí tzv. Tukulérů 
v Senegalu, Gambii a záp. Mali), západní nářečí (obl. Futa Ďalon v Guineji a obl. 
Macina v Mali), severovýchodní nářeči (severozápadní Nigérie, Niger) a východní
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nářečí (východní Niger, obl. Bomu v Nigérii a obl. Adamava v Kamerunu). Vzdor 
velké vzdálenosti jednotlivých nářečních ostrovů mezi sebou jsou rozdíly v jazykové 
stavbě malé, což by mohlo nasvědčovat, že se jejich mluvčí od sebe oddělili v době 
poměrně nedávné. Starší islámská literární tradice v arabském písmu byla založena 
ha nářečích západních a východních, ve 20. století proběhlo několik pokusů o alfa- 
betizaci v latince (Nigérie, Niger).

Zvuková stavba f. zahrnuje hlásky implozívni [B, DJ a ejektívní [JJ, tóny rozlišující 
mluvnický nebo lexikální význam morfémů nebo slov nejsou doloženy. Je zde 25 
jmenných tříd, které se shodou projevují i na přídavných jménech, zájmenech ukazova
cích a tázacích i na číslovkách. Třídy vyjadřují nejen základní významy, ale i jejich 
obměny: lám-ngel = nevýznamný, nižší náčelník; ló-ngel = malý hrnec (obojí 3. třída). 
Naproti tomu: lám-nga = mocný náčelník; ló-nga = velký hrnec (obojí 7. třída). 
Slovesa příponami rozlišují 15 mluvnických časů a 3 slovesné rody (činný, trpný 
a „střední“ , blízký našemu zvratnému tvaru). Ve slovní zásobě je mnoho slov vy
půjčených z arabštiny (vliv islámu).
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VOLOFŠTINA (volof, wolof, oulof)
Jazyk atlantské větve nigerokordofánských jazyků, jímž mluví asi 1,5 mil. obyvatel 
Senegalu a Gambie jako svým j. mateřským a větší počet obyvatel obou zemí jako 
j. dorozumívacim. Existuje několik oblastních nářečí, lišících se do jisté míry hlásko
slovím a slovní zásobou, popsáno je zatím jen nářečí ďolofské. Několik pokusů 
o alfabetizaci a první počátky volofské literatury zatím nevedly k vytvoření jednotné 
normy. Píše se upravenou latinkou.

Stavba v. svědčí o postupném zániku (rozklad užívání) jmenných tříd (jež tu jako 
ve většině atlantských jazyků existovaly). Jmenné třídy se projevují již jen souhlásko
vým znakem za slovem a podstatná jména se soustřeďují do 1 -  2 tříd podle předpon 
(třída b- převažuje). Napříč mizejícími jmennými třídami se prosazuje třídění podle 
hlediska lidé/ostatní (jakýsi druh „lidského" mluvnického rodu).
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VO LTAJSKÉ JAZYKY (g u r, s tře d n í b a n to id n í, 
s tře d n í sem iban tuské  ja zyky )

Větev nigerokordofánské rodiny, jejímiž jazyky mluví většina obyvatel Burkiny Faso 
a část obyvatel Mali, Pobřeží slonoviny, severního Tóga, Beninu a Ghany (zhruba 
oblast povodí homiho a středního toku obou Volt). Nejrozšířenějším jazykem 
je m osijština* , která tvoří jádro tzv. střední skupiny v. j. S ní jsou blízce příbuzné 
g ru s ijš tin a  (grussi, gurunsi, asi 0,5 mil. v Burkině Faso a sev. Ghaně), dagban- 
š tin a  (dagbani, dagbane, asi 250 tis. v sev. Ghaně), k asem ština  (kasem, kašen, 
asi 100 tis. tamtéž) a f ra f ra š tin a  (frafra, asi 140 tis. tamtéž). Směrem na západ 
od této střední skupiny snad patří k v. j. některé jazyky severních částí Pobřeží slono
viny a přilehlé jižní Mali: sen u fš tin a  (senufo, asi 1 mil.) a bvam uština  (bvamu, 
též nepřesně bobo , asi 0,5 mil. v záp. Burkině Faso v okolí města Bobo Dioulasso); 
zařazení dogon štin y  (dogon, hogbon, asi 200 tis. obyvatel hornatých oblastí 
již. Mali a sev. Burkiny Faso) je sporné. Směrem na východ od střední skupiny v.j. se 
vyskytují větší či menší jaz. ostrůvky, jež snad lze také do této větve zařadit (sev. Togo, 
sev. Benin). Nejrozšířenějším jazykem, jenž sem snad patří, je b o rg u štin a  (borgu, 
též bar i ba, bar gu ap., asi 250 tis. v sev. Beninu a Tógu).

Zatímco jazyky střední skupiny (někdy nazývané podle nejrozšiřenějších skupin
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mosi-grusi) jsou prokazatelně mezi sebou historicky spřízněny (pocházejí z jednoho 
prajazyka), u ostatních jazyků této větve není ještě jasně prokázáno, nakolik jde
0 vzájemnou spřízněnost a nakolik jen o podobnost stavby danou dlouhým soužitím 
(o jazykový svaz). Tak např. bvamuština má s kasemštinou asi 52% shodné základní 
slovní zásoby, ale s mosijštinou již jen asi 40%. Dogonština má s ostatními jazyky 
větve společných jen asi 25 -  33 % základní slovní zásoby.

Z hlediska mluvnické stavby je zajímavé různé vyjadřování jmenných tříd. Zatímco 
většina jazyků střední skupiny je vyjadřuje příponami, pak v menších jazycích severo- 
tožských a severobeninských hornatých oblastí (basarijština, konkombština, gangam- 
ština ad.) se jmenné třídy vyjadřují jak příponami, tak předponami. Přitom předpony
1 přípony jedné třídy jsou si podobné a podobají se i zájmenům, která mají také různé 
formy pro různé třídy. Někdy se soudí, že obojí druh vyjadřování jmenných tříd 
souběžně je přežívajícím zbytkem původního tvoření jmenných tříd v předpokládaném 
prajazyce. Z něho pak mohlo vzniknout jak bantuské tvoření tříd předponami, tak 
tzv. bantoidní tvoření tříd příponami. Ve většině jazyků voltajské větve se jmenné 
třídy projevují i shodou ve větě, ale v některých jazycích západních oblastí se jmenné 
třídy rozpadají a shoda funguje už jen částečně. Napříč jmennými třídami tu zřejmě 
proniká nové členění jmen podle mluvnického čísla a životnosti/neživotnosti. Ani 
v ostatních jazycích, kde jmenné třídy ještě fungují jako mluvnické kategorie, není
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již snadné spojovat je s určitými významovými okruhy. Převládá dělení na lidi/ostatní, 
často se vytváří pár tříd pro označení zvířat, zvláštní třídy mívají označení tekutin 
a slova vypůjčená z jiných jazyků.

V hláskosloví se používá často souhlásek s dvojím současným tvořením závěru 
(kp, gb), mnoho jazyků užívá i samohláskové harmonie, řada jazyků používá tónů 
k rozlišení mluvnických i lexikálních významů (viz kvaské jazyky).

MOSIJŠTINA (mosi, mossi, mooree)
Voltajský jazyk nigerokordofánské rodiny, jímž mluví asi 2,5 -  3 mil. obyvatel Burkiny 
Faso jako svým jazykem mateřským. K sjednocení původně asi odlišných mosijských 
nářečí přispěla existence jednotného státu Mosijů ve středověku (autorita Moro Naby, 
vladaře tradičního animistického státu). Od 19. st. byla m. psána a tištěna latinkou, 
především pro misijní účely. Základem standardního jazyka je nářečí z okolí města 
Ouagadougou. Existují pokusy o zavedení mosijštiny v alfabetizaci dospělých 
i v nižším školství v Burkině Faso. Pro stavbu jsou charakteristické jmenné třídy 
vyjádřené příponami. I název státu Burkina Faso (dříve Horní Volta) je z poloviny 
mosijského původu: burk ina = mosijsky neúplatnost. Druhá složka faso je z manding- 
ských jazyků: v bambarštině a v ďulštině fa = otec, so = dům, faso = vlast. Celý 
název bychom tedy do češtiny přeložili jako „Země neúplatnosti".
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M A N D IN G S K É  (1VIANDEJSKÉ; JAZYKY

Větev nigerokordofánské rodiny, ale od předpokládaného nigerokordofánského 
prajazyka se oddělily asi již velmi dávno (podle odchylnosti slovní zásoby asi před 
5 tis. lety). Patrně v oblasti dnešního sev. Tóga a Beninu došlo pak asi před 2,5 tisíci 
lety k jejich dalšímu rozdělení na dvě hlavní skupiny. Pozůstatkem jihových. skupiny 
jsou dnes již drobné ostrůvky izolovaných jazyků sam o a busa (b isa) v dnešní 
severozáp. Nigérii, sev. Tógu, Beninu a Ghaně. Z téhož základu se asi odštěpily 
i jazyky dan (asi 250 tis. osob v Pobřeží slonoviny) a m ano (asi 100 tis. osob na 
rozhraní Pobřeží slonoviny a Libérie). Z druhé skupiny (označované ne zcela přesně 
jako severozápadní) máme dnes zachována mnohem významnější jazyková společen
ství. Do její jižní části zařazujeme jazyky, kterými mluví podstatná část dnešního 
obyvatelstva Libérie, Sierry Leone, Guinejské rep. a Guineje-Bissau. Patří sem 
m endeština  (mende, asi necelý 1 mil., hlavně v Sieře Leone), k p e lš tin a  (kpelle, 
asi 600 tis., z toho přes 2/j v Libérii, zbytek v Sieře Leone), lo m aštin a  (loma, 
asi 300 tis. v Libérii, Sieře Leone a Guinejské rep.) a další. Nejsilnější mandingské 
jazyky dnešní Afriky tvoří severní část této skupiny; mluví jimi skoro souvislý blok 
mnoha miliónů obyvatel dnešní Mali a přilehlých částí Senegalu, Gambie a Guinejské 
rep. Zdá se, že těmito jazyky mluvilo i obyvatelstvo historické říše Mali (14. — 15. stol.

360



n. 1.). Vzájemná blízkost většiny m. j. této oblasti naznačuje, že zde v tomto období 
došlo asi k počátkům formování jednotné mandingské národnosti. Tento je'dnotící 
vývoj byl však zánikem říše přerušen a k vytvoření jednotného jazyka nedošlo. Patří 
sem však i některé m. j. vzdálenějších oblastí (např. vajština*). Základem tohoto 
bloku mandingských jazyků jsou b am barština* , s ní blízce příbuzná a do značné 
míry vzájemně srozumitelná m a lin k štin a  (malinké, m andingo , mandinka) 
a ď u lština (dyula). Z dalších významných jazyků sem patří só štin a  (susu, 
sousou, asi půl mil. obyvatel Guineje, menšiny v Senegalu, Gambii, Guineji-Bissau 
a Sieře Leone) a so n in k štin a  (soninke, sa rak o le , asi půl mil. obyv. Mali, Senegalu 
a Gambie).

Starší dělení mandingských jazyků na větev mande-tan a mande-fu (podle různých 
forem číslice deset — ta nebo fu, bu, vu) je založeno na nedostatečných znalostech 
a dnes již zcela překonáno, i když se stále vyskytuje v příručkách.

Svou stavbou se m. j. liší od všech ostatních větví nigerokordofánské rodiny 
v tom, že žádný z nich nemá doloženy ani náznaky po jmenných třídách. Bohaté 
využívání tónů má rozlišovací význam, v jazycích severní skupiny se zřejmě prosazuje 
silový přízvuk a využití intonačních změn v rámci věty. Většina m. j. rozlišuje mezi 
tzv. volnými a vázanými formami jm en: vázaná forma jména může existovat jen ve 
vazbě s jiným jménem. Jižní a jihových. mandingské jazyky používají střídání první
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souhlásky morfémů (viz střídání hlásek, atlantské jazyky). Zde může vyjadřovat 
mluvnické významy: určitost/neurčitost (jako člen v indoevropských jazycích), 
u sloves vazbu s předmětem nebo bez něho. Příklady z kpelštiny: píre = dům (obecně), 
berei = (určitý) dům. Podobně laa (s vysokým tónem) = ležet, naa (s nízkým tónem) = 
= položit.

Několik jazyků jižní části severozáp. skupiny, ale i vajština* (severní skupina) 
má vlastní obrázková a slabičná písma, jejichž stáří ani původ dosud nebyly jedno
značně objasněny.

BAMBARŠTINA (bamana kan, bambara)
Nejrozšířenější mandingský jazyk (severní část severozáp. skupiny) nigerokordofánské 
rodiny, jímž mluví přes 2 mil. obyvatel především v dnešní Mali a menšiny v Guinejské 
rep., v Senegalu a sev. části Pobřeží slonoviny. B. je blízce příbuzná a navzájem 
srozumitelná se sousední m a lin k š tin o u  (malike, mandinka, mandingo), jíž mluví 
asi další 2 mil. obyvatel těchže států a přilehlé Gambie, a s ď u lš t in o u  (dyula), jíž 
hovoří mandingští kupci v severních částech Pobřeží slonoviny a Ghany. Pidžinizovaná 
forma těchto tří jazyků se pod názvem m andingo  rozšířila v rozsáhlých dalších 
částech západní Afriky jako jazyk dorozumívací. K tomu přispělo i její užívání ve 
francouzské koloniální armádě (v oddílech tzv. senegalských střelců).
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Dnes se b. šíří především v Mali, kde nabývá významu národního jazyka (odhaduje 
se, že jí v tomto státě dnes rozumí asi 88% obyvatel). Za standardní b. se dříve považo
valo nářečí města Ségou, dnes převládá snaha založit moderní standard spíše na nářečí 
hl. města Bamaka. V b. se provádí alfabetizace v latince, v Mali je snaha zavádět 
ji jako polooflciální jazyk do veřejného života, do škol ap. Do jisté míry se dosud 
užívá i arabské písmo, běžné hlavně ve starších rukopisech.

Dnešní b. se svou stavbou značně odlišila od předpokládaného mandingského 
prajazyka. Je jazykem izolačním s polysyntetickými rysy. Je tu jen několik mluvnických 
morfémů. Množné číslo jmen je tvořeno příponou -u (misi = kráva, misiu = krávy), 
rod jmen neexistuje, zbytky rozlišování vázaných a volných forem jmen se snad 
zachovaly v kategorii určitosti/neurčitosti, srovnatelné s členem u indoevropských 
jazyků. Tóny jsou používány k rozlišení významů lexikálních: so (vysoký tón) = 
= dům, so (nízký tón) = kůň, i gramatických. Silový přízvuk je na poslední slabice 
slova nebo morfému.
Psáno: Masake kelen tumbe denmuso ce nyuman tumb’a fe.
Výslovnost: masake kelen tumbe denmuso če ňuman tumba fe
Doslova: král jeden byl dítě-žena hezký být s on
Česky: Byl jednou král a ten měl krásnou dceru.
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VAJŠTINA (vai, vei, vy)
Mandingský jazyk severní části severozápadní skupiny (nigerokordofánská rodina). 
Mluví jím asi 150 tis. obyvatel severozápadní Libérie a přilehlých oblastí Sierry Leone. 
Stavbou se v. podobá ostatním jazykům této větve (viz bambarština). V. je však 
významná existencí písma, jehož základ je obrázkový (piktografický) a dnešní podstata 
slabičná s některými rysy morfemickými. Písmo velmi dobře vyhovuje stavbě v., 
mnohem lépe než latinka (odpadá potřeba značení tónů ap.). První nálezy písma 
pocházejí ze začátku 19. století, dnes je již ovšem skoro vytlačeno latinkou pod
porovanou misiemi, kolon, úřady i dnešní administrativou v alfabetizačních kampa
ních. Původ vajského písma a jeho stáří nejsou zcela jasné; podobná písma nebo 
alespoň snaha vytvořit je z obrázkových symbolů byla snad převzata od sousedních 
mandingských jazyků jižní části severozáp. skupiny (mendeština, lomaština, kpelština 
ap.).
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mendeské 
slabičné písmo 
(záp. Afrika)

vajské
slabičné písmo 
(záp. Afrika)

kpelské (kpelle) 
slabičné písmo 
(záp. Afrika)

slabičné písmo 
jazyka loma 
(záp. Afrika)

$ c?  7

+  >  IC n  H uE> t=- S - t
H $ [ J O 0  tf

^ .S - -  O ;? 0 0 "
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KVASKÉ JAZYKY (k w a )

Jazyky této větve nigerokordofánské rodiny mluví většina obyvatel přímořských 
území na severu Guinejského zálivu, tedy jižních a středních částí států Nigérie, 
Beninu, Tóga, Ghany, Pobřeží slonoviny a části Libérie. Název kwa je snad odvozen 
ze slovního základu pro lidé. Obvykle k. j. dělíme na východní a západní. Do východ
ních zařazujeme vedle iboštiny*, jo ru b štin y *  a eveštiny* i řadu početně méně 
významných jazyků Nigérie, jako je např. n u p eštin a  (nupe, asi 1 mil.), b in ijš tin a  
(bini, asi 1,5 mil.), g b a r ijš tin a  (gbari, gbarri) spolu s jí blízkou ig b irš tin o u  
(ib iri, igbirri -  asi 0,5 mil. oba jazyky dohromady). Původní obyvatelé okolí 
ghanské Akkry a pobřeží dále na východ (celkem asi 100 tis. osob) hovoří navzájem 
blízkými j. gaštin o u  (ga) a ad an g m eštin o u  (adangme). Mezi západní k. j. patří 
především poměrně blízké ak an sk é  jazyky* Ghany spolu s nz im štin o u  (jež 
k nim bývá někdy přiřazována; mluví se jí na nejzazším jihozáp. pobřeží Ghany 
a v přilehlých oblastech Pobřeží slonoviny). Z jazyků Pobřeží slonoviny sem patří 
a ň iš tin a  (anyi, asi 100 tis.) a b a u le š tin a  (baule, baoulé, asi 400 tis.). Shluk nářečí 
označovaný někdy jako k ru š tin a  (též jazyková skupina kru) snad volně patří 
do západní skupiny kvaských jazyků (záp. část Pobřeží slonoviny, jihových. Libérie, 
přesný počet uživatelů není znám). Zvláštní (snad přechodové) rysy stavby vykazuje
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g o n d žštin a  (gondja, guang), jíž mluví asi 50 tis. osob hlavně v severní Ghaně.
Ve většině k. j. jsou souhlásky s dvojí současnou výslovností (kp, gb, ale i mb, nd), 

existuje několik stupňů otevřenosti a zavřenosti všech druhů samohlásek a v řadě 
jazyků i tzv. samohlásková harmonie (viz akanské j.). Výrazně se ve stavbě užívá 
prvků polysyntetických, rozdílů mezi morfémy mluvnickými a lexikálními je málo, 
gramatické kategorie prakticky neexistují. Tak např. množné číslo se v jazycích 
východních tvoří spojením ,Jména“ s osobním zájmenem 3. os. mn. č. {oni). V eveštině 
stoji toto zájmeno za morfémem jmenným: ame = člověk, ame-ws (doslova 
člověk-oni) = lidé. V jorubštině se toto zájmeno předsunuje před jmenný morfém: 
ilé =  dům, awon ilé (dosl. oni-dům) = domy. Některé k. jazyky západní mohou ovšem 
tvořit množné číslo jmen změnou předpony: w^-hene = náčelník, a-hene = náčelníci 
(ťwiština). Není bez zajímavosti, že v takových jazycích se zřejmě zachovaly i zbytky 
jmenného třídění pomocí předpon. Příklad z téhož jazyka: h-sú = voda, ó-sú = déšť, 
á-sú = zásoba vody. Jmenná třída s projevy shody ve větě však již neexistuje. Gondž
ština snad v tomto ohledu představuje přechodový typ, protože má obojí způsob 
tvoření množného čísla (jak předponami a jejich změnami, tak připínáním os. zájmena
3. os. mn. č.). Všechny kvaské jazyky velmi bohatě využívají tóny pro rozlišování 
významů mluvnických i lexikálních. Tón má tedy stejnou rozlišující schopnost jako 
souhlásky a samohlásky, ne-li větší. Uveďme si příklady z jorubštiny, kde rozdíl
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v tónech mezi wo = peníze a ___ = obchod rozlišuje význam stejně jako rozdíl
o o wo

mezi otevřenou a zavřenou samohláskou: vv3 = ruka.

EVEŠTINA (ewe, ehoué)
Jazyk východní kvaské větve nigerokordofánské rodiny. Mluví se jím v jihových. 
Ghaně, již. Tógu a již. Beninu (asi 2,5 mil. osob). Do 19. stol. existovalo několik 
nářečních forem, z nich nejsilnější prestiž mělo nářečí fonské, užívané v historické 
říši Dahome se střediskem v Abome (dnešní již. Benin). Počátky latinkou psaného 
standardu vznikají až pod vlivem německých misionářů v 80. a 90. letech 19. stol. 
Dvě hlavní střediska eveské literatury byla původně v něm. kolonii Togo a v brit. 
kolonii Zlaté pobřeží. Rivalita mezi dnešní tožskou a ghanskou formou eveské 
literatury zůstala zachována do jisté míry i po získání nezávislosti. Ghanská forma 
je založena na nářečí anglo , tožská na nářečí fon a gé (mina), ve fonském nářečí 
probíhají v posledních letech i pokusy o alfabetizaci v Beninu. E. je bohatě užívána 
ve sdělovacích prostředcích všech tří zemí (rozhlas, noviny a časopisy se starou tradicí). 

E. bývá mezi kvaskými jazyky považována svou stavbou za nejbližší polysynte-
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tickému typu. Je zde málo rozdílů mezi slovem a morfémem, málo jen mluvnických 
morfémů (především předpon), maximálně se užívá morfémů s významem lexikálním 
pro vyjádření významů mluvnických, časté jsou složeniny. V hláskosloví je celá řada 
závěrových souhlásek s dvojí současnou výslovností (kp, gb, mb), u většiny samohlásek 
jsou alespoň dva stupně otevřenosti, jež mohou rozlišovat význam. Různá tónová 
úroveň vyslovení slabičných morfémů slouží k rozlišování významů mluvnických 
i lexikálních. E. se píše latinkou doplněnou některými znaky tzv. mezinárodní fonetické 
abecedy.

JORUBŠTINA (yoruba, yooba, yorouba)
Kvaský jazyk východní větve (nigerokordofánská rodina), mluví jím asi 12 mil. 
obyvatel jihozápadní Nigérie (včetně hlav. města Lagosu) a jihovýchodního Beninu. 
Menšinové ostrůvky jorubského osídlení sahají až k Atakpame ve středním Tógu. 
Z mnoha nářečí získalo asi již v 17. stol. nejvyšší prestiž nářečí města Oyo, kde sídlil 
tradiční jorubský vládce alafin. Především na tomto nářečí je založena mluvená forma 
standardní j., která se vyvinula dříve, než tento jazyk začal užívat písmo. Počátky 
literatury (hl. misijního rázu) psané latinkou se objevují v 1. pol. 19. stol., snad 
i zásluhou biskupa jorubského původu S. Ajayiho Crowthera. Ve 20. stol. existuje 
rozsáhlá literatura světská všech žánrů (Fagunwa, Babalola a jiní autoři), noviny,
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časopisy i rozhlasové programy, to vše především v Nigérii, kde j. získává již za 
kolon, správy polooficiální status jednoho ze tří hlavních afrických jazyků země. 
V Beninu a v Tógu tyto snahy nezůstávají bez ohlasu, alfabetizace v jorubštině je zde 
ovšem až dílem poslední doby.

Svou stavbou je j. podobná eveštině. Je to jazyk izolačního a polysyntetického typu 
s poněkud silnějšími náběhy používat předpony: jimi se tvoří jména od sloves 
(še = dělat, pracovat; iše = práce), průběhová, nedokonavá forma slovesného 
děje se tvoří předponou n- apod. Moderní j. se píše latinkou, otevřenost samohlásek 
e, o se označuje tečkou pod literou. Na severu, v oblasti llorinu, existují (pod vlivem 
islámu) i texty psané arabským písmem. Ukázku stavby j. viz v kapitole Stavba jazyka 
a stavba jazyků.

AKANŠTINA (akanské jazyky Ghany, akan)
Patří mezi západní kvaské jazyky nigerokordofánské rodiny. Jde spíše o shluk 
několika velmi blízkých jazyků, kterými mluvi jako jaz. mateřskými asi 4 mil. obyvatel 
Ghany (částečně i Pobřeží slonoviny) a asi 1 mil. osob je používá jako jaz. dorozumíva
cí. Při původním stěhování dospěli nejdále k mořskému pobřeží nositelé nářečí 
tan tsk ý ch  (fante), kteří byli také v minulosti prostředníky mezi prvními Evropany 
a vnitrozemskými říšemi. Na fantských nářečích byl založen i první pokus o misijní
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alfabetizaci v Cápe Coastu a vznikla poměrně rozsáhlá fantská literatura. Od vnitro
zemských nářečí ťwiských (twi kasa, tschi, tyi) se liší především ve své psané a tištěné 
formě, mluvená forma je do značné míry vzájemně srozumitelná. Základem mluveného 
standardu ťwištiny bylo zřejmě ašan tsk é  nářečí (asante-twi), jímž se mluvilo a mluví 
v okolí Kumasi (středisko historické ašantské říše). Psaná ťwiština v ašantském 
nářečí má však poměrně slabý vliv. Mnohem silnější je prestiž literatury v akw a- 
pim ském  nářečí ťwištiny, jež se jako okrajové a misionářům snadno přístupné stalo 
od počátku centrem alfabetizačnich snah.

Jde tedy o dva vzájemně velmi blízké a do značné míry srozumitelné jazyky — 
fa n tš tin u  a ťw ištinu — z nichž ťwiština má dvě formy psaného standardu 
(ašan tsk ý  a akw apim ský). Vzhledem k značnému významu akanských jazyků 
v Ghaně a vzhledem k vysokému stupni vzájemné srozumitelnosti obou jazyků 
(a samozřejmě i obou forem ťwištiny) podnikají se v Ghaně pokusy sjednotit jejich 
pravopis. Naráží to na odpor již poměrně zakořeněné tradice existujících literatur, 
na kmenovou řevnivost ap.

Charakteristickými rysy stavby jsou užívání hlásek typu kw, gw, bohatý rejstřík 
samohlásek a samohlásková harmonie. Tóny rozlišují všechny druhy významů. 
V zásadě polysyntetický typ jazyka do jisté míry narušuje větší míra užívání předpon, 
než je tomu u jiných kvaských jazyků.
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IBOŠTINA (ibo, igbo)

Východní kvaský jazyk nigerokordofánské rodiny, kterým mluví asi 8 - 1 0  mil. 
obyvatel již. a jihových. Nigérie (oblasti, jež se v letech 1967-69 pokusila o odtržení 
a vytvoření státu Biafra). Alfabetizaci a počátky umělého vytváření standardního 
jazyka založily dvě různé skupiny misionářů na dvou nářečích: severním (se střediskem 
ve městě Onitsha, jež je známé i svými knižními trhy a produkcí knížek a brožur 
tištěných přímo na africkém trhu) a jižním (Owerri). Pokus o umělé sjednocení obou 
psaných standardů, tzv. sjednocená iboština (Union Ibo protestantských misií) 
měl úspěch jen částečný. Pravopisné rozdíly mezi oběma normami byly formálně 
překonány vládním pravopisným dekretem z r. 1961. Po občanské válce a po porážce 
Biafry klesla prestiž iboštiny v Nigérii, zůstává však stále důležitým jazykem s polo- 
oficiálním postavením třetího nejdůležitějšího jazyka země (po hauštině a jorubštině).



JAZYKY BENUE-KONGO

Větev nigerokordofánské rodiny. Původně se předpokládalo, že jde jen o jazyky 
východní Nigérie a západního Kamerunu, takže pro jistou podobnost s jazyky 
bantuskými (mylně považovanými za samostatnou jaz. rodinu) byla tato větev 
nazývána východní bantoidní (semibantuská). Dnešní pohled na historickou spřízně
nost je opačný: všechny bantuské jazyky se považují jen za jednu skupinu této větve. 
Názory některých badatelů, kteří podobnost jmenných tříd chtějí vykládat silným 
vlivem předpokládaného bantuského prajazyka (teorie mišení jazyků), působí značně 
nepřirozeně. Z významnějších jazyků na náhorní plošině Jos v Nigérii sem patří 
b iro m štin a  (birom, asi 100 tis. osob) a další, menší jazyky. V povodí tzv. Křížové 
řeky ve vých. Nigérii sem patří e f ik š tin a  (efik) s blízkou ib ib io š tin o u  (ibibio) — 
dohromady asi 1 mil. osob. V povodí řeky Benue jsou to především ek o jš tin a  
(asi 100 tis.) a tiv štin a  (tiv, asi 1 mil.). Dále na východ, v Kamerunu, sem náleží 
bam um ština  a b am ilek štin a  (bamileke, asi 500 tis.). Kromě idžoštiny* mají 
všechny tyto jazyky ve své stavbě jmenné třidy velmi blízké stavbě bantuských jazyků.

Vlastní bantuské jazyky se ovšem vedle podobností a historické spřízněnosti 
jmenných tříd vyznačují i množstvím dalších shod, a to i ve slovní zásobě a v hláskosloví 
(zde se dá prokázat i existence tzv. hláskových zákonů, podobně jako v jazycích
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indoevropských). Velmi zhruba se b. j. dají rozdělit na skupinu západní a východní. 
Do skupiny západní (přesněji spíše severozápadní) patří jazyky, kterými se hovoří 
v jižních částech Kamerunu, v Gabunu, v Rovníkové Guineji, v části Zairu, Angoly, 
Konga, v Namibii a v JAR. Z významných jazyků sem patří d u a lš tin a  (asi 3/4 mil. 
v Kamerunu), fan g štin a  (fang, asi 1,2 mil.), konžština* , m ongština  (lom ongo , 
asi 1,5 mil.), lu b š tin a  (luba, č ilu b a , tschiluba, ciluba, popř. ba luba  -  asi 2,5 mil. 
v Zairu), k im bundu  (asi 1,5 mil. v Zairu a v Angole) a řada dalších. Volně sem 
bývají přiřazovány i ru n d š tin a  (k iru n d i, ik iru n d i — asi 4 mil.) a rw an d štin a  
(k inyarw anda , asi 5 mil.), jež jsou spolu s francouzštinou státními jazyky Burundi 
a Rwandy. Jazyky východní skupiny bantuských jazyků mluví pak převážně čemošti 
obyvatelé zbylých částí střední, východni a jižní Afriky (vyjímaje oblasti osídlené 
Křováky a Hotentoty a s nimi spřízněnými Hadzapy a Sandawy). Nejrozšířenějším 
jazykem této skupiny je svah ilš tin a* , v Keni významnou roli hrají k iku jš tin a* , 
ale i kam b štin a  (kikamba, asi 1,2 mil.) a lu ja š tin a  (k ilu iya , asi 1,5 mil.).
V zázemí Tanzanie jsou do jisté míry spolu se svahilštinou užívána především nářečí 
sukum ská a ňam vezská (k isukum a, k inyam w ezi, dohromady asi 1,3 mil.).
V Ugandě je významná g andština* , v Zambii bem bština  (cibem ba, asi 1 mil. 
spolu s blíže neodhadnutelným počtem těch, kdož se tímto jazykem dorozumívají 
v tzv. mědhém pásu dnešní Zambie). V Zimbabwe je významná především š o n š t i n a *;
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ň an žštin a  (c in y an ja , asi 1 mil.) má význam především v Malawi. Vzájemně 
blízkými jazyky jsou so tš tin a  (sotho, seso tho) a čv an štin a  (setsw ana), mluví 
jimi asi 4 mil. osob v dnešním Lesothu, v JAR a Botswaně. Z u lš tin a  (žulu) je blízká 
sv az ijš tin ě  (isisw azi) a xhoštině , dohromady jimi mluví asi 5 mil. obyvatel 
JAR, Svazijska, Zimbabwe, Zambie a Mosambiku.

IDŽOŠTINA (idžo, ijo, ijaw)
Je dnes řazena většinou k větvi Benue-Kongo nigerokordofánské rodiny, i když 
je zde prakticky jediným jazykem bez jmenných tříd. Její místo v klasifikaci jazyků 
západní Afriky je proto stále sporné. Z hlediska slovní zásoby má zhruba stejně blízko 
k větvi B.-K. jako k větvi kvaské. Ke kvaským jazykům byla v minulosti zařazována 
především pro některé typologické shody: neexistují tu jmenné třídy, ale jen skupiny 
jmen tvořených samohláskovými předponami, snad zbytky jmenných tříd.

Mluví jí asi půl miliónu obyvatel delty řeky Niger v Nigérii. Z řady nářečí mají 
nejvyšší prestiž nembeské, kalabarské a kolokumské. V nich vznikla latinkou psaná 
a tištěná literatura, zpočátku především misijní povahy, dnes již existují i počátky 
literatury pedagogické a umělecké (poezie). 1. používají první ročníky základních škol 
jako jazyk vyučovací, ve vyšších třídách je školním předmětem.

Používá bohatou soustavu souhlásek s dvojí současnou výslovností (kp, gb, kw, gw),
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samohlásky i — e — a — o — u existují jako fonémy ve své podobě otevřené i zavřené 
a tento rozdíl je využíván pro samohláskovou (vokalickou) harmonii. Má dva tóny 
schopné rozlišovat lexikální význam, mluvnické a skladebné vztahy jsou rozlišovány 
terasovitým odstupňováním základních tónů. V mluvnici rozlišuje i. mužské a ženské 
tvary zájmen ukazovacích a osobních, snad tu je užíván jmenný člen. Pořádek slov: 
podmět — přímý předmět — sloveso.

SVAHILŠTINA (swahili, suaheli, kiswahili)
Nejrozšířenější bantuský jazyk nigerokordofánské rodiny (větve Benue-Kongo). 
Mluví jím asi 30 mil. lidí převážně ve vých. a jihových. Africe, řada z nich ovšem 
používá s. jen jako jazyk druhý, dorozumívací (vedle svého mateřského jazyka a vedle 
angličtiny nebo arabštiny). Státním jazykem se (spolu s angličtinou) stala v Tanzanii, 
významnou úlohu však vedle angličtiny hraje i v Keni a do jisté míry i v dalších státech 
(Ugandě, Malawi, ba i v Zairu, Rwandě a v Burundi). V nářečích Zanzibaru (kiun- 
gudža) a jižní Keni (kimvita, kiamu) existuje stará literatura psaná arabským písmem, 
jejíž tradice prý sahají až do 12. století.

Původně šlo asi o kmenová bantuská nářečí pobřežních obyvatel, která se rozšířila 
pod vlivem obchodu a islámských tradic dále do vnitrozemí. Nářečí kingvana (v dnešní 
provincii Shaba v Zairu) bylo velmi silně ovlivněno místními bantuskými jazyky a stejně
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tak jako v zázemí Keni a Ugandy podléhala tu s. pidžinizaci a pak kreolizaci, hlavně 
v městských střediscích. Už německá koloniální správa užívala s. k dorozumívání 
s Afričany, prestiž s. dále vzrostla v období britské správy v Tanganice a na Zanzibaru. 
Zanzibarské nářečí se stalo základem tzv. standardní svahilštiny, jež je dnes bohatě 
využívána ve školství, administrativě i ve sdělovacích prostředcích a literatuře. 
Nejnověji probíhají pokusy oživit v Keni tradici pobřežních nářečí jako keňskou 
formu svahilštiny (proti standardní s. tanzanské). Ve své pidžinizované formě ztratila 
s. zřejmě používání tónů s rozlišující schopností, zachoval se poměrně pravidelný 
způsob uspořádání jmenných tříd (sedm párů vyjadřujících jedn. a mn. číslo) vyjadřo
vaných předponami. Shodou se předpony rozšiřují na celou větu. Ve slovní zásobě 
je silná složka „islámská41 (arabská, ale i indická a z jazyků Předního východu). 
Nově sem pronikla i slova německá, francouzská, a hlavně moderní odborné názvy 
anglického původu. Dnes se s. píše upravenou formou latinky.
Psáno: Mwalimu mgeni ana watoto wachache.
Výslovnost: mwalimu mgeni ?ana watoto wačače
Doslova: učitel cizí (on) má děti málo
Česky: Cizí učitel má málo dětí.
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KIKUJŠTINA (kikuyu, gikuyu)
Bantuský jazyk nigerokordofánské rodiny, větve Benue-Kongo, jímž mluví asi 2,5 mil. 
obyvatel dnešní Keni, hlavně v hornatých oblastech středních a východních částí 
státu. K. je psána latinkou s fonetickými znaky, rozvoj literatury a publicistiky nastal 
až v období misijním a koloniálním. Dnes je k. používána v nižším školství a ve 
sdělovacích prostředcích spolu s angličtinou, svahilštinou a dalšími jazyky země. 
Její stavba používá složitým způsobem tónů, a to i v rozlišení druhů předpon některých 
jmenných tříd.

NGALŠTINA (lingala, ngala, též bangala, mangala)
Bantuský jazyk větve Benue-Kongo, rodiny nigerokordofánské. Hovoří se jím v dolním 
povodí řeky Kongo. Z původního jazyka omezeného kmenového společenství se 
pidžinizací, podporovanou úřady býv. belgické kolonie (které zavedly užívání n. do 
jisté míry i v armádě a v policii) a misionáři, vyvinul dnes jazyk, kterým hovoří více než 
1,5 mil. obyvatel Zairu a Konžské lid. republiky. Pidžinizací vystřídala kreolizace, 
takže dnes značná část mluvčích považuje ng. za svůj jazyk mateřský, i když přílivem 
konžsky mluvících Bakongů do oblasti zairského hlavního města Kinshasy od poloviny 
století byl vliv ng. v hlavních centrech podstatně omezen. Rozlišující úloha dvou 
základních tónů zřejmě ustupuje, souhlásky s dvojí současnou výslovností (kp, gb)
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zůstávají zachovány, jmenné třídy jsou zjednodušeny na osm párů. Psaná forma 
ng. (v latince), zavedená až misionáři a koloniálními úřady, se rozšířila jen do jisté 
míry, teprve v posledních letech probíhají pokusy s používáním ng. v alfabetizaci a ve 
výchově v Kongu.

GANDŠTINA (luganda, nepřesně uganda, buganda)
Bantuský jazyk větve Benue-Kongo nigerokordofánské rodiny. Jde o mateřský jazyk 
obyvatel původního afrického předkoloniálního státu Buganda (nepřesně svahilsky 
nazýván Uganda), vtěleného Brity do stejnojmenné kolonie U., dnes nezávislého státu 
ve vých. Africe. Gandsky dnes hovoří asi 2 mil. osob v jižní Ugandě. Prestiž jazyka 
vysoce organizovaného afrického předkoloniálního státu byla do jisté míry udržena 
i za koloniální správy, která oblasti nejen ponechala jistou autonomii, ale používala 
Bugandů jako státních zaměstnanců i v dalších oblastech kolonie. Existovalo nepříliš 
významné islámské písemnictví v arabském písmu, pak misijní a koloniální literatura 
v latince, dodnes značně rozšířená. Šíření g. v nezávislé Ugandě brání řevnivost 
s dalšími, hlavně nebantuskými jazyky severních částí státu i jistá konkurence se 
svahilštinou. Jazyk si zachoval jmenné třídy vyjadřované předponami začínajícími 
samohláskami: např. omuntu = člověk, abantu = lidé.
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Bantuský jazyk větve Benue-Kongo nigerokordofánské rodiny, kterým dnes mluví 
asi 2 mil. obyvatel severozáp. Zairu a přilehlých oblastí Angoly a Konga. Jako 
prestižní jazyk předkoloniálního afrického státu na dolním toku stejnojmenné řeky 
byla k. používána do jisté míry v misijním a koloniálním školství a literatuře. Ve své 
pidžinizované formě (kituba, zjednodušené kikongo — konžština obchodní, dorozu
mívací) se k. rozšířila již v době předkoloniální; belgickou administrativou pak byla 
užívána ve značné míře pro dorozumívání s Afričany (kisodi -  jazyk vojáků, kikongo 
ya léta — „státní“ konžština, munukutuba ap.). Dnes je k. používána ve sdělovacích 
prostředcích a jako oblastní jazyk v Zairu a v Kongu.

ŠONŠTINA (šona, shona, cishona)
Bantuský jazyk nigerokordofánské rodiny (větev Benue-Kongo), jímž mluví asi 
3 - 4  mil. osob, z toho asi 2 mil. v Zimbabwe, méně v Mosambiku, Botswaně a JAR. 
Protože šlo o volný shluk kmenových nářečí, navzájem velmi blízkých, u nichž se 
přirozenou cestou v předkoloniálním období nevytvořila standardní forma, byl ve 
30. letech podniknut pokus o jejich umělé sjednocení vytvořením tzv. „sjednocené

Jazykové rodiny a větve v západní Africe

KONŽŠTINA (kongo, congo, kikongo)
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šonštiny“ (Union Shona) -  hlavním iniciátorem byl Cl. Doke, přední jazykovědec 
JAR. Pokus byl zajímavý i tím, že nevycházel z jednoho nářečí, ale pokusil se o vy
tvoření standardní š. na základě čtyř velmi blízkých nářečí tehdejší Jižní Rhodesie 
(dnešní Zimbabwe) s hlavním důrazem na dvě hlavní nářečí. Pokus se zdařil jen 
částečně, dodnes je „sjednocená š.“ považována v Zimbabwe za umělý, převážně jen 
psaný jazyk. V současné době se vzhledem k utužování významu a prestiže oblasti 
hlavního města Harare přirozenou cestou prosazuje nářečí jeho okolí (zezuru).



ADAM AVSKOVÝCHODNÍ JAZYKY 
(adamawa-eastern)
Jedna z nejméně probádaných větví jazyků rodiny nigerokordofánské. Je sporné, zda 
vůbec jde o jazyky se společným prajazykem. Předpokládají se dvě základní skupiny: 
adamavská a východní. Adama vská skupina je tvořena málo významnými jaz. ostrůvky 
obyvatel stejnojmenné horské části Nigérie a Kamerunu. Zdejší jazyky m bum , 
čam , longuda, fali a další mají některé rysy stavby podobné jazykům větve 
Benue-Kongo, včetně některých forem předpon jmenných tříd a jejich významů. 
Východní část této předpokládané větve je tvořena mnohem významnějšími jazyky 
jižního Čadu, Středoafrické rep., sev. Zairu a záp. Súdánu. Počítáme sem především 
g b e jš tin u  (gbeya, gbaya) spolu s jí blízkými jazyky n g b an d štin o u  (ngbanda, 
ngbandija n g b ak aštin o u  (ngbaka). Dohromady jimi mluví asi 2 mil. osob. Od nich 
je pidžinizaci odvozen závažný dorozumívací jazyk oblasti, sangoština* , který 
se ve větších městech Středoafr. republiky začíná kreolizovat. Pro širší dorozumívání 
v Středoafr. republice a v sev. Zairu mají jistý význam i m u n d štin a  (mundu) -  asi 
150 tis. osob — a se reštin a  (sere) — asi 50 tis. osob. Nej významnější jaz. východního 
okraje této větve je zan d štin a  (zande, nepřesně azande), jíž mluví asi 2 mil. 
obyvatel Zairu, Středoafr. rep. a Súdánu.

383



V řadě jazyků této větve existují náznaky jmenných tříd. Množné číslo jmen se často 
tvoří předponou a-\ tedy Azande znamená vlastně Zandové. Vedle toho se často 
objevuje i tvoření množného čísla jmen pomocí os. zájmena 3. os. množ. čísla, jež 
se používá jako přípona (zandsky: yangada = osoba, mn. č. yangadayo). Jména se 
od sloves tvoří pomocí předpony mo-, ma- (zandsky kido = poslat, mokido = posel). 
V některých jazycích existují náznaky jmenného rodu (životné -  neživotné), jež 
vytlačují zbytky jmenných tříd.

SANGOŠTINA (sango)
Původně pidžinizovaná forma n g b an d štin y  (ngbandi), jazyka východní části 
adamavskovýchodní větve rodiny nigerokordofánské. Mluví jí asi 2 mil. obyv. 
Středoafrické republiky, ale menšinově je užívána i v sousedních státech. V pidžinizo- 
vané formě byla s. používána původně jako jazyk dorozumívací (tedy vedle jiného 
jazyka mateřského), ale v současné mladé a střední generaci obyvatel se začíná 
kreolizovat a původní kmenové a národnostní jazyky vytlačovat. Nářeční rozdíly 
jsou zatím velmi malé. Existuje omezená misijní literatura a několik neoficiálních 
pokusů o alfabetizaci v latince. Bohatě užívají s. sdělovací prostředky v Středoafrické 
rep. (rozhlas ap.). Hláskosloví zachovalo souhlásky s dvojí současnou výslovností 
(kp, gb), je tu sedm základních typů samohlásek a tři tóny (vysoký, nízký, střední),
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ktere mají schopnost rozlišovat význam: např. ngj = buben, = lod; tere
tere

-  pavouk, —  = této. Proti ostatním jazykům vílve jsou v s. posíleny rysy póly-

Psáno : zo lo yi lo mingi.

Výslovnost:

Doslova: 
Česky:

zo lo

J»

lo mirii

íT 'ř - Í» f lovt r (2;p) on oni mítrád on velmiJeho lide ho měli velmi rádi.
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K O R D O F Á N S K É  J A Z Y K Y

Předpokládaná větev nigerokordofánské rodiny, jejímiž jazyky mluvi dnes již prakticky 
jen omezená společenství obyvatel núbijských hor v súdánské provincii Kordofánu. 
Mnohými z nich hovoří už jen několik stovek osob a pod silným tlakem arabštiny 
se počet asi bude dále zmenšovat. Obvykle dělíme k. j. na pět skupin představovaných 
jazyky kw alib  (koalib), teg a li, ta lo d i, tum tum  a ketu.

O jejich stavbě máme málo ověřitelných informací. Zdá se, že příbuznost s ostatními 
jazyky nigerokordofánské rodiny je prokazatelná nejen podobnostmi slovní zásoby, 
ale i z hlediska mluvnice. Existují tu totiž většinou jmenné třídy srovnatelné se jmen
nými třídami nigerokordofánských jazyků větve Benue-Kongo jak co do formy 
předpon, tak co do významu.
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N ILO SA H A R SK É  JA Z YK Y

Podle některých autorů jde o jaz. rodinu, ale není jisté, zda nejde jen o různorodý 
a místy přerušovaný pás jazyků, kterými se mluví od středního povodí Nigeru na 
západě až po jižní Súdán a Eritreu na východě. Zdánlivě oddělují od sebe území 
jazykové rodiny afroasijské a nigerokordofánské. Podle některých výzkumů z poslední 
doby není vyloučeno, že tvoří s rodinou nigerokordofánskou dohromady jednu 
velkorodinu.

V západní Africe sem patří jazyk povodí středního Nigeru, songajština* , a dále 
tzv. saharská větev, jejímiž jazyky se mluví v severových. Nigérii, v Nigeru, Čadu, 
jižní Libyi, Středoafrické rep. a v Súdánu. Vedle kanurijš tin y *  sem patří i teda- 
š t ina (tedda, daza, dazza, nepřesně tubu, celkem asi 200 tis. osob), ber ti (početně 
málo významný jazyk záp. Súdánu) a zaghawa (asi 50 tis.). Samostatné větve snad 
tvoří i jazyky m a b a a f u r  (v súdánské provincii Dárfúr). Ve větvi m o r u -m ang be tu  
(celkem asi 1 mil. hlavně v Středoafr. řep. a přilehlých oblastech) jsou i některé jazyky 
Pygmejů (trpaslíků). Ve větvi bongo -bagi rmi  je nejdůležitější sa raš t ina  (sara), 
jež je v jihozáp. Čadu považována za významný dorozumívací jazyk (asi 1 mil. osob). 
Ve větvi označované podle dvou afr. řek Š ar i-Nil má zvláštní postavení núbi j -  
š t ina (nuba, nubian), jíž dnes mluví 1,5 mil. obyvatel nilského údolí a horských částí
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súdánského Kordofánu a Dárfúru. Šlo asi o jazyk křesťanského núbijského království, 
jež existovalo v nilském údolí přibližně v 6. -  13. stol. n.l. Je zachováno staré núbijské 
písemnictví v koptské formě řeckého písma. Na východě je poměrně souvislá větev 
ni lská (nilotská), jejíž vzájemná příbuznost je prokazatelná i ve slovní zásobě. 
Východní její část je tvořena jazyky s flexívními rysy (jmenný rod), proto je nazývána 
n i lo hami tsk ou  (viz masajšt ina*).  Západní nilské jazyky uživají změny tónu, 
změny samohlásek většinou jednoslabičných morfémů, rysy mají spíše izolační 
a polysyntetické. Z významných jazyků sem patří d in kaš t i na  (dinka, asi 1,5 mil. 
převážně v již. Súdánu), nue rš t in a  (nuer, asi 750 tis. tamtéž), š i l ukš t ina  (shilluk, 
asi 300 tis. tamtéž) a dále v Keni významný jazyk luošt ina (luo, lwo, asi 1,5 mil., 
v Keni užívaný i ve školství a v nižší administrativě; v Súdánu jím mluví asi 300 tis. 
osob, dále menšiny v Zairu, Etiopii, Ugandě a Tanzanii). Zvláštní postavení má 
na ndi j š t ina  (nandi, též nandi-suk, asi 700 tis. v Keni, Ugandě a v Tanzanii); mluví 
jí i Wandorobové, kteří svým způsobem života připomínají Křováky či Pygmeje.

Na přechodovou povahu této rodiny ukazuje i různorodost stavby jazyků i celých 
větví. Prakticky dosud nebyly dokázány rysy stavby společné pro všechny, i když 
např. pořádek slov podmět — přimý předmět — sloveso je velmi častý. V songajštině 
jsou mluvnické morfémy řídké, ale existují, v saharských jazycích i v kanurijštině, 
stejně jako ve východní části nilských jazyků jsou velmi časté a flexívní rysy mluvnické
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jsou bohatě doloženy. Častější je používání mluvnických morfémů a slov v postavení 
za morfémy lexikálními (přípony a tzv. záložky), řidší je postavení opačné (předpony, 
předložky). Náznaky k tvoření jmenných tříd jsou v jazycích této rodiny řídké. Pro 
flexívní povahu núbijštiny, masajštiny a některých dalších jazyků byla snaha buď 
je vyčleňovat k jazykům afroasijským, nebo je pokládat za výsledek míšení s nimi. 
Spíše se však dnes zdá, že jde o přechodový pás jazyků, který po tisíciletí podléhal 
oboustranným vlivům -  ze severu i z jihu.

SONGAJŠTINA (songhay, songhaí, sonraíh, sopay kině)
Snad nejzápadnější jazyk nilosaharské rodiny, který se neshlukuje s žádnými dalšími 
známými jazyky záp. Afriky ve větev. Hovoří jím asi 2 mil. obyv. Mali, Nigeru a menši
nově i Horní Volty, Pobřeží slonoviny, sev. oblastí Ghany, Tóga a Beninu, nepatrný 
počet v severozáp. Nigérii (tj. především podle středního toku řeky Nigeru). Nářečí 
západního okraje (Timbuktu — Gundam) projevuje zajímavé shody s nářečími 
jihovýchodního okraje (dendijská nářečí). Mezi nimi leží ve středu nářečí oblasti 
Gao a nář. džermská (djerma, zarma). Jednotný standard dnes neexistuje, náběhy 
k němu vznikaly snad v době existence středověké songajské říše (14.— 16. st. n. 1.) 
na základě nářečí města Timbuktu; v něm je částečně zachováno i starší písemnictví 
psané arabským písmem. Dnes je v alfabetizaci a ve sdělovacích prostředcích po-
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užíváno v Mali nářečí Timbuktu, v Nigeru džermské nářečí, v sev. Beninu dendijské 
nářečí. Všechna se píší latinkou, pravopis je různý.

Ve většině nářečí jsou nahrazeny závěrové souhlásky s dvojí současnou výslovností 
spojením závěrové s úžinovou. V džermských a dendijských nářečích má tón jasnou 
rozlišující schopnost mluvnickou i lexikální. Nejsou již stopy po jmenných třídách, 
jedině snad v dvojí („určité“ a „neurčité") formě jmen. Počet mluvnických morfémů 
je omezen (např. mn. číslo je tvořeno v dendijských nářečích příponou -jo), morfémy 
jsou dnes jednoslabičné i dvouslabičné. Převládá izolační a polysyntetický typ stavby. 
Existuje pevný pořádek slov ve větě: v oznam, větě např. podmět -  předmět přímý -  
sloveso -  předmět nepřímý.

ná rí šé

Výslovnost: ba

a di a

Doslova: on
O P )

-1
(min.)

kůň 
(4. p.)

chytí- on pro 
(3. p.)

čas
Česky: (On) mu chytil koně.
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KANURIJŠTINA (kanuri, bornu, kanembu)
Jazyk saharské větve nilosaharské rodiny. Mluví jím asi přes 1 mil. obyvatel pánve 
Čadského jezera v Nigérii, Čadu, sev. Kamerunu a snad i ve Středoafr. republice. 
Název kanembu je dnes používán spíše pro východní nářečí. Šlo zřejmě o jazyk 
historických afr. říší Kánem a Bornu (8 .-  19. stol. n. 1.). V době jejich rozkvětu 
šířila se patrně k. jako dorozumívací jazyk střední Afriky, později byla z této úlohy 
vytlačována hauštinou. (Tak se dnes děje v Nigérii a v Nigeru.) Nářečí oblasti města 
Maiduguri v severových. Nigérii, psané upravenou latinkou, bylo v koloniální Nigérii 
vzato za základ poměrně úspěšné standardizace a alfabetizace. Existuje v něm 
i poměrně bohatá moderní literatura. Vedle toho existuje i starší islámské písemnictvi 
psané arabským písmem.

K. používá bohatě mluvnických morfémů, které většinou připojuje za morfémy 
lexikální a může je i hromadit (aglutinační typ). Tak pád podstatných jmen a zájmen 
je vyjadřován příponami -ve (2. p.), -ro (3. p.), -ga (4. p.), -meben nebo -n (6. p.). 
Jméno ve 2. pádě stojí za jménem v 1. pádě, které určuje. Např. tata = syn, kamu = 
= žena; tata kámuve = syn ženy. Ale: tata kamuvega ruskena — syna ženy jsem viděl 
(podmět — přímý předmět — přísudek). Existuje složitý systém určitých slovesných 
forem (časy, vidy, tzv. závislé a nezávislé formy ap.) vyjadřovaných též mluvnickými 
příponami: lefanin = zdravím, lefagada = pozdravili. Tóny snad rozlišují význam, ale
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o jejich funkci je ještě málo známo.
Psáno: Daji dabba karagave sammaso leza shiga lefagada.
Výslovnost: da^í dabba karagave sammaso leza šiga lefagada
Doslova: oni zvířata buše všechna přišla ho pozdravili

stojí
Česky: A tak všechna zvířata z buše ho přišla pozdravit.

MASAJŠTINA (maasai, masay)
Jazyk východní části nilské větve nilosaharské rodiny. Mluví jím asi čtvrt mil. osob, 
z toho asi 160 tis. v Keni, asi 100 tis. v Tanzanii. Jako obávaní bojovníci africké 
minulosti upoutávali na sebe Masajové pozornost jak po stránce etnologické (jde 
o kočovné chovatele hov. dobytka), tak po stránce antropologické (určité rasové 
zvláštnosti). M. psaná latinkou s několika fonetickými znaky se používá v alfabetizaci 
a v nižším školství obou jmenovaných států.

Pro některé flexívní rysy své stavby bývá m. považována za jazyk vzniklý míšením 
prvků nilských a hamitských (teorie nilohamitských jazyků). Rozlišuje rod jmen 
pomocí rodových předpon zájmenné povahy, jež mají různé formy pro rod mužský 
a ženský v jednotném i množném čísle. Např. oltasat = stařec, mn. č. iltasati; 
entasat = stařena, mn. č. intasati. Množné číslo jmen je vedle rodové předpony
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vyjadřováno i příponami (-i) a změnou tónového schématu. M. má tři tóny, které 
svou relativní výškou rozlišují mluvnické i lexikální významy. V oznamovací větě 
neutrální povahy je tento pořádek slov: sloveso -  podmět -  předmět.
Psáno: Edolita olkite enkoitoi.

edo ki ko toi

Výslovnost: lita ol terj en

i

Doslova: pozoruje vůl cestu
Česky: Vůl pozoruje cestu.
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AFROASIJSKÉ JAZYKY (semitohamitské 
hamitosemitské, eritrejské)

Tradiční pojetí tzv. semitohamitské rodiny jazyků vycházelo z dvou základních větvi: 
semitské a hami tské  (názvy jsou odvozeny z bible). Uj. semitských byla přesvědčivě 
dokázána jejich vzájemná historická příbuznost. Nedokonalá znalost většiny tzv. 
hamitských jazyků v minulosti znemožňovala jejich přesnou klasifikaci navzájem 
i stanovení jejich vztahů k j. semitským. Jednotný původ j. hamitských byl tedy vždy 
spíše hypotézou. Dnes se badatelé většinou domnívají, že jednotlivé větve tzv. hamit
ských jazyků nejsou spolu navzájem příbuzné o nic více než s jazyky semitskými 
a že tedy jde o jednu vzdáleně příbuznou velkorodinu jazyků, jež měla asi pět hlavních 
větví: j. semitské,  berberské ,  čadské  a kuši tské , jako pátá větev se připojuje 
dnes vymřelý jazyk s ta rého  Egypta.  Protože žádná zvláštní vzájemná příbuznost 
„hamitských" jazyků (v porovnání s j. semitskými) prokázána nebyla, upouští se od 
používání „dvojného" názvu semitohamitské jazyky a rodina bývá spíše nazývána 
zeměpisným (a tedy neutrálním) názvem afroasijská.

Srovnávací studium všech pěti předpokládaných větví navzájem naráží ovšem stále 
ještě na značné potíže. Jejich jedním zdrojem je malá zpracovanost údajů o mnoha
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jazycích čadských a kušitských. Potíže jsou však i metodické. Pro semitské jazyky 
máme možnost sledovat vývoj po mnoho tisíciletí, rekonstruovat předpokládané 
formy prajazyků či prajazyka. Mnoho tisíc let staré texty má stará ak k ad š t in a  
v Mezopotámii, jež byla psána klinovým písmem převzatým od nesemitských Sumerů, 
a řada dalších jazyků. Podobně je tomu u staré egyptšt iny,  jejíž vývoj můžeme 
sledovat na textech zachovaných v hieroglyfickém písmu od 4. tisíciletí před n. 1. 
Poslední mluvená forma tohoto jazyka, tzv. koptš t ina ,  vymřelá v 16. stol. n. 1., 
byla psána již písmem odvozeným z řecké abecedy. Naproti tomu nejstarší texty 
v j. čadských a kušitských jsou staré jen několik set let a v převážné míře máme dochová
ny jen texty současné. Srovnávání jazykových dat starých několik tisíciletí s daty 
současnými bylo tedy v minulosti často srovnáváním nesrovnatelného.

Přesto však sílí přesvědčení, že určitá (byť velmi vzdálená) historická jednota afro- 
asijských jazyků existuje, a názory, že„hamitské“j. jsou jen důsledkem dlouhého vlivu 
semitských j. na jazyky zcela odlišných rodin, jsou dosti izolované. Stejně chybí pře
svědčivost názorům některých současných černošských badatelů, kteří by rádi dokáza
li, že stará egyptština mezi jazyky této rodiny vůbec nepatři, ale že je přibuzná s jazyky 
rodiny nigerokordofánské. Spíše se zdá pravděpodobné, že afroasijské j. vytvářejí 
dohromady jen jakési fylum (velkorodinu s velmi vzdálenými vztahy historického 
příbuzenství). Jednotlivé větve by pak bylo možno pokládat za jazykové rodiny.
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Tomu by nasvědčoval i současný stav vědomostí o určitých společných nebo pří
buzných jevech stavby těchto jazyků. V hláskosloví je to existence tzv. hrtanových 
souhlásek různého typu a souhlásek ejektivních (popř. emfatických). Tóny s rozlišující 
schopností významovou jsou zaznamenány jen v některých j. čadských a kušitských. 
V mluvnické stavbě jde o užívání morfému t- pro označení ženského rodu, morfému 
n- pro označení vztahu mluvnické určenosti jména jiným jménem, některé typy tvoření 
množného čísla jmen ap. Ty jsou prokazatelné ne-li pro všechny, tedy pro řadu jazyků 
různých větví. Tzv. souhláskové kořeny (prokazatelné především pro jazyky semitské) 
jsou ve svých tradičních formách sledovatelné do jisté míry i v berberských jazycích 
a ve staré egyptštině.

v
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SEMITSKÉ JAZYKY

Jazyková rodina, jež je součástí afroasijské velkorodiny. Její jednotlivé jazyky jsou 
mezi sebou poměrně blízce příbuzné. Rozlišují se obvykle tři hlavní větve. Větev 
severovýchodní (Mezopotámie) zahrnuje dnes vymřelé jazyky dávných kultur: 
ak k ad š t in u  (nejst. texty asi 2 500 let př. n. 1.) a z ní odvozené mladší j. babylón-  
š t inu a asyrš t inu.  Zdá se, že od předchozích obyvatel Mezopotámie — Sumerů 
(jejichž původ není jasný) -  převzaly tyto jazyky nejen klínové písmo, ale i některé 
rysy jazykové: je to ztráta hrdelných souhlásek, změna slovesných časů ap. Ve větvi 
severozápadní je zastoupena řada vymřelých jazyků dávné Sýrie, ale i a rame jš t ina ,  
jež dosud přežívá jako syrš t ina ,  jazyk menšího počtu vesnic v dnešní Sýrii 
a v sev. Iráku. Dlouhou kulturní a náboženskou tradici má s ta rá  hebrej š t ina ,  
od níž odlišujeme tzv. novou hebre j š t inu,  ivrit*, jež je jazykem znovu živým. 
Konečně jihozápadní (nebo jižní) větev zahrnuje především arabštinu, a to jak její 
jihoarabskou archaickou formu, tak a rabš t inu*  klasickou. Zahrnuje však také 
jazyky etiopské, jež snad vznikly po dávných vlnách přesídlení části jihoarabsky 
mluvícího obyvatelstva do severních oblastí dnešní Etiopie. Ta byla tehdy asi již 
osídlena nositeli kušitskýchj., které v etiopských jazycích vytvořily zřejmě velmi silnou 
složku tzv. substrátu. Starým etiopským jazykem je giiz (viz amharšt ina*)  a vedle

397



arabština

«lU» jmA < - > 4l>_rWI v_A_^=*JI <— <—l_)J UíM

«rr) rr > r\ oUî Ji j  ^
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něho a vedle amharštiny jmenujme z dnes živých etiopských jazyků ještě j. t ig r iňňa  
(asi 3,5 mil. osob), t igre (asi 120tis.), gurage (asi 0,5 mil.) a ha ra r š t in u  (asi 13 tis.). 
Zvláštní postavení zaujímá mal tš t ina*.

Základním rysem stavby semitských jazyků je rozdělení úlohy souhlásek a samo
hlásek při tvoření morfémů a slov. Obvykle tříslouhláskové „kořeny*1 slouží k rozlišení 
základního, především lexikálního významu. Mezi souhlásky kořene vkládané vpony 
slouží pak buď k dalšímu upřesnění lexikálních významů kořene, nebo jako morfémy 
mluvnické (viz vnitřní flexe v kap. Stavba jazyka a stavba jazyků). Pro hláskosloví 
jsou typické souhlásky hrtanové a hrdelné, časté jsou hlásky ejektivní, soustavy 
samohlásek bývají relativně omezené.

ARABŠTINA (al-arabíja)
Jazyk jižní větve semitských jazyků (afroasijská velkorodina). Mluví jí v celém 
arabském světě, od Maroka na západě až po Irák na východě a Jemen na jihu, asi 
130 mil. osob. Dělí se na a r a b š t i n u  spisovnou, která je jednotná pro všechny 
arabské země, a reg ioná ln í  hovorové  jazyky,  např. egyptskou, syrskou, 
alžírskou hovorovou arabštinu, jež se zase člení na místní nářečí. Spisovné arabštiny 
se užívá hlavně v písemném projevu, dále v rozhlasu, televizi, v přednáškách, projevech 
apod., kdežto hovorovým jazykem se mluví v každodenním soukromém životě. Vývoj
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arabštiny lze sledovat od 4. stol. n. 1. (nápisy psané nejstarší formou klasické arabštiny).' 
Klasická arabština je dochována ve staroarabské poezii (6. -  7. stol.) a v koránu 
(7. stol.). V 8. stol. a později byla stanovena pevná gramatická pravidla. Klasická 
arabština se na dlouhou dobu stala úředním a literárním jazykem celého arabského 
chalífátu. Používali jí nejen Arabové, ale i příslušníci dalších národností (Peršané, 
Turci aj.). Touto arabštinou je psána klasická arabská literatura, a to jak naučná 
(historická, geografická, lékařská, filozofická aj.), tak i krásná (především poezie). 
Používalo se jí beze změn až do konce 18. stol. Od 19. stol. se tento jazyk začíná 
v důsledku nových hospodářských, sociálních, politických a kulturních poměrů 
přizpůsobovat požadavkům moderní doby. Obohacuje se slovní zásoba, opouští se 
složitý rétorický styl, poněkud se zjednodušuje skladba, a tak vzniká moderní spisovná 
arabština, která se však od arabštiny klasické podstatně neliší. Moderní spisovnou 
arabštinou je psána nová arabská literatura.

Arabština je jazyk flexívní. Časování, skloňování, tvořeni množ. a dvojného čísla 
apod. se děje příponami, předponami a změnami uvnitř kmene (vnitřní flexí; např. 
kitáb = kniha, ku tub = knihy; ar šala = poslal, ursila = byl poslán). Arabština má 
řadu hrdelných a s důrazem vyslovených (emfatických) souhlásek. Základem slova 
je souhláskový (obvykle třísouhláskový) kořen. Arabské písmo se vyvinulo z písma 
fénického. Píše se vodorovně zprava doleva a nevyznačuje krátké samohlásky.
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Výslovnost: házá huwa l?muxri^u l?misrí allazí
Doslova: tento on ten režisér egyptský který

urida filmuhu fí maharašáni l?aflám
byl uveden film jeho na festivalu filmů

Česky: Toto je ten egyptský režisér, jehož film byl uveden na filmovém festivalu.

MALTŠTINA
Semitský jazyk afroasijské velkorodiny, kterým hovoří asi 300 tis. obyvatel Malty. 
Základ mluvnické stavby je asi semitský. Podle některých hypotéz je jeho východiskem 
dokonce féničtina, popř. kartaginská punština, ale pravděpodobněji jde o arabské 
nářečí. Vzhledem k složitému historickému a kulturnímu vývoji od nepaměti strate
gicky důležitých ostrovů byl semitský základ ovlivněn řadou dalších jazyků, především 
románských, počínaje latinou (ostrovy se staly asi okolo r. 60 n. 1. římskou kolonií) 
a konče italštinou. Nelze však vyloučit ani další, mimorománské vlivy, především 
substrátové povahy. Mimosemitské vlivy se projevují hlavně ve slovní zásobě, kde byl 
ovšem v posledním století i silný vliv angličtiny (v letech 1813—1964 byla Malta 
britskou kolonií). M. je tedy jazyk, který poskytuje zajímavé materiály pro studium 
vzájemného ovlivnění jazyků různých rodin a typů. M. se píše latinkou, existuje v ní 
literatura tradiční i moderní povahy, vydávají se v ní časopisy a noviny a ve veřejném
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IVRIT (moderní hebrejština)
Semitský jazyk afroasijské velkorodiny, kterým hovoří většina Židů ve státě Izrael. 
Ivrit se začal rozvíjet jako živý jazyk teprve v nedávné době, proto dosud nevznikly 
výrazně odlišné nářeční formy. Vzniku moderního i. předcházel dlouhý vývoj 
hebrej št iny,  započatý již ve starověku. Ve středověku měla h. úlohy podobné 
latině, tj. byla používána jako bohoslužebný jazyk a jazyk učenců. Teprve v pol. 
19. stol. navázali na starověkou a středověkou h. někteří židovští spisovatelé. Vytvářela 
se tak nová literární řeč, která se postupně modernizovala. Současně se začaly vytvářet 
skupiny, které si zvolily h. jako běžný dorozumívací jazyk. Tím bylo zahájeno nové 
stadium vývoje, které vedlo ke vzniku izraelské hebrejštiny -  ivritu, tj. hovorového 
i spisovného jazyka židovského osídlení Palestiny a od r. 1948 úředního jazyka státu 
Izrael. Hebrejsky psaná literatura má tisíciletou tradici, na jejímž počátku stojí 
starověké písemné památky. V současné době vznikají v i. četná literární díla všech 
typů. Jedním z nejvýznamnějších autorů je Š. J. Agnon (nositel Nobelovy ceny).

Stavba i. vychází ze starověké hebrejštiny, zvláště v mluvnici. Větná stavba je 
ovlivněna pozdějším vývojem i vlivem dalších (hl. evropských) jazyků. Pořádek slov 
ve větě: podmět -  přísudek — další členy věty; určení místa nebo času stojí na

životě je používána spolu s angličtinou.
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začátku nebo na konci věty, shodný přívlastek stojí za určovaným jménem. Písmo se 
vyvinulo z písma fénického, píše se zprava doleva.
Výslovnost: axšáv anaxnú jódeím lesappér beivrít
Doslova: nyní my umíme vyprávět v hebrejštině

nexóná ma šeasínú uma šenaasé
správné co že dělali my jsme a co že budeme dělat

Česky: Nyní umíme vyprávět správně hebrejsky, co jsme dělali
a co budeme dělat.

AMHARŠTINA (amariňňa)
Jazyk jižní skupiny etiopských semitských j., které spadají do jižní větve rodiny 
semitských jazyků v rámci afroasijské jazykové velkorodiny. A. je úředním jazykem 
Etiopie.

Je mateřským jazykem více než 8 mil. Amharů, obývajících náhorní plošiny v cen
trálních oblastech Etiopie (asi jednu šestinu celkové rozlohy země), i důležitým 
celostátním dorozumívacím prostředkem (nejméně další 2 mil. obyvatel jí užívají 
jako druhého jazyka). S rozvojem školství a sdělovacích prostředků se a. rozšiřuje do 
dalších oblastí. Etiopie jako mnohonárodnostní stát (více než 70 nár.) jazyk sloužící 
k širšímu dorozumívání (lingva franka) objektivně potřebuje. A. má nejlepší předpo-
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klady k tomu, aby mohla tuto funkci plnit. Má totiž vlastni písmo, zatímco ostatní 
domácí živé jazyky — s výjimkou jazyka tigriňňa a arabštiny — se v psané podobé 
nevyskytují.

Zpravidla se rozlišuji tři územní nářečí — gonderské, godžamské a šowánské, mezi 
nimiž (přes značnou členitost území) nejsou velké rozdíly ani v hláskosloví, ani 
v mluvnické stavbě. Ve správní oblasti Šowa leží hlavní město Addis Abeba -  odtud 
vysoká prestiž šowánského nářečí.

Nejstarší dochované literární památky (tzv. královské písně) pocházejí ze 14. stol. 
Rozvoj amharské literatury však nastal teprve ve druhé polovině min. století. Do té 
doby se k literárním účelům užívalo jazyka giiz (ge’ez, tzv. klasické etiopštiny).

A. používá upraveného etiopského písma (vyvinulo se z písma jihoarabských, 
sabejských nápisů). Je slabičné: jeden znak zastupuje souhlásku spojenou s určitou 
samohláskou. Má 33 základních znaků, z nichž každý se vyskytuje v sedmi obměnách 
podle toho, s kterou ze sedmi amharských samohlásek je spojen. Píše se zleva doprava.

A. má neobyčejně složitou stavbu věty: všechny vedlejší věty předcházejí větě hlavní, 
jejíž sloveso stojí na jejím konci. V tom se vzdálila nejvíce od původní semitské stavby. 
Výslovnost: addis abeba indegebbu semiččealehu
Doslova: Addis Abeba že přijeli slyšel jsem
Česky: Slyšel jsem, že přijeli do Addis Abeby.
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BERBERSKÉ JAZYKY

Jazyková rodina, jež je součástí afroasijské velkorodiny. B. jazyky mluví původní 
obyvatelé severní části Afriky i přilehlých částí Sahary s menšími přesahy do severních 
oblastí některých států subsaharské Afriky. Původní souvislé berberské osídlení 
sev. Afriky bylo narušeno ve starověku jednak pobřežní kolonizací fénickou a římskou 
(jí vděčí Berbeři i za své dnešní jméno, Římané tak nazývali obyvatele bez řecko-řím- 
ského vzdělání), jednak od 7. st. n. 1. systematickým pronikáním arabským, zasahujícím 
do vnitrozemí. To rozrušilo souvislé berberské osídlení sev. Afriky, z něhož dnes zbývá 
už jen omezený počet větších či menších ostrůvků, oddělených od sebe často velkou 
vzdáleností a arabským jazykovým územím. Navíc prestiž i současné společenské 
postavení arabštiny způsobují stále vyšší dvojjazyčnost berberského obyvatelstva 
(někdy je dokonce trojjazyčnost při přetrvávajícím vlivu francouzštiny); to vede 
k dalšímu omezování b. nářečí, zvláště v menších jazykových ostrůvcích. Také se 
neustále zvyšuje počet výpůjček z jiných jazyků (hlavně z arabštiny a francouzštiny).

Kromě některých starých nápisů, ojedinělých pokusů o vznik domácího písma 
(tuárežština) i moderních snah o alfabetizaci (kabylština) nevytvářely se spisovné

Jazykové rodiny a větve v severovýchodní Africe
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jazyky a většina b. jazyků je dochována jen jako mluvená nářečí. Celkem se dnes 
předpokládá asi 5 -  8 mil. mluvčích, odhady jsou však velmi rozdílné. Největší 
berbersky osídlená území jsou: jižní a střední Maroko a přilehlé části Alžírská 
(nář. šelhská), vých. Maroko, záp. a střední Alžírsko (nář. zenátská), nářečí pohoří 
Rif v Maroku, Velké Kabylsko v severových. Alžírsku (nář. kabylské), jihozáp. 
Mauretánie (nář. zenaga). Významným berberským celkem je tuá režš t ina*  
v saharské oblasti. Menší ostrůvky b. nářečí najdeme i v Tunisku, Libyi a Egyptě.

Stavba b. jazyků je typická existencí souhláskových kořenů (podobně jako v jaz. 
semitských), nejčastěji složených ze tří souhlásek, mohou však být i kořeny s 1 sou
hláskou či se 4 souhláskami. Od nich se odvozují slova a jejich formy příponami, 
předponami i vponami, dále je možné zdvojení jedné ze souhlásek nebo opakováni 
kořene či jeho části. Běžné je i kombinování různých postupů. Např. adrar = hora, 
mn. č. idurar nebo idraren. Ženský rod vyjadřuje morfém /, který může být použit 
jako přípona, jako předpona anebo oběma způsoby. Např. afunas =  býk, tafunast = 
= kráva. Jméno může být ve tvaru nezávislém nebo závislém. Tvar závislý není 
omezen jen na jméno ve vazbě s jiným jménem, předložkou nebo číslovkou, ale 
přijímá jej např. i jméno, jež vyjadřuje podmět v postavení za určitým slovesem apod. 
Osobní zájmena jsou dvojího druhu: samostatná a připojená (ke jménům, slovesům, 
předložkám). Slovesa mají řadu určitých tvarů, rozlišujících např. čas, rod, osobu
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apod. Činný rod sloves má předponu s-, trpný rod t-, předpona n- vyjadřuje děj zvratný.
Hláskosloví má většinou 3 základní samohlásky (a -  i -  u), často má však i ne

určitou samohlásku střední řady (a).

TUAREŽŠTINA (tamáhak)
patří do berberské jaz. rodiny (afroasijská velkorodina) a mluví se jí v jihových. 
Alžírsku, sev. Nigeru, sev. Mali a částečně v jihozáp. Libyi. Je jediným berberským 
jazykem s vlastní abecedou o 24 písmenech; jsou to různé geometrické tvary — přímka, 
rovnoběžky, čtverec, kruh, tečky apod. Písmo se nehodí pro souvislé texty, vyskytují 
se jen krátké nápisy na skalách, zbraních, náramcích apod. Pro záznam ústní sloves- 
nosti existuje přepis do latinky s různými diakritickými znaménky.

Hláskosloví má vedle běžných souhlásek několik hrdelních (shoda s arabštinou) 
a 5 samohlásek (i -  e -  a -  o -  u). Nositelem významu slov jsou souhláskové 
kořeny (většinou tři souhlásky). Ženský rod vyjadřuje morfém t jako předpona, 
ale velmi často současně i jako přípona {alem = velbloud, talemt = velbloudice). 
Mn. číslo má většinou předponu i- a navíc buď příponu -en/-an {amenúkal = vládce, 
mn. č. imenúkálen), nebo samohlásku a, často vloženou před poslední souhlásku 
{ahenkod = gazela, mn. č. ihenkád). Pády se vyjadřují předložkami nebo postavením 
ve větě. Osobní zájmena jsou samostatná nebo připojená. Slovesa rozlišují nejen čas,
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osobu, rod a číslo, ale vyjadřují také činný a trpný rod, vzájemnost, stav, přechodnost 
apod.
Výslovnost: áles wareg er|gen t end ahel
Doslova: muž tento zabili ho před den
Česky: Tohoto muže zabili včera.

KABYLŠTINA (takba jlit)
patří do berberské jazykové rodiny (afroasijská velkorodina) a mluví se jí na poměrně 
malém, ale hustě osídleném území Velkého a Malého Kabylska východně od Alžíru. 
V k. existuje celkem bohatá ústní slovesnost, hlavně básnická; texty jsou vydávány 
v původním znění s francouzským překladem. Je patrná snaha o utváření spisovného 
jazyka, což je v rozporu s alžírskou arabizací.

K. nemá své písmo a pro zachycení se užívá většinou latinky s doplňujícími znaky. 
Hláskosloví má 33 souhlásek a 4 samohlásky (a -  e -  i -  u). Základem slova je 
souhláskový kořen. Ženský rod vyjadřuje morfém t jako předpona, často i přípona 
(amgar = stařec, tamgart = stařena). Mn. číslo se tvoří změnou počáteční samo
hlásky na a navíc buď koncovým en/in (amgar = stařec, mn. č. imgaren), nebo 
hláskovou změnou uvnitř slova (ajazid = kohout, mn. č. ijuzad). Jméno má tvar 
nezávislý a po předložkách, číslovkách a slovesech tvar závislý, vyjádřený předponou
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w- nebo j-, případně i změnou počáteční samohlásky. Osobní zájmena jsou samo
statná a připojená (refdeg-t = zvedl jsem ho, taddart-ennsen = jejich vesnice). Slovesa 
rozlišují čas, osobu, rod a číslo a vyjadřují činný a trpný rod, vzájemnost (rgem = 
= nadávat, nmirgem = vzájemně si nadávat), přechodnost apod. Řadu gramatických 
funkcí ve větě přejímají předložky a různé částice.
Výslovnost: sani tedid abrid amezwaru
Doslova: kam jsi šla (do manželství) cesta první
Česky: Kde jsi byla provdána poprvé?

411



KUŠITSKÉ JAZYKY (o m o tic k é  jaz .)

Snad jazyková rodina jako součást afroasijské velkorodiny. Jde o velmi rozmanité 
jazyky, jimiž mluví několik desítek národností tzv. afrického rohu — na území 
Somálska, Etiopie, Džibutska a v menší míře i v přilehlých oblastech Súdánu, Keni 
a Tanzanie. Poměrně významné shody se zdají spojovat k. jazyky tzv. severní, střední 
a východní větve (zájmena, slovesné formy, pády ap.). Jazyky tzv. západní větve se 
od všech ostatních k. j. podstatně odlišují, takže jsou stále znovu vyslovovány názory, 
že tyto tzv. omot ické jazyky tvoří samostatnou rodinu. Některé jazyky jižního 
okraje kušitského území jsou zřejmě dokladem dlouhého soužití k. j. s jazyky jiných 
rodin: tak např. jazyk mbugu (ma?a) má velmi silné prvky kušitské slovní zásoby, ale 
jeho mluvnická stavba je blízká jazykům bantuským (má bantuské jmenné třídy).

Nejznámějším jazykem severokušitské větve je bedžaš t ina  (bedža, bedauje, asi 
20 tis. osob v jihozáp. Súdánu a sev. Etiopii). Jazyky střední větve bývají ne zcela 
přesně shrnovány pod název agau;  ve skutečnosti jde o celou řadu jazyků nebo 
vzájemně blízkých nářečí, jež jsou dnes již jen jazykovými ostrůvky původního 
kušitského obyvatelstva uprostřed novějšího semitského osídlení sev. a severozáp. 
Etiopie. Stopy praagauského substrátu jsou velmi silné jak ve starém jazyce giiz 
(viz amharština*), tak v současných živých semitských jazycích této oblasti (tigre,
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tigriňňa ap.). Do východokušitské vétve počítáme tzv. danáki l ské  jazyky,  jako je 
a fa rš t in a  (etiopská vých. Eritrea, Džibutsko, asi 400 tis.), sahoš t ina  (saho, 
vých. Etiopie, asi 120 tis.), ale i somálšt inu*.  Za součást vých. větve se považují 
i tzv. varazi jské  jazyky (warazi, werize, jihozáp. Etiopie) a s idamské  jazyky  
(sidamo, již. Etiopie). Do jižní větve k. j. počítáme pak řadu jazyků, jimiž se mluví 
především v Keni a v Tanzanii (např. i r a k u š p n a ,  iraqw, asi 200 tis.). Tzv. západo- 
kušitská větev (omotické jazyky) zahrnuje jazyky skupiny o m et o (asi 1 mil. v již. 
Etiopii), dále tzv. kafské jazyky  a j. g imir ra ,  madži ap.

SOMÁLŠTINA (soomaali)
Jazyk východní větve kušitské jazykové rodiny, jež je součástí afroasijské velkorodiny. 
Úřední jazyk v Somálsku, kde je mateřským jazykem prakticky všech 3,5 mil. 
obyvatel země. Kromě toho jí mluví Somálci v sousedních státech: v Keni (asi 250 tis.), 
v Etiopii (asi 1 mil.) a Džibutsku (asi 30 tis.). Mluvnická stavba s. je flexívní s některými 
prvky aglutinativní povahy: kombinuje používání přípon s tzv. vnitřní flexí.

Teprve odnedávna je s. oficiálně jazykem psaným, a to na základě latinky (různé 
neoficiální způsoby psaní — včetně arabského písma — se používaly i dříve, ale byly 
omezeny na nepatrné skupiny obyvatelstva). Od r. 1973 vycházejí v somálštině noviny 
a vyučuje se v ní v základních školách.
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ČADSKÉ JAZYKY (čadohamitské, jaz. hausa-kotoko)

Patrně jedna z rodin, které vytvářejí afroasijskou velkorodinu. Čadskými j. mluví 
převážně černošské obyvatelstvo pánve jezera Čad ve středu Afriky. Znalost č. j. byla 
donedávna omezena jen na povrchní vědomosti o nejrozšířenějším jazyku této rodiny -  
hauštině. Na ní a na některých dalších jazycích byly shledávány podobnosti s jinými 
afroasijskými jazyky: v hláskosloví ejektivní a hrtanové souhlásky, v mluvnické stavbě 
existence jmenného rodu; ženský rod jmen používá dokonce i morfému t- jako 
v jiných afroasijských jazycích. S berberskými j. je společné užívání morfému n- pro 
spojování jmen a řada podobností zájmen. Na druhé straně byly zdůrazňovány 
i podobnosti s jazyky nigerokordofánskými: spona nee/ni, přípona -wa pro označení 
etnické příslušnosti (srov. svahilské wa-), přípona -či pro označení jmen jazyků 
(srov. svahilské a bantuské ki-) ap. Hauština i ostatní č. j. využívají tón k rozlišování 
významů mluvnických a do jisté míry i lexikálních (jev, který v rámci afroasijské 
velkorodiny najdeme jinak jen u j. kušitských). Potíž je v tom, že málokterý z uvedených 
rysů hauštiny, používaných pro stanovení širších pout č. j., najdeme u všech ostatních 
čadských jazyků.

Staří badatelé chtěli rozdělit č. j. do dvou základních větví. Přecenili přitom hledisko 
jmenného rodu, když nazvali západní větev čadohamitskou (protože za její charak-
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teristický „hamitský“ rys považovali existenci jmenného rodu) a východní větev 
čadskou (protože v jazycích této větve jmenný rod nepředpokládali). Výzkumy dalších 
desetiletí ukázaly, že jmenný rod nelze považovat za jediné hledisko příslušnosti 
k těmto základním větvím. Předpokládá se, že původně jednotný čadský prajazyk 
se rozdělil poměrně dávno do dvou základních větvi, jejichž existenci potvrzují 
pravidla hláskoslovná, tvaroslovná a rozdíly i podobnosti slovních zásob. Do západní 
větve počítáme dnes vedle haušt iny* i jazyk bolewa (asi 150 tis.), ngizim (asi 
100 tis.), tanga le (asi 50 tis.) a řadu menších jazyků, kterými mluví národnostně 
roztříštěné obyvatelstvo na náhorní plošině Jos a ve středu a na severovýchodě Nigérie 
(jazyky angas,  ron ad.). Zdá se, že s těmito jazyky jsou blízce příbuzné i některé 
č. j., kterými se mluví dále na východ: jazykem buduma mluví rybáři žijící na ostro
vech Čadského jezera (asi 50 tis.), jazykem kotoko  obyvatelé již. břehů jezera. 
Do téže větve patří snad i některé jazyky přilehlých oblastí Čadské republiky: např. 
somra i ,  tumak (každým mluví asi 50 tis. osob).

Mezi ně a hlavní části západní větve je „vloženo14 území tzv. východní větve. Jde 
o jazyky, kterými mluví např. obyvatelé Mandarských hor (již. od rozhraní Nigérie, 
Čadu a Kamerunu). Sem patří vlastní m an d a r š t in a  (mandara, asi 50 tis.), mata-  
kamšt ina  (zhruba stejný počet), ale i t e ra š t ina  (tera), bačamšt ina  (bačama), 
jazyk biu a další.
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HAUŠTINA (hausa, hawsaa, haoussa)
Čadský jazyk afroasijské velkorodiny, jímž mluví asi 20 až 25 mil. obyv. Nigérie, 
Nigeru, sev. Beninu, Tóga, Ghany a menšinově i dalších afr. států jako svým jaz. 
mateřským nebo jako jazykem dorozumívacím (lingva franka). H. je oblastním 
úředním jazykem severních států Nigérie (spolu s angl.), jazykem sdělovacích 
prostředků a alfabetizace i v Nigeru. Mluvená forma standardního jaz. se vyvinula 
na základě nářečí okolí města Kana, ale od 18. stol. se na základě nářečí okolí města 
Sokota vytvořil psaný standard islámských textů (psaných arabským písmem). 
Dnes prvky obou nářečí ovlivňují spis. hauštinu, která má bohatou literaturu v latince 
(např. spisovatel M. A. A. Imam), užívání ar. písma přežívá v náboženském básnictví.

Stavba h. má rysy flexívní (přípony, předpony, vpony), jméno rozlišuje muž. a žen. 
rod jen v jedn. čísle. Pády jsou vyjadřovány v zakončení předcházejícího řídícího slova, 
slovesné vidy obměnami tzv. podmětových zájmen. Aglutinativní rysy se projevuji 
hromaděním morfémů u tzv. přivlastňovacích zájmen aj. Slovní zásoba je ovlivněna 
výpůjčkami z arabštiny (vliv islámu) i z angličtiny (moderní termíny).

V šedesátých letech začal pokus sjednotit různý pravopis Nigérie a Nigeru pod 
patronací UNESCO: ejektivní a implozívní b, d, k se píší literami ukončenými nahoře 
„háčkem“, délka samohlásek se značí zdvojením liter. Tón, jenž rozlišuje především 
mluvnické významy, je označován jen někdy.
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Psáno Abookinsa yaa sayi dookin Awdu.
(pravopis
UNESCO):

bókin já sa dó ?au

Výslovnost: ?a sa jí kin du

Doslova: přítel on on koupil kůň Audu
(2. p.) (dok. vid) (4. p.) (2. p.)

Česky: Jeho přítel koupil Audova koně.



K O JSA N SKÉ JA Z YK Y

Předpokládaná rodina jazyků, jimiž mluví zbytky původních (předbantuských) 
obyvatel jižní a snad i části střední Afriky, především tzv. Křováci (Bušmeni, vlastním 
jménem San) a Hotentoti (vl. jménem Khoi-Khoin). Podle ne zcela přesných odhadů 
žije v současné době v JAR, v Namibii a v přilehlých oblastech Angoly, Botswany 
a Lesotha asi 50 tis. Hotentotů a asi 6 -  20 tis. Křováků. Liší se od ostatního černošské
ho obyvatelstva Afriky i po stránce rasové (pro nažloutlou barvu jejich kůže bývají 
občas vyslovovány i hypotézy o společném původu s obyvateli Asie). Liší se však 
antropologický i mezi sebou navzájem: Křováci jsou menší postavy (bývají považováni 
za „čistší" kojsanský typ), žijí dodnes archaickým způsobem života sběračů a lovců, 
zatlačeni většinou do kamenitých pouští Namib a Kalahari. Hotentoti (kteří jsou 
vyšší postavy) jsou považováni z hlediska antropologického za produkt míšení 
s černochy, živí se především pastevectvím. Vedle nositelů kojsanských jazyků na jihu 
a jihozápadě Afriky existují ještě dva menší ostrůvky těchto jazyků nebo jazyků s nimi 
příbuzných v Tanzanii, obklopené jazyky bantuskými. Tyto odloučené jazyky 
(h a tz a p š tin a  a san d aw eštin a ) svědčí o tom, že nositelé kojsanských jazyků

Jazykové rodiny a větve v jižní Africe
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snad kdysi obývali mnohem rozsáhlejší oblasti, z nichž byli vytlačeni nositeli 
bantuských jazyků.

Pokud mluvili předkové dnešních Křováků a Hotentotů společným prajazykem, 
bylo to zřejmě velmi dávno. Kromě velmi omezeného množství společných slov 
a snad i několika společných morfémů jsou dnes jediným prokazatelným společným 
rysem všech jazyků kojsanské tzv. mlaskavky (viz Stavba jazyků). Vedle mlaskavky 
obouretné (symbol O ) používají i mlaskavek zubních (symbol / ), předopatrových 
(symbol /), ale i mlaskavek vytvářených bočními částmi jazyka (jde tedy vlastně 
o opak českého 1 — symbol //). Zdá se, že dlouhým stykem se sousedními bantuskými 
jazyky přešly tyto typy hlásek i do některých z nich (sotštiny, xhoštiny ap.). Neobvyklý 
způsob tvoření mlaskavých hlásek „vysloužil44 asi Hotentotům i jejich evropskou 
přezdívku (hottentůt = holandsko-afrikánsky koktal).

Klasické h o te n to tsk é  jazy k y , jako nam aštin a  (nama), k o ra n š tin a  (korán, 
též /ora) mají s jazyky střední křovácké skupiny, dnes spojovanými pro vzájem
nou blízkost pod název ču-kve (Tshu-Kwe, snad 15 tis. osob), společné nejen shody 
ve slovní zásobě, ale i v mluvnické stavbě: hlavním společným rysem je existence 
jmenného rodu, jenž se projevuje nejen mluvnickými morfémy jména, ale i u zájmen. 
Některé z těchto jazyků mají i složité určité tvary slovesa (časy, vidy, způsoby).

Druhou větev kojsanské rodiny tvoří pak asi křovácké jazyky severní a jižní oblasti.



Sem patří především jazyky /xu čili /kung  (na poč. 60. let asi 5 tis. osob v Namibii 
a v Botswaně, dalšich asi 5 -  10 tis. v Angole). Někdy byly jazyky /xu označovány 
jako „křovácké A“. Jazyky /  hua (též taa, nusan, „křovácké B“) mluvilo prý v téže 
době už jen asi 500 osob v JAR a v přilehlých oblastech, jazyky /wi (N/huci, „křovácké 
C“) pak už jen několik desítek jedinců v JAR a v Lesothu. Tyto jazyky mají bohatší 
systém mlaskavek, systematicky užívají tónů pro rozlišení významů a svou stavbou 
jsou opravdu především polysyntetické nebo izolační. Je tu malý nebo žádný rozdíl 
mezi morfémy mluvnickými a lexikálními, pro rozlišení mluvnických významů se 
používá především pořádku ve větě a kombinace morfémů, tedy podobně jako např. 
u kvaských jazyků rodiny nigerokordofánské. Např. v jazyce /xu se množné čislo 
jmen tvoří spojováním lexikálního moťfému buď s číslovkou dva (dvojné číslo), 
nebo tři (mn. číslo). Např. gome =  býk, gome dsa (dosl. býk dva), gome gao (dosl. 
býk tři, tři býci, býci vůbec). Druhým způsobem tvoření množného čísla je spojování 
lexikálního morfému s osobním zájmenem oni (tedy opět stejně jako v kvaských 
jazycích). Např. gome-su (dosl. býk-oni, býci).
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PALEOASIJSKÉ JA Z Y K Y

P. j. se říká skupině většinou nepříbuzných (izolovaných) jazyků malých národností 
na Sibiři a v Severní Americe. Označení paleoasijské (též p a leo s ib iřsk é ) jazyky 
je spojeno s hypotézou z pol. 19. st., podle níž jde o jazyky původních obyvatel Sibiře. 
Ti při turkomongolském stěhování zčásti splynuli s nově příchozími, zčásti byli 
vytlačeni do Sev. Ameriky, takže na Sibiři se uchovaly jen drobné izolované skupinky. 
Počítá se k nim č u k o tsk o -k am ča tsk á  ro d in a , osamocené jazyky ketština* ,

-a leu tsk é , které bývají někdy oddělovány. Vedle různorodosti příbuzenské se 
p. j. liší i typologicky. Ačkoli jsou všechny aglutinační, jde u jedněch o aglutinaci 
příponovou, u druhých o předponovou-příponovou nebo vponovou. Některé 
p. j. jsou inkorporující (sloveso se spojuje s předmětem, podmětem nebo oběma), 
jiné polysyntetické (tvoří slova-věty skládánim slovních základů) a ergativní.

První vědecké zkoumání p. j. spadá do 18. st. Rozvinulo se zvláště v prvé třetině
20. st. v SSSR, kde se jimi zabývá hlavně Institut jazykovědy AV SSSR. Jazykům 
malých národnosti je v Sov. svazu věnována všestranná péče. Vydávají se učebnice, 
periodika, podporuje se rozvoj literatury. Příznivá je také situace eskymáčtiny 
v Grónsku. V USA vyvíjí v posledních desetiletich velké úsilí při shromažďováni



čukotština

nivchština

korjačtina

eskymáčtina

slabičná abeceda
upravená
pro eskymáčtinu

ijupitpurbiO T TbiiiTbiHST urrbb igaeT u . 3uwp u iik u  b iTTiiu^ae 
HblBHHBblT3rH3T$HH3T ljaar. blHJO BHHBUJIbytlJIbiTKyk, ajiran3Ka,

M cp K0Jix03yMH nuMH'a-4>epMa ň«Bjib. <t>epMayiiH n^eKKxo, 
něHHr'0  Tu4)*nuHH‘ar'o Maar’oAb. Aiib-anb-Bapa ()>epMayHii

twtky h pěna, naiiKauuii thjjyk. l laMamt»h r'3H ijsbhhh ňbi.iijbiija-
BaXblK. I j a u b l ^ a ^ K )  HH3KMIITII MasaM HblCTa,  M3M3M3 bUinblM3HMT3,

WHMbtH penacTa: HamťnTbiTKyn pěna, HanKaHbiii nirjyK. tjaBbii^a-

aJiHH an yk’. K'buiýaj yTKycwM yMra «KAi>ioKy Tyrmara. KaHa- 
r’b«K’yHaHH. TaxkbiH yiKycuK nuťyx^iaryMaicbiK aiiHryMbíH.

C f č .  ň n 1 pyHr_>
►w>ofc.c.«v* A‘ArVrv* á'C-> p 'c

Azbuka upravená pro paleoasijské jazyky



/
jaz. materiálů např. Středisko původních aljašských jazyků při univerzitě ve Fair- 
banksu a jiné instituce. Studium těchto jazyků má mimo jiné velký význam při řešení 
obecně jazykovědných problémů.
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KETŠTINA
Geneticky osamocený paleoasijský jazyk, jediný zbylý zástupce jenisejské jaz. rodiny, 
jejíž jižní větev (arinsko-assansko-kottská) vymřela v 18.-19. st. Mluví jím asi 
650 osob v Turuchanském a Bajkitském okrese Krasnojarského kraje RSFSR, 
většina nářečím imbatským, několik rodin symským či jungským. K. začala být 
studována v pol. 19. st. (M. A. Castrén), v 1. pol. 20. st. sejí zabýval N. K. Karger, 
který r. 1934 vytvořil psanou podobu ketštiny. Spis. jazyk se však nerozvinul. Pří
buznost k. s jinými jazyky se dosud nepodařilo stanovit, stavbou má nejblíže k ibero- 
kavkazským jazykům.

K. má 10 samohlásek s významotvornou délkou, 23 souhlásek, přízvuk je volný 
a pohyblivý. Zákl. rysem je příponová-předponová i vponová aglutinace. Podst. 
jméno rozlišuje třídu (mužskou, ženskou a předmětnou), číslo, přivlastnění a 7 pádů. 
Slovesný systém je velmi složitý, zahrnuje opět třídu, číslo, dále způsob, čas (přít.- 
-budoucí a minulý ukončený), přechodnost a formu děje (jedno- a vícenásobný, 
okamžitý, začínající a končící). Objevuje se inkorporace (ukazatele podmětu i před
mětu děje jsou součástí slovesa). Slovní zásoba je málo prozkoumána, obsahuje 
výpůjčky z tureckých, samodijských, evenských a jiných jazyků.
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JUKAGIRŠTINA
Osamocený paleoasijský jazyk s nejasnou genetickou příslušností. Podle údajů 
z r. 1979 jím mluví nanejvýš 300 osob v Magadanské oblasti RSFSR a v Jakutské 
ASSR, z toho část odulským nářečím u řeky Jasačné a Kordony a část wadulským 
nářečím u řek Alazen, Cukčej a Kolymy. První materiál o j. sebral v 2. pol. 19. st. 
A. Šifner, podrobně se jí zabýval V. I. Iochelson. Teprve nedávno vytvořil první 
juk. abecedu a pravidla pravopisu jukagirský jazykovědec a básník G. Kurilov.

Odulský dialekt má 6 samohlásek, 2 dvojhlásky a 23 souhlásek, přízvuk je pohyblivý. 
Hl. rysem mluvnice je příponová aglutinace. Podst. jméno rozlišuje 6 pádů, tvary 
příslušnosti, zveličující, přirovnávací aj. Slovesa se dělí na přechodná a nepřechodná, 
ale také na slovesa vlastnosti (nahrazující příd. jméno: werwej = je silný) a množství 
(met irkieje = jsem jeden). Mají 3 časy .(přít., bud., min.), 5 rodů (účinkový, vzájem- 
nostní aj.), 10 způsobů a 5 forem děje (jedno- a vícenásobný, dlouhotrvající, začínající 
a zdrobňující: minťim = nevzal mnoho). Skladba je málo prozkoumána stejně jako 
slovní zásoba, která obsahuje některé něnecké, evenkské, jakutské a v novější době 
ruské výpůjčky.
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NIVCHŠTINA (giljačtina)
Geneticky osamocený paleoasijský jazyk, kterým mluví 1300 osob na ostrově Sacha- 
linu a v nížinách řeky Amuru. První zprávy o n. podal r. 1886 N. Zelanda, věd. studium 
zahájil koncem 19. st. L. J. Sternberg. Spis. jazyk byl vytvořen r. 1932 na základě 
většinového amurského nářečí, r. 1953 byl převeden z latinky na azbuku. Přestože 
vycházely slovníky, učebnice i tiskoviny, k většímu rozvoji spis. jazyka nedošlo.

N. má 6 samohlásek, 33 souhlásek (předo-, středo- a zadojazyčné, čípkové ad.), 
přízvuk volný a pohyblivý. Objevuje se pravidelné složité střídání počátečních 
souhlásek slov. Stavba se vyznačuje příponovou-předponovou aglutinací, vnitřní 
souhláskovou flexí, zdvojováním a spojováním základů. Podst. jméno rozlišuje 
8 pádů a přivlastňovací tvary. Sloveso má 5 rodů, 4 vidy, 2 časy (přít.-minulý a bu
doucí), způsob a formu děje; časují se i slova označující vlastnosti. Zvláštností je 
30 různých číslovkových řad podle druhu počítaných předmětů (párové, dlouhé, lidé, 
zvířata, žrádlo pro psy atd.). Ve skladbě jsou pouze činné věty, přechodné sloveso 
se spojuje s předmětem (inkorporace). Pro slovník jsou typická homonyma a bohatá 
rybářská a lovecká terminologie, výpůjčky jsou hlavně z ruštiny.
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Č U K O TS K O -K A M Č A TS K É  JAZYKY

Tuto rodinu vzájemně příbuzných paleoasijských jazyků pův. obyvatel Čukotky 
a Kamčatky tvoří ču k o tš tin a* , k o rjač tin a* , a lju to rš tin a , k e rek štin a  
a ite lm enština* . Mluví jimi asi 16 tis. osob na rozsáhlém území od Beringová 
průlivu k ústí řeky Indigirky a od pobřeží Ledového oceánu po střední Kamčatku. 
Dva z č.-k. jazyků se uvádějí teprve od nedávné doby. A lju to rš tin a  na severových. 
pobřeží Kamčatky (Aljutorský okres Korjackého autonomního okruhu) byla dříve 
považována za korjacký dialekt. Nejst. zmínky o ní jsou z konce 17. st., první materiál 
sebral S. N. Stebnickij 1927-28. Nemá spis. podobu, není znám ani počet mluvčích. 
K erek štin o u , dosud neprozkoumanou a také bez spis. jazyka, hovoří několik rodin 
(asi 100 osob) mezi Čukoty v Beringově okresu Čukotského autonom, okruhu.

Č.-k. jazyky a dialekty jsou zatím málo známé, a nelze proto přesně určit jejich 
příbuzenské vztahy. Vcelku v nich převažují shody nad rozdíly, jediná itelmenština 
se výrazně odlišuje. Hláskosloví č.-k. j. charakterizují souhlásky čípkové, hrtanové, 
temné a a samohlásková harmonie (kromě kerekštiny), chybějí znělé závěrové hlásky. 
Příznačná je aglutinace pomocí hojných přípon a předpon a polysyntetické konstrukce 
(kromě itelmenštiny), tj. spojení slovních základů v jeden celek ohraničený předponou 
a příponou: čukotsky mst-nets-konpa-nela-rken — staré-sítě-schováváme. Objevují
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se i vazby analytické (opisné): Čukotsky lygi lynyk = za známé pokládat, tj. znát. 
Podst. jméno má 7 —14 pádů, duál a také osobu. Sloveso rozlišuje mj. vid, způsob, 
tzv. ohraničenost děje a dvojí časování (sloves bez předmětu a s předmětem). Věty 
jsou hl. dvojího typu: absolutní (se slovesem bez předmětu) a ergativní (s přechodným 
slovesem). Ve slovní zásobě č.-k. j. jsou shody především u zájmen, v ostatních 
oblastech jsou méně časté. Do VŘSR neměl ani jeden z těchto jazyků písemnou 
podobu.

ČUKOTŠTINA (čukština, luoravetlánština).
Jazyk čukotsko-kamčatské rodiny paleoasijských jazyků. Mluví jím 10 tis. osob 
v Čukotském autonomním okruhu, v severových. částech Korjackého autonom, 
okruhu RSFSR a na severovýchodě Jakutské ASSR. Základy vědeckého studia 
č. položil v 90. letech 19. st. etnograf a lingvista V. G. Bogoraz, který byl na Sibiř 
poslán do vyhnanství. Z jeho podnětu vznikl později Ústav národů severu a za jeho 
účasti a pomoci byla r. 1931 vytvořena čukotská abeceda na základě azbuky, která 
přispěla k rychlému rozvoji nár. kultury. Čukotsky se vyučuje na zákl. školách, 
vydávají se noviny a literatura. Pův. literatura je překládána do ruštiny a jiných jazyků 
(J. Rytcheu). Přes značné rozptýlení nejsou nářeční rozdíly velké, spis. jazyk je založen 
na uelenském (vých.) nářečí.
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Č. má 6 samohlásek. 14 souhlásek, vokální harmonii, chybí protiklad tvrdosti- 
-měkkosti a znélé závěrové hlásky, objevuje se spodoba, rozrůznění a střídání hlásek. 
Silový přízvuk je na základu slov. Vedle rozvinuté příponové-předponové aglutinace 
má vazby polysyntetické. Podst. jméno s 9 pády vyjadřuje také osobu (ekyk = syrt-on, 
ekke-jgym = syn-já, ekke-jgyt = syn-ty), přivlastňování aj. Složitý sloves, systém 
užívá předmětové záložky, tvary pro (ne)ohraničenost děje aj. Hlavní typy vět jsou 
v. absolutní se slovesy bez předmětu a ergativní. Slovní zásoba má bohaté slovotvomé 
prostředky, starší výpůjčky z eskymáčtiny a jukagirštiny a nové z ruštiny.

KORJAČTINA (nymylanština)
Jazyk čukotsko-kamčatské rodiny paleoasijských jazyků. Mluví jím asi 5,4 tis. osob 
v sev. části Kamčatky (Korjacký autonom, okruh). První zprávy o k. a jejích dialektech 
jsou z pol. 18. st. Vědecky sejí zabýval až zač. 20. st. V. G. Bogoraz. Korjacká literatura 
se od r. 1931 rozvíjela na zákl. latinky, od r. 1936 na základě azbuky. Šíření spis. 
jazyka, který je založen na nejrozšířenějším čavčuvenském nářečí, brání značná 
odlišnost dialektů. K. má 5 samohlásek, 17 souhlásek, zákl. rysem je spodoba a vokální 
harmonie. Podst. jméno rozlišuje duál, 14 pádů, osobu, kategorii určenosti a kategorii

Paleoasijské jazyky v nejvýchodnější Asii
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člověk-nečlověk. Jde o aglutinační příponový-předponový jazyk s volným slovosledem. 
Prosté věty se slovesným přísudkem jsou ergativní nebo absolutní, časté jsou poly- 
syntetické vazby. Ve slovníku je málo homonym, rozšiřují ho slova nově utvořená 
a výpůjčky hlavně z ruštiny.

ITELMENŠTINA (kamčadalština)
Jazyk čukotsko-kamčatské rodiny paleoas. jazyků. Mluví jím jen asi 300 osob 
v Tigilském okrese Korjackého autonom, okruhu (záp. pobřeží Kamčatky). První 
zmínky jsou z pol. 18. st. (S. P. Kraseninnikov), do konce 19. st. existovaly pouze 
soupisy slov a kusé zprávy o jazyce. Systematicky se i. zabýval V. G. Bogoraz. Pokus 
zavést spis. jazyk na základě latinky v r. 1932 neuspěl pro malý počet uživatelů.
I. má 6 samohlásek, 28 souhlásek (hrtanové, čípkové aj.), samohlásková harmonie 
je méně pravidelná než v jiných č.-k. jaz., přízvuk je na prvé slabice. I. je aglutinační 
příponový-předponový jazyk, základem slova je kořen a afixy, na rozdíl od ostatních 
č.-k. jaz. nemá polysyntetické konstrukce. Podst. jméno rozlišuje 7 -8  pádů a kategorii 
člověk-nečlověk. Ve skladbě jsou věty ergativní a absolutní (bez předmětu). Ve slovní 
zásobě se projevuje silný vliv ruštiny a některých korjackých dialektů.
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AJNŠTINA
Jazyk s neurčenou generickou příslušností, obvykle řazený mezi paleoasijské jazyky

HottaidómD o i ? «  ' 0S°,b i',K,hjd \ m :le,) na neJsevemějším japonském ostrové Hokkaido. Do 18 st se mluvilo nářečími a. také na Kamčatce, do zač. 20. st na již
achalmu a Kunlach, kde Ajnové splynuli s Nivchy a ítelmeny. Systém souhlásek

v a. je velmi chudý, chybí protiklad znělosti a neznělosti (b, d, g jsou pouze variantv
p, í, k mezi samohláskami). Tvarosloví je aglutinační, užívá hl. přípon, rozlišování
sg. apl. není za vazné (společný rys s jazyky izolačního typu). Originální je dvacítková

“ i n ó t t  d T r  90 "i *  * * > *  ^ d e s e t i .  P ř « dá, e Ajnove se dostali na Japonské ostrovy z kontinentální Asie a vytvořili zde
prapuvodn, obyvatelstvo. Ve.ké množství zemépisných názvu „a ostrovech je ajnského
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ESKYMÁCKO-ALEUTSKÉ JAZYKY

tvoří samostatnou rodinu paleoasijských jazyků. Četnými nářečími mluví kolem 
100 tis. osob v Severní Americe (Grónsko, Aljaška, Aleuty, Kanada) a v severových. 
Asii (Čukotský poloostrov, Wrangelův ostrov a Komandorské ostrovy).

Zeměpisně dělíme eskymácká nářečí na čtyři skupiny: a) asijskou (900 osob na 
Čukotském poloostrově a Wrangelově ostrově) s dialekty čaplinským *, naukan- 
ským (osada Naukan na Děžněvově mysu) a vymřelým siren ikovským  (prvně 
tuto skupinu začal vědecky studovat v pol. 19. st. I. E. Veniaminov, zač. 20. st.
V. G. Bogoraz), b) 7 -  8 aljašských nářečí (23 tis. osob), c) 7 -  8 kanadských (22 tis. 
osob) a d) tři grónská (50 tis. osob).

Aleutský jazyk zahrnuje tři nářeční skupiny: a) nářečí aleutských ostrovů Unalaska, 
Umnak a Akutan, Pribilovových ostrovů sv. Pavla a sv. Jiří a též Aljašky, b) nářečí 
aleutského ostrova Attu a ostrova Mednyj (Komandorské o., SSSR), c) nářečí 
aleutského ostrova Atka a Beringová ostrova (Komandorské o., SSSR). V r. 1942 
byla většina amerických Aleutů z vojenských důvodů přesídlena z Aleut na ostrov 
Admiralty v Alexandrově souostroví (stát Aljaška). Jejich počet činí asi 5 tis. osob. 
V SSSR na Komandorských ostrovech, kam byla část Aleutů přestěhována Rusko- 
-americkou společností z Aleutských ostrovů v roce 1826, mluvilo aleutský v roce 1979
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asi 90 osob.

^  u *̂ne Ŝ° U přít>UZné s ̂ dnou ze sousedních nebo vzdálenějších rodin severových. 
- l Z r A S’e ani S ind,ánskými Jazyky Ameriky. Vykazují některé shody s čukotsko- 
. . .  S 7™  1 Apologickou ixidobnost s jazyky uralsko-altajskými, kavkaz-

i a a ími. e o jazyky aglutinačního příponového typu (nemají předpony 
ni vpony), vyznačující se polysyntetickými konstrukcemi, tj. významové prvky 

(slovesné a jmenne) jsou spojovány do těsných celků odpovídajících větám. Z aleut- 
skeho saga {spat) lze např. odvodit saga-ku-ch = o* spí, ale také saga-ka-la-ku-ch = 
= zda se, ze uz se vyspal. 9 *

V SSSR se tyto jazyky píší upravenou azbukou, v USA a Kanadě se užívalo slabičné
* m-i hT ' ? rene v 9; st‘ mis*onáři, v novější době se píší upravenou latinkou, která 

uz ma dlouhou tradici v grónštině.
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GRÓNŠTINA
Grónskou eskymáčtinou mluví eskymácké obyvatelstvo Grónska (asi 50 tis. osob). 
Ze tří nářečí se západní (přes 90% osob) stalo nár. a spis. jazykem, užívá se ho ve 
školství, sděl. prostředcích a v polit, životě, zatímco dánština zůstává jen druhotným, 
administrativním jazykem. Literatura v g. má více než 2001etou tradici. Gramotnost 
je téměř úplná. Spis. g. vzniká od 18. st., zákl. dílem je mluvnice S. P. Kleinschmidta 
(1851). Autonomní samospráva Grónska od r. 1953 a její rozšíření r. 1979 upevnilo 
pozici g. a vytvořilo podmínky pro její příznivý vývoj.

V hláskosloví g. jsou mj. hlásky čípkové, dyšné, zdvojované a nazalizované. 
Objevují se dlouhé sledy bezpřízvučných slabik. Zákl. rysem mluvnice je příponová 
aglutinace a polysyntetismus: ústřední je „slovo“ (kmen + přípony + koncovky), 
které obsahuje v určitém pořadí prvky jmenné, slovesné, podmětové i přísudkové 
a plní funkci věty. Spojením s dalšími „slovy“ může být jeho obsah doplněn a blíže 
vysvětlen. Místo slovních druhů se rozlišují slovní kmeny: a) jmenné v sg. a pl., s pády 
přímým (činitele), nepřímým (vlastnickým a ergativním) a s pády „situačními a také 
s osobními, přivlastňovacími koncovkami; b) slovesné s osobními koncovkami, 
12 způsoby (rozk., oznam., táz., přací, závislé příslovečné aj.), s příponami časovými, 
záporovými aj.

Slovní zásobu ovlivnila nejvíce dánština, např. původní pětková číslovková sou-
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stava je u vyšších čísel nahrazována dán. číslovkami. V písmu se užívá latinka s dán. 
pravopisem.
Psáno: Núliarniaraluarnerpise?

Nu- liar- niar- aluar- ner- píše
Doslova: Nuk cestovat zamýšlet opravdu zajímá mě, (2. os. pl.,

zda tázací způsob)
Česky: Zajímá mě, zda jste opravdu chtěli cestovat do Nuku.

ČAPLINSKÝ ESKYMÁCKÝ DIALEKT (un azig mi)
Čaplinským dialektem mluví přes 70 % asijských Eskymáků na Čukotském poloostrově 
(osady Čaplino, Providěnija, Uelkal, Sireniki) a na Wrangelově ostrově. Spis. jazyk 
vznikl v r. 1932 a byl psán latinkou. Na azbuku byl převeden r. 1937. Ve 40. letech 
byly vypracovány učebnice pro zákl. školy. Č. d. má 4 samohlásky (a -  u -  i -  y ), 
22 souhlásek, přízvuk silový na 1 .-2 . slabice a délkový. Podst. jméno rozlišuje sg., 
pl. a duál, prosté a přivlastňovací skloňování, 7 pádů (přímý, nepřímý-ergativní 
a lokální pády) a slouží i jako přívlastek. Sloveso má dvojí časování (sloves s předmětem 
a bez předmětu), 5 časů, 5 způsobů, 4 rody a 20 vidů (děj započatý, ohraničený, 
přerušovaný, opakovaný dlouhý, nepřetržitý, klidný, téměř dokončený aj.). Zákl. 
rysem je příponová aglutinace a polysyntetismus, věty jsou ergativní a absolutní



(bez předmětu). Slovní zásoba se rozšiřuje využíváním vlastního fondu a výpůjčkami 
z čukotštiny, nověji z ruštiny.

ALEUTSKÝ DIALEKT BERINGOVÁ OSTROVA
Aleutskými dialekty v SSSR na Komandorských ostrovech (Beringově a Mědném) 
mluví jen asi 90 osob (1979). Na tyto ostrovy byli Aleuti převezeni r. 1826 ze sou
ostroví Aleuty, v r. 1932 zde sovět, vláda zřidila Aleutský národnostní rajón. Aleutská 
nářečí byla prvně zkoumána v 1. pol. 19. st. rus. misionáři a cestovatelem I. E. Veniami- 
novem. Zač. 20. st. se jimi zabýval V. I. Iochelson, v pol. 20. st. také někteří zahr. 
vědci. Nářečí nemají spis. normu, přepisují se doplněnou azbukou nebo latinkou.

Dialekt Beringová o. má 3 samohlásky (a — u—i), 17 souhlásek (typicky zado- 
jazyčné a čípkové k, g, chi), chybí délka, přízvuk je na první slabice. Podst. jméno 
rozlišuje číslo, 2 zákl. pády (přímý a nepřímý-ergativní; záložkami tvoří další, lokální 
pády) a přivlastnění. Sloveso má dvojí časování (bez předmětu a s předmětem), 
5 způsobů a 8 časů (neohraničený, probíhající, 3 min. a 3 bud.), chybí infinitiv. Zákl. 
rysem je příponová aglutinace a polysyntetické konstrukce; věty jsou ergativní 
a absolutní (bez předmětu). Slovní zásoba je nejčastěji doplňována výpůjčkami 
z ruštiny.
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I N D I Á N S K É  J A Z Y K Y

JAZYKY SEVERNÍ AMERIKY

Pojem indiánské jazyky Severní Ameriky obvykle zahrnuje v užším smyslu jazyky 
USA a Kanady, v širším smyslu také indiánské jazyky tzv. Mezoameriky, o nichž 
se zmíníme zvlášť. (Původní neindiánské jazyky Severní Ameriky, eskymácko- 
-aleutské, probíráme v rámci paleoasijských jazyků.) Soudí se, že před příchodem 
Evropanů hovořilo v Sev. Americe kolem 1,5 mil. osob asi 300 indiánskými jazyky. 
Americký jazykovědec W. Chafe odhadoval jejich počet v r. 1962 zhruba na 200. 
Podle novějších údajů žije např. v Kanadě dosud asi 50 indiánských jazyků. Pouze 
třemi z nich však mluví víc než 5 tis. osob a ze zbývajících hovoří přibližně dvěma 
třetinami méně než 1 tis. osob, takže mohou vymizet do dvou generací. Některé 
z těchto jazyků, jako sališský komox, athabaský tagiš a algonkinský delawar, užívá 
méně než 10 osob a nezbývá než je považovat za vymřelé. Ačkoli celkový počet 
uživatelů těchto jazyků stále klesá, objevují se i výjimečné případy (navažština), 
že množství uživatelů vzrůstá.

Z hlediska stavby jsou to jazyky hodně rozdílné. I když se některé mluvnické rysy

439



5



severoamerické indiánské jazyky  
jaz.km en  na -děné

rodina athabaska

jazyk haida

ttingit

m akro-algonkinský jaz .km en

rodina algonkinská

muskogí 

jazyk j úrok, wijot 

5 I tonkawa, atakapa

E S
v z z

m akro-s iuský jaz .km en

rodina siuská

K B
hokaský jaz .k m en

rodina juma

penutijský jaz . km en

0  rodina jokuts. maidu, wintun

porno, šasta, salinas, 
čumaš

J  jazyk wašo

miwok- kostano 

sahaptin nezperce

Q  | jazyk zufti 

Y I cimšjan

klamath-modok

a z té c k o -ta n o s k ý  ja z .k m e n

| rodina kiowa-tano

juto-aztécká

izolovaná skupina jazyků

jazyk beothuk 

rodina wakaš 

nutká 

sališ 

jazyk keres 

kutěna i

eskym ácko-a leu tské  
jazyky



objevují častěji, žádný není společný všem jazykům. Přesto jsou zde četné a syste
matické podobnosti, které dovolují stanovit až 57 jazykových rodin (přesný počet 
se liší podle jednotlivých autorů). Tyto rodiny jsou dále sdružovány do vyššich svazků, 
jazykových kmenů, zahrnujících i izolované jazyky. Uvážíme-li, že jen v samotné 
Kalifornii je na 20 jaz. rodin, svědčí to o větší jazykové pestrosti než v celé Evropě. 
Přestože se většina antropologů domnívá, že Severní Ameriku osídlili lidé, kteří sem 
přišli přes Beringovu úžinu z Asie, pokusy nalézt příbuzenské vztahy s asijskými 
jazyky nebyly zatím obecně přijaty. (Výjimkou je vztah eskymácko-aleutských 
jazyků Severní Ameriky k některým paleoasijským jazykům.) Nepodařilo se prokázat 
ani teorii o společném původu severoamerických jazyků. Zdá se, že jejich rozmanitost 
je výsledkem několika migračních vln z Asie.

První klasifikaci indiánských jazyků Sev. Ameriky vytvořil r. 1891 J. W. Powell. 
Velmi významné bylo ve své době třídění zavedené E. Sapirem (1929). Zde uvádíme 
jednu z novějších klasifikací, Charlese a Florence Voegelinových. Rozdělují severo
americké indiánské jazyky na šest jaz. kmenů — na-dené, makro-algonkinský, 
makro-siuský, hokaský, penutijský a aztécko-tanoský — a skupinu izolovaných 
jazyků a rodin s nejasnou příslušností k jaz. kmenům. Některé větve této skupiny

■4 Indiánské a eskymácké jazyky v Kanadě a USA (historický stav)
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a tří posledních kmenů zasahují daleko na jih do Střední Ameriky a jsou označovány 
jako mezoamerické. Číselné údaje jsou z poloviny 60. let.

Jazyky N A -D E N É  mluví něco přes 120 tis. osob na Aljašce, v Kanadě (Yukon, 
Severozáp. teritoria, Brit. Kolumbie) a na jihu USA (Arizona, Nové Mexiko, Texas, 
Oklahoma). Zahrnují izolované jazyky tlin g it (1 tis. osob) na pobřeží již. Aljašky, 
ha ida  (1 -tis.) v Brit. Kolumbii a jaz. ro d in u  a th ab ask a . K athabaské rodině 
patří např. navažština* , jazyky A pačů (záp. Arizona, Nové Mexiko; přes 10 tis.), 
jazyky severozáp. Kanady, Aljašky (Č ipevajové, Indiáni D ogrib-Psi žebro, 
T ananové, A htenové aj.) a malé skupiny v severozáp. Kalifornii (jazyk hupa).

M A K R O -A L G O N K IN S K É  jazyky (kolem 70 tis. osob) tvoří dvě jaz. rodiny 
a několik izolovaných jazyků převážně na jihovýchodě USA (jiirok , w ijo t, 
tonkaw a, načé, č itim ača , a ta k a p a  aj.). A lgonk inská  ro d in a  je zastoupena 
hlavně jazykem odžibvejským  (již. Ontario, přes 30 tis.), černonožským  
(Montana, Alberta, 5 tis.), m ikm ackým  (vých. Kanada, 3 tis.), čejenským  
(vých. Wyoming, 3 tis.), dále jazyky m enom iní, k ikapú  (kolem Velkých jezer), 
krí (vých. Kanada), a rap ah o  (vých. Colorado), šóný (již. Karolína) aj. R od ina  
m uskogí zahrnuje především jazyky č o k tó -č ik asó  (Mississippi, 12tis.)a m uskogí 
(k rík )-sem ino le  (Georgia, Florida, přes 10 tis.).
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mayské písmo
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Některá písma indiánských jazyků
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4 nr cr‘ v aĉ b-ô r* ac-c~<J* b <*<juí 
ird  * lc 4Ana<rc-°, <j-4is* \> «rí*<i&.rr-?r* 
p í-4at <j* c> a s ,a\  p <n‘b<a <‘ U
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M A K R O -SIU SK Ý  jaz. kmen (přibližně 36 tis. osob) se skládá ze tří rodin: 
siuské r. (siouxské) v sev. a stř. části USA s jazyky d ak o ta  (siu) na sev. pláních 
(15 tis. osob), crow [krou] -  Vraních Indiánů (vých. Montana, 3 tis.) a několika další
mi, rod iny  irokézské  sjazyky Irokézů  a M ohaw ků [mohók] (stát New York, 
3 tis.), Č erokézů  (jih Appalačského pohoří, Oklahoma, 10 tis.) a drobné a rozptýle
né ro d iny  kaddo .

Drobný jaz. kmen H O K A  (4 tis. osob) sdružuje rod iny  jum a (Arizona, 3 500), 
porno (sever střední Kalifornie, 150 osob), několik vymírajících rodin hlavně v Kali
fornii, částečně v Texasu (např. r. p a la ih n ih a , šasta , sa linas, čum aš) a pár 
izolovaných jazyků (např. k a ro k , wašo). Některé z hokaských větví se počítají 
k mezoamerickým jazykům.

Severoamerické P E N U T IJS K É  jazyky užívá kolem 8 tis. osob. Počítají se k nim 
drobné jaz. rodiny ve stř. Kalifornii ( joku ts, m aidu , w in tun , m iw ok-kostano), 
dále např. ro d in a  sah ap tin -n ez  percé (2 tis. kolem řeky Columbie), izolovaný 
jazyk k lam ath -m o d o k  (již. Oregon, sev. Kalifornie, 100 osob) a několik vymřelých 
jazyků z Oregonu. Dva významné izolované jazyky jsou cim šjan  v Brit. Kolumbii 
(3 tis.) a zuňi v Novém Mexiku (3 tis.). Jazyky rod iny  u ru -č ip a ja  se mluví 
v Bolívii. Latinskoamerické větve (ro d in y  m iše-soke, m ayská a to to n a c k á  
a jazyk huave [váve]) jsou řazeny k mezoamerickým jazykům.
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Z jaz. kmene A Z T É C K O -T A N O SK É H O  spadá do severoamer. jazykové 
oblasti ro d in a  k io w a-tan o  ve středním a sev. Novém Mexiku a Oklahomě 
(7 500 osob) a část rod iny  ju to -a z té c k é . Jde zejména o skupinu náhorní plošiny 
(jazyky p a iu te , šošonský, kom ančský  ve vých. Kalifornii, Nevadě a sev. Utahu) 
a hopi (sev. Arizona, 3 tis.), drobné jazyky již. Kalifornie (lu iseňo) a částečně 
i o skupinu pim a (jazyk pap ag o -p im a  v Arizoně). Ostatní skupiny této rodiny 
tvoři součást mezoamerického jazykového komplexu.

Poslední skupina sdružuje izolované jazyky ker es (Nové Mexiko, 7 tis. osob) 
a ku ten a i (Montana, Idaho, Brit. Kolumbie, 300 osob), několik vymřelých jazyků 
a dále ro d in u  sališ (hl. v Brit. Kolumbii, 5 500; jazyk bella  kula aj.), r. wakaš  
(2 500: jazyky nut ká  na ostrově Vancouveru a kwakiut l  v Brit. Kolumbii) a vy- 
mírající r odi ny juki  (severozáp. Kalifornie) a či maku  (severozápad státu 
Washington).

Z jazykového hlediska jsou severoamerické indiánské jazyky velmi rozmanité 
po všech stránkách. Neobyčejně bohaté je např. hláskosloví jazyků severozápadního 
pobřeží. Tlingit rozlišuje přibližně 50 fonémů, zatímco karok v severozáp. Kalifornii 
pouze 23. Souhláskové systémy využívají některých zvukových kontrastů a způsobů 
tvoření hlásek, které jsou v indoevr. jazycích méně obvyklé, např. rázu nebo souhlásek 
tvořených v oblasti hlasivek (záp. Severní Amerika), jak je tomu v jazyce hupa:
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t?eew = podvodní, teew = syrový. Časté jsou různé druhy zadopatrových fonémů 
(viz české k, g) — např. zmíněný jazyk tlingit má 21 zadopatrových hlásek. A proti 
jediné české bokové hlásce / jich má navažština celkem pět. V některých jazycích je 
význam slov rozlišován přízvukem, v jiných pomocí tónů (navažština). Zvláštností 
jazyků severozáp. pobřeží USA jsou shluky souhlásek: např. nmntnk = zvíře (jazyk 
bella kůla). Objevuje se i vokálni harmonie.

V mluvnici jsou velmi rozšířené tzv. polysyntetické konstrukce, v nichž je několik 
větných členů spojeno do jednoho slova: nekees-pesteh-wenah-mewaaw = ale já jsem 
ho viděl na cestě (jaz. menominí). V některých jazycích je běžné včleňování podst. 
jména do slovesa: ke-wěna-weíeho = já-jazyk-rozumím (jazyk mohawk). Mezi 
zvláště časté jevy patří např. u sloves označování osoby a čísla podmětu předponami. 
Někdy předpona označuje současně předmět i podmět: nu-?áhoo = on jde, ni-?áhoo = 
= já jdu ; ni-mmah =  já ho vidím, ná-mmah — on mě vidí (jazyk karok). Čas a vid 
sloves je obvykle označován připonami, jindy předponami (athabaské jazyky). 
U podst. jmen je rozšířené přivlastňování pomocí zájmenných předpon rozlišujících 
osobu a číslo: ?ávaha = jídlo, nani-ávaha = moje jídlo, mu-ávaha = jeho jídlo 
(jazyk karok). V mnoha jazycích musí být některá slova zásadně přivlastněna. 
Obyčejně označují členy rodiny nebo části těla: no-yó = moje matka, o-yó = vaše 
matka, ale matka jako samostatné slovo se neužívá (jazyk luiseňo).
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O něco méně častým jevem jsou v 1 . os. pl. zájmena inkluzívní (my ve významu 
ty a já) a exkluzivní (my ve významu já a někdo jiný než ty) a zájmena v dvojném 
čísle. Zdvojování u sloves vyjadřuje děj opakovaný, rozšířený apod. (imyah = dýchat, 
imyáhyah = lapat po dechu; jazyk karok), v juto-aztéckých jazycích se zdvojování 
užívá v množ. čísle podst. jmen: gog = pes, gog-gogs = psi (jazyk pima). Slovesné 
kmeny se mnohdy dělí podle toho, jaký má tvar, rozměr ap. předmět, s nímž se sloveso 
spojuje. V navažštině kmen slovesa pro pohyb zní ?á" u předmětů kulatých, ta" 
u dlouhých, ti" u živých, lá u předmětů z provazu. Slovesné tvary často také udávají 
pomocí předpon a přípon polohu nebo směr činnosti, případně i nástroj činnosti. 
Řada jazyků tvarem slovesa rozlišuje, jakou má podávaná informace platnost 
(jde o jistou obdobu našeho času a vidu). Někde se slovesnými tvary zase systematicky 
rozlišuje mezi tím, co známe z doslechu, a tím, co jsme viděli na vlastní oči.

Ve slovní zásobě vznikají nová slova nejčastěji odvozováním pomocí slovotvorných 
morfémů, někdy skládáním. Na rozdíl od indoevr. jazyků postrádají tyto jazyky 
některé třídy pojmů nám běžné, naopak se objevují kategorie odlišné. Slova letadlo, 
letec, křídlatý hmyz pokrývá jazyk hopi jediným výrazem masa?ytaka (přibližně 
„létac ), zatímco vodu dělí na pahe ( voda v přírodě) a kěyi ( voda v nádobě). Podobně 
athabaský jazyk tolowa nemá druhové označení čtvernožec nebo ryba.

V Severní Americe nebylo na rozdíl od Střední Ameriky, resp. Mezoameriky, známo
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písmo, nanejvýš piktogramy (srov. str. 107). Všechna písma zde vznikla teprve na 
základě a z podnětu evropského písma. Nejznámější vytvořil pro svou mateřštinu 
Sequoyah z kmene Čerokézů začátkem 19. století. Toto slabičné písmo (znak = 
= souhláska + samohláska), které je částečně odvozeno z latinky bez ohledu na 
zvukovou hodnotu jejích písmen, vedlo ke značnému rozšíření gramotnosti u Čero
kézů. Také některé další systémy písma sestavené misionáři, učiteli a jazykovědci 
mají slabičnou povahu (krí, winnebago, některá athabaská písma). Jindy se užívá 
variant latinky rozšířených o nové znaky a diakritika. Bohaté bájesloví a texty písní 
byly zčásti vydány jazykovědci a antropology, je zde i snaha školit příslušníky jednotli
vých národností, aby sami zapisovali vlastní slovesnost, jako v případě Navahů.
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MEZOAMERICKÉ JAZYKY

Mezoamerika, označení užívané v amerikanistice, není zcela totožné se zeměpisně 
vymezenou Střední Amerikou. Zahrnuje severozáp., stř. a již. Mexiko, Guatemalu, 
Belize, Salvador a části Hondurasu a Nikaraguy. Naproti tomu vých. Honduras 
a Nikaragua, většina Kostariky a Panama náležejí k jihoamerické jazykové oblasti. 
Již od 10. st. př. n. 1. byla Mezoamerika kolébkou různých kultur. Jednu z nejstarších 
v Mexiku představuje kultura olmécká, nej vyspělejší byla mayská kultura na Yuka- 
tánu, v Guatemale a přilehlých oblastech, mezi další významné se řadí totonacká, 
mištécká, toltécká a aztécká. V době, kdy Španělé dobyli Mexiko, tj. zač. 16. st., žilo 
v Mezoamerice kolem 20 mil. obyvatel. Během následujícího století války, nemoci, 
nucené práce a hladomor snížily počet Indiánů asi o 80%. Od té doby Indiánů opět 
přibylo, několik jazyků však mezitím vymizelo (asi 10 doložených případů). Dnes 
mluví asi 70 existujícími mezoamer. jazyky přibližně 6  mil. osob.

Třídění mezoamerických jazyků do 21 skupin vychází z jejich vzájemných pří
buzenských vztahů, tak jak byly odvozeny z podobností ve slovníku a mluvnici a ze 
zjištěných hláskových shod u příbuzných slov.

Indiánské jazyky na jihu USA, v Mexiku a Střední Americe (historický stav)^
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Nejpočetnější je rod ina  mayská se čtyřmi skupinami: 1 . huastéckou (jazyk 
huas ték  [vasték] v mexickém státě San Luis Potosí, 60 tis. osob), 2. jukatéckou 
Gazyk ju ká te k- m aya  na Yukatánu, 350 tis.), 3. západní: jazyky čol (mex. stát 
Tabasco, Honduras, 85 tis.) a t zotz il  [cocil] (mex. stát Chiapas, 200 tis.) a další 
v severozáp. Guatemale (80 tis.); největší skupina je 4. východní: jazyky mam (mex. 
stát Chiapas, Guatemala, 350 tis.), kičé (500 tis.), kakčikel  (400 tis.) a kekči 
(300 tis.) ve stř. Guatemale aj.

Druhá nejmohutnější je rod i na  ju to- az técká ,  přesněji její mezoamer. větve: 
1. pima Gazyky pap ag o-p im a  v Arizoně a mex. státě Sonora, 13 tis.), 2. jaki: 
jazyky t a r a h u m a r a  (mex. stát Chihuahua, 12 tis.), j ak i -mayo aj., 3. korá sjazyky 
korá ,  huichol  [víčol] (mex. státy Nayarit a México, 5 tis.) a 4. nahuánská, aztécké 
jazyky nahuat l* ,  náhua t ,  nahua l  [navatl, navat, naval], pipil  a další.

Třetí silná skupina, označovaná někdy jako jaz. kmen o to-mangue  [mange], 
sdružuje šest rodin: vymřelou r. mangue -čoro tega  (Nikaragua, Honduras, 
Kostarika), r. o to mí-pame s hlavními jazyky o tomí  (mex. státy Hidalgo a Guana- 
juato, 300 tis.) a mazahua [mazava] (mex. stát Michoacán, 100 tis.), rod inu  
po po loc kou (olméckou) s jazyky popol ok ,  mazatek (85 tis.) aj. na jihovýcho
dě mex. státu Puebla a na severu státu Oaxaca, r. mištéckou (mixteckou)  na 
východě státu Guerrero a ve státě Oaxaca s jazyky mištek (250 tis.), amusgo  aj.
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a rod inu  č inan teckou  (sever státu Oaxaca, 25 tis.) a r. z apo téckou  s jazyky 
zapoték  [sapoték] (mex. oblasti Ixtlán, Yatzachi, Cuixtla, 300 tis.) a čat ino.

Ze zbylých rodin jsou nejvýznamnější r. miše-soke (mixe-zoque) s jazyky 
miše (východ mex. státu Oaxaca, 48 tis. osob), soke (stát Tabasco, 20 tis.), sier ra 
po po luk a  (stát Veracruz, 1 2 0  tis.) aj. a rod ina  to to n ack á  s jazyky tepehua  
[tepeva] a t o t on ak  (stát Puebla), 130 tis.). Drobnější rodiny jsou t lapanek  (stát 
Guerrero, 24 tis.) a t ekvis t la tek  na jihovýchodě státu Oaxaca (10 tis.). Další 
rod ina  misumalpa je řazena také k jihoamerickému makro-čibčskému jazykové
mu kmenu, stejně jako izolované jazyky lenka,  š inka  a paja.  Zbývající izolované 
mezoamer. jazyky jsou xicaque [xikake] (severozáp. Honduras), seri (mex. stát 
Sonora), kv i t la tek ,  huave [váve] na jihovýchodě státu Oaxaca ( 6  tis.) a t a ra sk o  
(jihozápad státu Michoacán, 60 tis.).

V hláskovém systému všech mezoamer. jazyků chybějí znělé úžinové hlásky, jako 
v, z. Mezi typické hlásky patří např. neznělé bokové úžinové Ih (jaz. totonak), bokové 
polozávěrové tl (jazyk nahuatl), postvelární q s rázem proti zadopatrovému k (jazyky 
kičé, totonak), samohlásky vyslovované na hlasivkách (jazyky otomí, mazatek), 
nosové samohlásky (mištek, ěinantek). Tónový přízvuk nacházíme v jazycích otomí, 
mazatek, mištek, zapoték aj., silový přízvuk např. v jazyce tarasko. Ve většině mezo
amer. j. s výjimkou aztéckých se objevuje střídání hlásek v základech příbuzných slov.
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Přestože jde o jazyky mluvnicky poměrně různorodé, lze je zhruba rozdělit na tři 
hlavní typy: 1. Typ, v němž rozvíjející členy následují rozvíjené, v menší míře syntetický 
(s poměrně malým počtem morfémů ve slově), užívá předložek a předpon, zřídka tvoří 
slova skládáním Gazyky oto-mangue). 2. Typ, v němž rozvíjející členy předcházejí 
rozvíjeným, vysoce syntetický, užívá přípon, záložek a střídání hlásek Gazyky tarasko, 
částečně totonak a miše-soke). 3. Střední typ, předložkový jako první typ, průměrně 
syntetický, užívající některé předpony (pro podmět, předmět, přívlastek) a hodně 
přípon, rozvíjející členy spíše předcházejí Gazyky mayské, juto-aztécké, miše-soke, 
totonacké). Vedle toho mezoamer. jazyky sdílejí řadu dalších obecných rysů: většina 
nerozlišuje jmenný rod, pádové koncovky chybějí ve všech kromě tří Gazyky tarasko, 
aztéčtina a soke). Ve slovesném systému jsou rozvinuty hlavně kategorie vidu a typu 
děje (pokračující, ukončený, možný apod.). Číslovkový systém je kombinací desítko
vého systému (číslovky 1 až 10 a 11 až 20) a dvacítkového systému. Např. číslovky 
21 až 40 se tvoří přidáváním číslovek 1 -2 0  k číslovce 20.

Většina mezoamerických kultur používala matematické zápisy a kalendáře, jejichž 
stáří se odhaduje na víc jak dva a půl tisíce let. V době, kdy sem přišli Evropané, 
užívali Aztékové, Zapotékové, Mištékové, Otomíové, Mayové a jiní vlastních systémů 
záznamů rytých do kamene. Dochovala se i řada rukopisných památek, zvláště 
mištéckých a aztéckých (Mištékové prosluli jako autoři nádherně zdobených kodexů,
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od nich toto umění v podstatě převzali Aztékové -  např. aztécký kodex Borgia), 
ale i mayských (tři rukopisná „leporela", mezi nimi tzv. Drážďanský kodex ze 13. st.). 
Snad jen s výjimkou mayského systému, který podle všeho vznikl před 1. st. př. n. 1., 
nemůžeme u ostatních systémů mluvit o písmu v pravém slova smyslu. Zaznamená
vala se pouze čísla, data a piktograficky jména. Mayské písmo kromě toho zazname
návalo také morfémy a snad i hlásky. O jeho rozluštění se dlouho pokoušeli mnozí 
vědci. Kompletní rozluštění tří mayských rukopisů předložil v r. 1975 sovětský 
badatel J. V. Knorozov.

Studiu mezoamerických jazyků se věnovali v 16. a 17. st. dominikánští a františkánští 
misionáři. Sestavovali mluvnice podle latinského vzoru, sepisovali slovníky, překládali 
náboženské texty a psali je různými pravopisy na latinském a španělském základě. 
S výjimkou španělského kněze B. de Sahagúna nesbírali ani nepodporovali původní 
slovesnost. Moderní jazykovědné metody se dostaly ke slovu teprve ve 30. a 40. letech 
tohoto století. Pro většinu jazyků byl shromážděn jazykový materiál, často však nebyl 
dosud publikován. Většina mezoamerických jazyků se ve 20. st. dočkala i vlastních 
pravopisných systémů, které byly vytvořeny na základě španělského. Publikací 
psaných těmito jazyky však zatím nevychází mnoho.
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NAVAŽŠTINA (navaho, diné, děné)
Athabaský jazyk jaz. kmene na-dené. Mluví jím přes 100 tis. osob v několika rezer
vacích v již. Utahu a přilehlých oblastech Nového Mexika a Arizony (USA). První 
zmínka o Indiánech Navaho je z r. 1630. Svým původem patří patrně k apačské odnoži. 
Ve 14. — 15. st. se polokočovní Navahové posunuli ze severu na jihozápad. Zde pak 
vlivem styku s puebelskými Indiány přešli od původního loveckého způsobu života 
k pastevectví a částečně k zemědělství. Jsou známi výrobou přikrývek a stříbrných 
ozdob. Aktivně se účastní hnutí za lepší životní podmínky Indiánů. Poměrně záhy 
začali užívat latinku, což jim umožnilo zapisovat vlastní slovesnost. Navahové máji 
své národní školství a vydávají mj. i vlastní časopis.

N. má 4 samohlásky ústní a nosové, 36 souhlásek (5 bokových, 3 reto-zadopatrové 
jako k w aj.) a dva tóny, vysoký (i) a nízký (z): bíní = jeho chřípí, bini = jeho obličej, 
biní = jeho pes. Rozlišuje tři hlavní druhy morfémů: předpony, kmeny a příklonky 
(označují směr, polohu, vztah aj.). Tvaroslovně je n. předponový aglutinační jazyk. 
Při skloňování vyjadřuje podst. jméno předponami přivlastněni, osobu a číslo, 
nezná rod. Slovesa se časují přidáváním předpon ve funkci přislov. určení, zájmenného 
předmětu a podmětu, vidu, způsobu a času. Podst. jméno má i nesklonné (absolutní) 
tvary, sloveso a záložky (spojující sloveso s nepřímým předmětem) mají pouze tvary 
ohýbané. Nesklonná slova jsou tzv. částice (zájmena, číslovky, spojky, příklonky atd.).

458



Slovní zásoba ukazuje na příbuznost s apačskými jazyky a vzdálenější vztahy k ja
zykům čipeva, slavě a dog rib. Rada slov byla převzata z angličtiny.
Psáno: Di di-neh bě’-ha-sin.
Doslova: tento muž dobře-ho-znám.
Česky: Znám toho muže dobře.

NAHUATL
Jazyk aztécké (nahuánské) větve juto-aztécké jaz. rodiny. Mluví jím asi 1,3 mil. osob 
v Mexiku (zvi. státy Puebla a Hidalgo). V době, kdy Španělé dobývali Mexiko (zač.
16. st.), kontrolovali Aztékové jeho střední část, kde vytvořili vyspělou civilizaci 
v umění i ve vědě. Od 14. st. je známo aztécké písmo, které je obrázkové (např. jméno 
Itzcóatl je znázorněno obrázkem střely = itz-tli a zmije = cóatl) a částečně hiero
glyfické. Zachovalo se několik leporelových kodexů psaných svisle i vodorovně. 
Od 16. st. je n. psán upravenou latinkou, první gramatika pochází z r. 1547. V jazyce 
n. se vyučuje na zákl. školách, vycházejí v něm učebnice a literatura (čítanky, sborníky 
folklóru ap.).

N. má pouze 4 samohlásky a množství ražených souhlásek. Typické je reto-zado- 
patrové kw, polosykavky, hrtanový ráz a hláska tl, podle níž se aztécká nářečí dělí 
na nahuatl, nahuat, nahual. V mluvnické stavbě je zřejmá aglutinace a prvky poly-
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syntetismu. Slova se tvoří a ohýbají připojováním přípon k neměnnému kořeni 
(-// je znak zákl. tvaru): icxatl = ovce (sg.), icxacame = ovce (pl.). Dále zdvojováním 
začáteční slabiky kořene (téotl = bůh, tetéotl — bozi), spojováním slov (tepostli = 
= železo, mecatl = řetěz, teposmecatl = železný řetěz) atd. Pro vyjádření prostorových 
a časových vztahů užívá n. většinou záložek. Slovní zásoba se obohacuje nejčastěji 
novotvary a výpůjčkami ze španělštiny.
Výslovnost: nikitlačívália nokon se kalii
Doslova: já-mu-to-stavět můj-syn jeden dům
Česky: Stavím dům pro svého syna.

TARASKO (tarasco)
Izolovaný mezoamerický indiánský jazyk (někdy řazený k rodině otomí). Mluví jím 
asi 80 tis. osob hl. na jihozápadě mexického státu Michoacán. Vycházejí v něm 
knihy — beletrie i učebnice pro zákl. školy. T. má 5 samohlásek; typickým rysem jsou 
souhlásky nosové, dále protiklad předopatrových a zadopatrových hlásek (k ' -  q), 
protiklad znělosti a přídechu (b -  p -  phi) ad. Stavbou jde o aglutinační, hl. přípono
vý jazyk. Píše se latinkou.
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JAZYKY JIŽNÍ A M E R IK Y

Jihoamerickými indiánskými jazyky hovoří kolem 19 mil. osob v Jižní Americe, 
na jižních Antilách a ve Střední Americe na jih od dělicí čáry, která se táhne od 
Honduraského zálivu k poloostrovu Nicoya v Kostarice. Počet jihoamer. jazyků se 
odhaduje na 1 500 -  2 000 (z toho bylo aspoň částečně prozkoumáno na 600 jaz.). 
Třemi, kečujštinou, ajmarštinou a guaraní, mluví na 17 mil. osob. Z toho je zřejmé, 
že ostatními jazyky mluví v drtivé většině nanejvýš pár tisíc osob, někdy také jen 
několik rodin. Indiánské jazyky tropického pralesa neustále ustupují před španělštinou 
a portugalštinou, řada z nich nenávratně vymírá spolu se svými nositeli. Jenom 
v aravacké jaz. rodině zmizelo mezi léty 1900- 1957 na 14 etnických skupin, v rodině 
tupí ve stejné době 26 skupin a přinejmenším 14 jazyků. Kusé znalosti a zprávy často 
nedovolují rozlišit mezi jazykem a nářečím, mezi rodinou a kmenem a určit jejich počet.

Vzhledem k tomu, že jihoamer. Indiáni přišli původně ze Severní Ameriky, zahrnuje 
otázka původu jejich jazyků i zkoumání příbuznosti s jazyky Sev. Ameriky. Doposud 
se však podařilo zjistit, že jen jaz. rodina uru-čipaja (v Bolívii), řazená k severo
americkému jaz. kmeni penutia, má poměrně blízko k jihoamer. makro-čibčskému 
jaz. kmeni. Jazykově je Již. Amerika jednou z nejpestřejších oblastí na světě. Je 
pravděpodobné, že jihoamer. jazyky jsou navzájem příbuzné. Značné rozdíly mezi
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nimi — i ve srovnání se situací v Sev. Americe — lze vysvětlit dlouhou dobou, po 
kterou jednotlivé jaz. skupiny mezi sebou neměly kontakt. Nejde jen o pestrost 
jazykovou. Během osídlování Již. Ameriky se zde vytvořilo několik izolovaných kultur. 
Např. rozvinutá byla kultura předhistorické Kolumbie (muisca), s níž je spojena 
legenda El Dorada; Indiáni jaz. skupiny kečua-ajmará tvořili základ incké civilizace 
v Peru s vynikající architekturou, keramikou a sociální organizaci. Z historického 
hlediska stojí za zmínku, že první Indiáni, s nimiž přišli Španělé (Kolumbus) do styku, 
byli Aravakové na Antilách (jazyk taino) a že aravacký jazyk byl jako první zapsán. 
O jazycích tupí podala první zprávu Magalhaesova výprava.

Fakt, že jihoamer. jazyky nejsou plně prozkoumány, znemožňuje stanovit přesnější 
genetické vztahy mezi nimi. Velkou překážkou jsou i nejasnosti v označování jazyků 
a rodin, vyplývající z nejednotného názvosloví a rozdílných pravopisných zvyklostí 
evr. jazyků, do nichž jsou přepisovány. Přidržujeme se zde značně zobecňující Green- 
bergovy klasifikace upravené Voegelinovými. Její předností je určitá přehlednost. 
Jazyky Již. Ameriky jsou v ní rozděleny na tři rozsáhlé skupiny (kmeny): 1. Makro- 
-čibčské jazyky s centrem v Kolumbii, zasahující na sever do Panamy, Kostariky, 
Nikaraguy, Hondurasu, Salvadoru, Guatemaly, dále do Venezuely a na jih do

Indiánské jazyky v Jižní Americe
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Ekvádoru, Peru, Brazílie a Bolívie. 2. Žé-pano-karibské jazyky na východ od And, 
až k pobřeží Atlantského oceánu. 3. Andsko-ekvatoriální jazyky, které jsou roz
troušeny od Hondurasu ve Stř. Americe až k nejjižnějšímu cípu Již. Ameriky, Ohňové 
zemi. Mimo tyto tři skupiny stojí např. jazyky arikapu (horní tok řeky Branco v Bra
zílii), kallawaya (Bolívie) a juma (u přítoků řeky Púrus v Brazílii).

M A K R O -Č IB Č S K Ý  jaz. kmen se dělí na dva mikrokmeny, vlastní čibča 
a paezský, a zahrnuje i izolované jazyky i tonama  (mačoto)  záp. od jezera Titicaca 
v Bolívii, lenka v jihozáp. Hondurasu a v přilehlé části Salvadoru, můra  v Brazílii, 
pa ja vsev. Hondurasu, war a o ve Venezuele a šinka (xinca) vjihových. Guatemale. 
Mikrokmen čibča se skládá ze tří rodin: čibča v Kolumbii, Panamě a Kostarice, 
misumalpa  v Nikaragui a Hondurasu a waika na hranici Venezuely a Brazílie. 
Paezský jaz. mikrokmen sestává ze čtyř rodin: b a rbako  v Kolumbii a Ekvádoru, 
čoko v záp. Kolumbii, p a e z -kok onu ko  v jihozáp. Kolumbii a ch i r acha ra  
ve Venezuele.

Ž É -P A N O -K A R IB S K É  jazyky představují tři jaz. kmeny, makrokaribský, 
makro-žé-boróro, makro-pano, dále izolovaný jazyk ta ru m a  v Brazílii a Paraguayi, 
rodina huarpe  [varpe] na horních přítocích řek Colorado a Negro v již. Argentině 
a teprve začátkem našeho století objevená rodina namb ik vá ra  v brazilském státě
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Máto Grosso. Makro-karibský kmen tvoří tři rodiny: ka r ib sk á  (asi 50 jazyků), 
která je jednou z největších v Již. Americe a táhne se od Trinidadu a Venezuely přes 
Guayanu, Surinam, Fr. Guayanu na jih od Brazílie a na západ od Kolumbie, peba- 
-jagua v Peru na řekách Maraňon a Amazonce, witó to či uitoto v již. Kolumbii 
mezi řekami Caquetá a Putumayo.

Jazyky makro-že-boróro v Brazílii a zčásti v Bolívii a Paraguayi se dělí na dvě části: 
kmen makro-žé a rodinu boróro. Kmen makro-žé zahrnuje sedm rodin: b o to k u d o  
v brazilských státech Minas Gerais a Espírito Santo, karažá  v braz. státech Máto 
Grosso, Pará a Goiás, žé ve vých. Brazílii, zčásti v Bolívii a Paraguayi, mašakal i  
v braz. státě Minas Gerais a patrně vymřelé rodiny purí  (vých. od Minas Gerais), 
kam akán  (vých. Brazilie) a č iki to  v Bolívii. -  Jaz. rodina bo ró ro  má dvě větve: 
boróro v nížinách státu Máto Grosso v Brazílii a otuke (patrně vymřelá) ve vých. 
Brazílii.

Jaz. kmen makro-pano (v oblasti od Peru na východ do Brazílie a Bolívie a na jih 
do Paraguaye a Argentiny) tvoří samostatné jazyky mose ten a maskoy,  ale 
především tři dnes existující rodiny: gua jkur ú  v Gran Chaku v sev. Argentině, 
Paraguayi a jihových. Bolívii a matako-maká a pano-takana. M a ta k o - m a k á  se 
dělí na větev matako (jazyky m a ta k o  v Bolívii a Argentině aj.) a maká  v Para
guayi. Jaz. rodina pa n o - ta k a n a  se dělí na větev pano v Peru a severových. Bolívii
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a větev takana (30 jazyků) v severozáp. Bolívii a jihových. Peru se skupinami a raona ,  
či r igua,  t ak ana  a t i a t inagua .

A N D S K O - E K V A T O R I Á L N Í  jaz. kmen se štěpí na čtyři větve: andskou, 
ekvatoriální (rovníkovou), chívaro a makro-tukano. Andské jazyky se skládají 
ze čtyř skupin: 1. Jazyky a l a k a lu f  na již. pobřeží Chile a přilehlých ostrovech, 
j ahgan  na již. pobřeží Ohňové země, puelčé v argentinských pampách a čon- 
- a r au k án sk á  rodina (zasahující až na Ohňovou zemi). 2. Kečum ará ns ké  jazyky 
(kečujš t ina*,  a jmaršt ina*) .  3. Rodiny kavapana  ve stř. oblasti sev. Peru 
a záparo  v sev. Peru a přilehlém Ekvádoru. 4. Jazyky ka ta kao  v záp. Ekvádoru, 
leko v Bolívii záp. od jezera Titicaca a rodina chibi to-čolo.

Ekvatoriální jazyky zahrnují devět jaz. rodin: kari r i  na východě stř. Brazílie, 
gu ah ibo -pam igu a  ve stř. a vých. Kolumbii a části Venezuely, moko a  v jihozáp. 
Kolumbii, sál iva (piároa)  na jihu stř. Venezuely, t imote  v Guayanské vysočině, 
ju r a k a r e o  ve stř. Bolívii, zamuko  v Bolívii a Paraguayi a dvě zvlášť významné 
rodiny, aravackou a tupí. A ravacká  rodina, největší mezi ekvatoriálními jazyky, 
čítá kolem 100 jazyků (přes 55 z nich dokumentovaných) v Hondurasu, Brazílii, Peru, 
Kolumbii, Venezuele, Guayaně, Fr. Guayaně a Surinamu. Patří k ní jazyky amneša ,

Indiánské jazyky v severní části Jižní Ameriky
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a rauaské  jazyky a dvě větší skupiny, č a p a k u ra -w a n k a m a  v severových. Bolívii 
a ma ip ur a  v Kolumbii,Peru a Bolívii. Rodinu t u p í , rozšířenou jižně od Amazonky 
mezi Andami a Atlantikem až k Rio de la Plata, tvoří asi 50 doložených jazyků 
(např. guaraní*).

Jazykovou větev chívaro představují tři živé jazyky (jihových. Ekvádor, sev. Peru, 
již. Venezuela). K makro-tunakoským jazykům patří tři jaz. rodiny :pu ináve (macu) ,  
k a tu k in a  a tuk ano  (asi 30 jazyků) v záp. amazonské oblasti Brazílie, v Kolumbii, 
Ekvádoru a Peru a několik izolovaných jazyků.

Mluvnickou stavbu jihoamer. indiánských jazyků charakterizuje spíše rozmanitost 
než společné rysy. Nejčastěji tu nacházíme jazyky užívající pouze přípony (j- kečuma- 
ránské, witóto) nebo jazyky s převahou přípon a některými předponami (aravacké 
j., pano). Velmi početné jsou však i jazyky s velmi malým počtem předpon a přípon 
(j. že, karibské a tupí). Jazyky bez afíxů se vyskytují řídce (andské j. ona, tehuelče).

Skládání, spojování dvou či více slov v jedno, je značně rozšířený způsob slovo- 
tvorby, i když někde téměř neexistuje (jazyky čon). Velmi mnoho jazyků je aglutina- 
tivního typu (kečujština, pano, araukánské j.).

Pokud jde o tvarosloví, častá jsou např. zájmena inkluzívní a exkluzivní, v jazycích 
guajkurú a movima jsou odlišné tvary zájmen podle toho, zda osoba je přítomna, 
nepřítomna, sedí, stojí atd. Pádové vztahy jsou nejčastěji vyjadřovány příponami
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a záložkami, předložky jsou vzácné. Poměrně málo rozšířené je rozlišování mluvnic
kého rodu. Různé třídy podst. jmen podle tvaru předmětu, který označují, se objevují 
v jazycích čibča, tukano a waika. Slovesné tvary se velmi často spojují s podmětem, 
předmětem nebo záporem do jednoho slova (inkorporace). Velmi běžné jsou slovesné 
morfémy naznačující pohyb a polohu (kečujština, záparo aj.), v mnoha jazycích 
i konkrétní příslovečné významy „v noci“, „za dne“ ap. (jazyky aravacké, pano).

Ve skladbě jsou rozšířené věty bez spojovacího slovesa (on dobrý muž, můj dům tam).
V jazycích witóto a boróro se objevují věty, ve kterých je přísudkem podst. jméno 
časované jako sloveso s významem být, m ít: já-nůž = já mám nůž. Vedlejší věty jsou 
zřídka uvozovány spojkami, podřadnost je obvykle vyjadřována přiřazovanými 
částicemi nebo zvláštními tvary sloves.

V hláskosloví podobně jako v mluvnici nejsou rysy společné všem jazykům. Počet 
fonémů se pohybuje od 17 (aravacký jazyk kampa) až ke 42 (ajmarský dialekt žakaru). 
Některá kečujská nářečí mají pouze tři samohlásky, zatímco jazyk apinayé z jaz. 
kmene makro-žé má 10 ústních a 7 nosových samohlásek. Žakaru má 36 souhlásek, 
karibský jazyk makuši pouze 11. Systémy nosových samohlásek jsou velmi rozšířené 
(např. jazyky makro-žé) a v některých případech není nazalizace rysem hlásek, nýbrž

Indiánské jazyky v jižní části Jižní Ameriky (historický stav) ►
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žé-pano-karibské jazyky

1 rodina nambikvéra

jazyky m akro-žé: 

rod ina žéÍFTf tn i ~n
2 jaz. šavante

3 šerente

4  bo to kud o  

í ik ito

jazyky m akro-pano:

izol. jazyk moseten

maskoy

III rodina guajkurú

12 jaz. jahgan

13 puelče 

| k ^  | rodina čon-araukánská

14 jaz. mapuče

15 ona

16 tehuelčé 

rodina kečumaránská

5  kečujština

ajmarština

ekvatoriálni jazyky: 

rodina jurakareo 

17 rodina zamuko

lule

čaruá

matako-maká 
(8 jaz. matako.
9 maká, 10 ašluslaj) 

pano-takana

andsko-ekvatoriá ln f jazyky

andské jazyky:

11 jazyky alakaluf

rodina aravacká
18 jaz. bauré
19 mocho
20 kampa
21 ipurina 

rodina tupi

22 jaz. tupi - kavahib
23 guarani
24 apiaká
25 parentintin
26 siriono
27 mundurukú
28 tupinamba

penu tijský jaz. kmen (severoamer.)

O  rodina uru-čipaja



celých slov. Dlouhé samohlásky má jazyk čipaja v Bolívii a některé karibské jazyky. 
Hojné jsou intonační systémy s vysokými a nízkými tóny na slabikách s přízvukem 
(jazyky pano, witóto, čibča).

Slovní zásobu jihoamer. indiánských jazyků ovlivnily v různé míře nejvíce španěl
ština a portugalština. Zpětný vliv na evr. jazyky se projevuje ve výpůjčkách např. 
z vymřelého aravackého jazyka taino (kánoe, tabák aj.) a z kečujštiny (kondor, 
pampa, vikuňa). Dnes jsou perspektivní především ty jazyky, které si vydobyly 
samostatné postavení (kečujština, ajmarština a guaraní, které slouží i jako úřední 
jazyky), ale i jazyky, které se užívají jako lingva franka: např. l ingua geral  z jazyků 
tupí (tupinamba) pod vlivem portugalštiny, užívaná v amazonské oblasti, a jazyk 
tu k a n o  v oblastech Río Vaupés (jihozáp. Kolumbie).

Existence předkolumbovských písem v této oblasti je nejistá. Udávají se dvě, 
kuna v Panamě a podle některých autorů tzv. andské  písmo v Bolívii a Peru. 
Oba systémy sloužily pouze jako mnemotechnické pomůcky (jakási směs ideogramů 
a piktogramů) při recitováni nábož. textů v kečujštině a rituálních lékařských textů 
v jazyce kuna. V několika oblastech byly učiněny pokusy zavést písmo založené 
na latince. Pro některé jazyky, jako guaraní a kečujštinu, existují praktické pravopisné 
systémy už od 16. -  17. st., pro jiné byly vytvořeny teprve nedávno.
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KEČUJŠTINA (quechua, kečua, vl. jm. runa-simi,
„lidská řeč” )
Kečumaránský jazyk andské větve andsko-ekvatoriálních jazyků. Mluví jím kolem 
13 mil. osob, tj. více než polovina lidí mluvících jihoamer. indiánskými jazyky. 
Od r. 1975 je k. (vedle španělštiny) úř. jazykem v Peru, od r. 1977 i v Bolívii. Nářečími 
k. se hovoří také v Ekvádoru, severozáp. oblastech Argentiny, částečně v Chile 
a Kolumbii. Někdy se místo o nářečích mluví o samostatných jazycích tvořících 
jaz. rod inu  kečua.

Mezi okolními národnostmi se k. prosazuje od 13. st. Byla jazykem největší indiánské 
říše předkolumbovské Ameriky, incké říše Tahuantinsuyu, která dosáhla vrcholu 
v 15. stol. Inkové zavedli k. povinně na úkor ostatních jazyků a užívali ji jako nástroje 
šíření incké kultury. (Říše byla vyvrácena v letech 1531 — 35 španělským conquista- 
dorem F. Pizarrem.) Vývoj spis. jazyka probíhá od počátku v nepříznivých politických 
a společensko-ekonomických podmínkách. První mluvnice byla vydána r. 1560, pro 
psaný jazyk vzniklo postupně několik různých variant latinky.

Kečujská nářečí mají 3 - 6  samohlásek (před špan. vlivem pouze a — i — u), 
15 -28  souhlásek, typická je hrtanová artikulace a přízvuk na předposlední slabice. 
K. je aglutinační jazyk příponového typu se složitou mluvnicí. Podst. jméno má 
10 převážně lokálních pádů, přivlastňovací tvary. Sloveso rozlišuje kromě čísla,
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osoby, času a způsobu např. ještě stav (pohyb, polohu) a včleňuje do sebe podmět 
a předmět. Bohatá slovní zásoba se liší podle nářečí. Jednotná abeceda na základě 
latinky byla schválena III. Meziamer. kongresem indianistiky v r. 1954, do praxe 
byla zavedena r. 1975.

AJMARŠTINA (aymará)
Kečumaránský jazyk andské větve andsko-ekvatoriálních jazyků. Ajmarštinou 
a jejími dialekty (žakaru, čarka, lupaka, ubina aj.) mluví přes 1,7 mil. osob v Bolívii, 
Peru (kolem jezera Titicaca) a v části severových. Chile. Vlastní a. je jedním ze tří 
úř. jazyků Bolívie. V raném období dosáhli Ajmarové vysoké kult. úrovně, jejich 
předkové jsou spojováni s kulturou Tiwanako u jezera Titicaca. Postupně však 
podléhali inckému tlaku (ve 13. st. byla poražena jejich konfederace) a v Pizarrově 
době tvořili součást incké říše. Do psané podoby převedl a. poprvé italský jezuita
L. Bertonio kolem r. 1600, praktický význam písma je však nevelký. Od 17. st. byla 
do a. ze španělštiny překládána literatura hlavně nábož. rázu, ve 2 0 . st. se objevují 
pokusy o původní díla. Podobnosti mezi a. a kečujštinou si v 19. st. všiml něm. 
jazykovědec E. W. Middendorf a jeho poznatek se stal základem pro stanovení 
kečumaránské jaz. skupiny.

A. má 28 fonémů (nosovky a převahu retných souhlásek). Je to aglutinační pří-
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ponový jazyk. Příponami tvoří bohatý pádový systém, číslo (a u k i  =  o te c , a u k in a c a  = 
= o tco vé), vyjadřuje slovesné kategorie času, způsobu, osoby (churaňa  = d á va t, 
chura -p j-sua  =  d á vá m e, chu ra -p j-sm a  =  d á vá te ) atd. Zájmenný předmět je zapojován 
(inkorporován) do slovesa. A. se píše variantou latinky.

GUARANÍ
Jazyk rodiny tupí ekvatoriální větve andsko-ekvatoriálních jazyků. Mluví se jím 
v Paraguayi, jihových. Bolívii, v již. a jihozáp. Brazílii a v severových. Argentině.
V Paraguayi, kde je vedle španělštiny úř. jazykem, hovoří pošpanělštěným g. přes 
2,5 mil. osob s různou etnickou příslušností. Misionáři se s Indiány Guaraní setkali 
už v r. 1579, první mluvnice pochází z r. 1639. Nejednotné užívání špaň. abecedy 
vedlo ke vzniku několika pravopisných systémů g. Na I. mezinár. kongresu jazyka 
a kultury tupí-guaraní v Montevideu (1950) byla zahájena práce na sjednocení psané 
podoby a pokračuje v ní Akademie jazyka a kultury tupí-guaraní v Asunciónu.
V Paraguayi se g. používá v zákl. školním vzdělávání, vydávají se v něm časopisy, 
noviny, literatura atd.

G. má rozvinutý systém samohlásek ( 6  čistým odpovídá 6  nosových) a 18 souhlásek. 
Dále má nazální harmonii slov a přízvuk na poslední slabice. G. je aglutinační jazyk 
užívající přípon a předpon. Příd. jméno není rozvinuto, přívlastku se užívá před
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i za jménem (kámen dům = kamenný dům; dům veliký). Bohaté časování rozlišuje 
způsob probíhání děje, sloveso se často spojuje se jmennými základy. Skladba je málo 
prozkoumána, převládá slovosled podmět — předmět — sloveso, v pošpanělštělém 
g. slovosled podmět -  sloveso -  předmět. Slovní zásoba je ovlivněna hlavně 
španělštinou.



Zjednodušený přepis výslovnosti
V ukázkách slov a vět z různých jazyků naše knížka ani zdaleka nemůže vystihnout 
všechny zvukové odstíny a rozmanitost hlásek. Původní výslovnost bylo nutno 
značně zjednodušit. Snažili jsme se sice v co největší míře využít česká písmena, 
přesto však musíme upozornit na několik nezbytných fonetických znaků a odchylek 
od běžného pravopisu, s nimiž se čtenáři v ukázkách setkají:

Samohlásky
e nastavíme rty, jako bychom chtěli vyslovit a, ale vyslovíme e
d nastavíme rty, jako bychom chtěli vyslovit a, ale vyslovíme o
3  neurčitá samohláska, která vznikne, když vyslovíme české b (ne bé, ale ba) 
6  nastavíme rty, jako bychom chtěli vyslovit o, ale vyslovíme e
ů nastavíme rty, jako bychom chtěli vyslovit u, ale vyslovíme ruské bi
y vyslovujeme přibližně jako ruské bi
i nikdy neměkčí předcházející souhlásku (píšeme tedy: tedi, nic, děti, tito ďifki)
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Souhlásky
x vyslovujeme jako české ch 
r| vyslovujeme jako n ve slově maminka
3 vyslovujeme jako dz (např. píšeme leckdo, vysl. le^gdo)
3 vyslovujeme jako dž (ve slově džbán)
? tzv. ráz: vzniká rozražením hlasivek vydechovaným vzduchem a v češtině 

ho obvykle slyšíme před samohláskou stojící na začátku slova (?ale ?ale) 
1 tzv. tvrdé l, známé např. z ruštiny nebo východomoravských nářečí 
í tzv. měkké l, známé ze slovenštiny a ruštiny
0  špičku jazyka vsuneme mezi zuby a pokusíme se vyslovit s
d špičku jazyka vsuneme mezi zuby a pokusime se vyslovit z
w nastavíme rty, jako bychom chtěli vyslovit u, ale vyslovíme v
kw, gw (apod.) zní jako k, g (apod.) vyslovené současně s w
p \  kh (apod.) zní jako p, k (apod.), za nimž následuje slabší h
’ apostrofem za písmenem (c\ s \  z ’) označujeme tzv. měkkost, to je výslovnost 

s přiblížením jazyka k přednímu patru (u ostatních souhlásek označujeme 
podobný jev háčkem nad písmenem: d ,ň ,ť)
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Doslov

Přestože to nebývá v této edici zvykem, chtěli bychom na závěr dodat ještě pár slov. 
Přiblížit čtenářům svět lidských jazyků v přehledné a srozumitelné podobě nikdy 
nebylo snadné. Jde-li navíc o mladé čtenáře, je to ještě mnohem těžší. Vycházeli jsme 
z toho, že knížka má být mladému čtenáři blízká, ale nutné zjednodušení že nemůže 
jít na úkor odborné pravdy. Nejlepším řešenim by bylo, kdyby o každém jazyce psal 
příslušný odbornik. Něco takového pochopitelně nebylo v naší knížce možné. Ale 
snažili jsme se tomu aspoň přiblížit tím, že rozsáhlejší oblasti zpracovali tito autoři: 
ing. Zorica Dubovská (část jihovýchodní Asie, Oceánie), dr. Jarmila Kalousková, CSc., 
(Čína, část jihovýchodní Asie), dr. Aleš Klégr (Evropa, část Asie, Amerika), dr. Jaro
slav Vacek, CSc., (část jižní, střední a východní Asie), dr. Petr Zima, CSc., (Afrika 
a přilehlé oblasti). Úvodní kapitoly zpracovali A. Klégr (kap. 1 a 4) a P. Zima (kap. 2 za 
spolupráce J. Kalouskové, kap. 3 za spolupráce Z. Dubovské a J. Vacka). Slovníček 
jazykovědných pojmů a rejstřík jazyků sestavil A. Klégr.

Texty o jednotlivých jazycích i jazykových rodinách, zvláště z mimoevropských 
oblastí, by však nikdy nemohly vzniknout bez obětavé pomoci mnoha odborných 
poradců a spolupracovníků. Byli to: prom. fil. S. Baběrad, prom. fil. L. Bumbaris, 
dr. J. Culík, dr. J. Hejlek, dr. V. Hubinger, dr. O. Kašpar, CSc., dr. K. Klápšťová,
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dr J Kraus, CSc., dr. A. Kfikavová, doc. dr. Z. Matějcek, CSc- dr
dr: M. Novák, doc. dr. P. Novák, CSc., dr. J. OUvenus, CSc P™mp ^  P“lck'
, c Pontůčpk CSc Drof. dr. R. Parolek, DrSc., dr. Z. Polaček,

dr V Puček CSc dr R. Raczynski, dr. Z. Sládková, dr. J. Šedinova, dr. J. Šram, 
£ f .  dr i . V ^ k D ^ . d r .  J. z L a ,  prom. frk N. Zimová,CSc. Vlem nale* d,k
za významný podíl na konečném znění této knížky. , _ . • „j—iáiní

Rukopis této knižky byl dopsán v roce 1983, pozdí,, byly mozne uzjen m.mmalm

zásahy v textu.
Autoři
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Slovníček jazykovědných pojmů

U pojmů, které byly dostatečně vysvětleny v úvodní části knížky, je ve slovníčku pouze číselný 
odkaz na stránku. Vyžaduje-li termín speciálnějšího výkladu, než jaký dovoloval úvodní text, 
je k odkazu na stránku připojeno vysvětlení. Rovněž tak pojmy, které lze velmi stručně ob
jasnit rovnou, jsou ve slovníčku vyloženy.

Slovníček má sloužit výhradně účelům naší knížky, tj. osvětlit pouze pojmy potřebné při 
jejím čtení. Zájemcům o další informace proto doporučujeme tyto nejpřistupnější prameny:
A. Erhart: Základy jazykovědy, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1984
B. H avránek, A . J ed lička : Česká mluvnice (rejstřík věcný), Státní pedagogické nakladatelství, 

Praha 1981
J. H orečky, A . Rácová: Slovník jazykovědných termínov, Slovenské pedagogické nakladatel

stvo, Bratislava 1979
V. Křupa, J . Genzor, L . D rozdík: Jazyky světa. Obzor, Bratislava 1983
J. Skácel, O. Švarný, P. Z im a : Jazyk jako most i propast, Mladá fronta, Praha 1982
Ilustrovaný encyklopedický slovník I—III, Academia, Praha 1980-1983

adstrát — jazyk přistěhovalců, národnostní 
menšiny ap., který ovlivňuje jazyk obyva
telstva určitého území, a přitom si uchovává 
jazykovou samostatnost

afix — souhrnný název pro příponu, před
ponu a vponu
afrikáta — souhláska polozávěrová (prvou 
její část tvoří oslabený závěr), zvaná též
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polosykavka (druhá část je sykavá), např. 
české c (í +  j ) a í ( (  + i) 
aglutinace -  1 . tvoření slov a tvarů při
pojováním předpon, přípon nebo vpon, kdy 
každý afix označuje vždy jen jedno: pád, 
číslo ap. (na rozdíl od koncovek při flexi); 
jazyky mohou užívat buď pouze jeden typ 
afixů (příponová a.), nebo je kombinovat 
(předponová-příponová a.); 2. splývání slov 
aglutinační (aglutinativní) pády -  pády tvo
řené aglutinací 
aglutinační typ jazyka — 75 
akání — nerozlišené vyslovování samohlá
sek a, o, příp. e v nepřízvučných slabikách 
v ruštině a běloruštině (rus. vada místo 
voda)
aktivní věta, činná věta -  věta se slovesem 
v činném rodě, kdy podmětem je původce 
děje a předmětem osoba (věc) dějem zasaho
vaná (Petr bije Pavla); jiný typ představuje 
věta ergativní
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alfabetizace -  zavádění abecedy, znalosti 
čtení a psaní
alternace hlásek viz střídání hlásek 
analytický, izolační -  vyjadřující mluvnic
ké vztahy pomocnými slovy místo ohýbání: 
anal. typ jazyka — 76; anal. skloňování —
skloňování opisující pádové vztahy před
ložkami nebo záložkami (Pavlovi = angl. 
to Paul, doslova k Pavel); anal. tvar — 
opisný, složený tvar (něm. er hat gelesen = 
= četl)
aorist -  jednoduchý (nesložený) slovesný 
čas minulý
artikulace — tvoření hlásek pohyby mluvi- 
del
asimilace viz spodoba
aspirace, přídech -  šum provázející závě
rečnou fázi souhlásek; v některých jazycích 
je významotvorná

balkanismus -  mluvnický rys společný ja-



zykům balkánského jazykového svazu 
(str. 42): analytické skloňování a tvoření 
budoucího času, zánik infinitivu, stejné tvary 
2. a 3. pádu, záložkový člen aj. 
boková souhláska, laterála -  úžinová sou
hláska, při níž znělý výdechový proud ob
chází překážku (jazyk) po jedné nebo po 
obou stranách (např. české [/])

cerebrální souhláska — 60

činná věta viz aktivní věta 
čípková souhláska, uvulára — souhláska vy
slovovaná za spolupráce čípku a zadní čás
ti hřbetu jazyka, např. francouzské a ho
landské [r] (u nás se této variantě říká ráč- 
kování)
číslo mluvnické — 72
člen viz dělivý člen, neurčitý člen, řidiči 
člen, určitý člen, závislý člen

dělivý člen — zvláštní slovní druh, který 
u podstatného jména naznačuje, že jde o část 
celku, o neurčité množství nebo počet 
dentála, dentální, zubná souhláska — sou
hláska tvořená špičkou jazyka proti ostří 
horních řezáků, např. anglické th [0, ó] 
derivace — odvozování 
diakritický pravopis — pravopisný systém 
užívající rozlišovací znaménka (diakritika) 
k odlišení různé platnosti téhož základního 
písmena — 119
diakritika — rozlišovací znaménka v písmu 
(háčky, kroužky, čárky ap.) 
dialekt, nářečí — 84 
diftong -  dvojhláska
diglosie -  výskyt dvou jazyků s různou 
sociálně politickou a kulturní funkcí a s růz
ným postavením na stejném území (např. 
spisovný jazyk a nářečí, ale i dvě spisovné 
normy, francouzština a provensálština ve 
Francii, norský riksmál a landsmál)
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disimilace viz rozrůznění hlásek 
dorozumívací jazyk — jazyk užívaný k do
rozumívání mezi různými jazykovými spo
lečenstvími (např. světové jazyky jako anglič
tina, ruština aj., ale i jazyky s místním vý
znamem, např. hauština a svahilština 
v Africe)
duál, dvojné číslo — 72 
dynamický přízvuk viz silový přízvuk 
dyšná souhláska, aspirovaná souhláska ' — 
souhláska vyslovovaná s aspirací, příde
chem

ejektivní hláska — 57
ergativní konstrukce, erg. vazba — druh vět
né konstrukce v některých jazycích, při
pomínající vazbu slovesa v trpném rodě 
v češtině: podmětem (v tzv. absolutním, 
přímém pádu) je osoba, věc zasahovaná 
dějem, kdežto původce děje označuje zvláštní 
pád, ergativ: Pavel (absolutní pád) je-bit
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od-Petra (ergativ); erg. jazyk -  jazyk užíva
jící erg. konstrukce; erg. věta — věta s erg. 
konstrukcí (srov. aktivní věta) 
explozíva viz závěrová souhláska 
ezáfet — 134

flexe — ohýbání slov: skloňování a časová
ní — 44; viz též vnitřní flexe 
flexívní, flektivní -  vyjadřující mluvnické 
významy koncovkami ;flex. typ jazyka — 70 
foném — základní jednotka zvukové stavby 
jazyka, schopná rozlišovat morfémy a slova 
(ten -  den)
fonetický pravopis — 118 
fonetika -  věda o zvukové stránce jazyka; 
přeneseně hlásková stavba jazyka 
fonologie — věda o zvukových prostředcích 
jazyka, jejich funkci a soustavě (její zá
kladní jednotkou je foném) 
fonologický pravopis — 118 
fylum — jazykový kmen; v genetickém tří-



dění jazyků volný svazek jazykových rodin 
a skupin vzdáleně příbuzných, přip. zahr
nující i jazyky izolované

guturála viz hrdelná souhláska

haplologie — 43
harmonie viz hlásková harmonie 
historický pravopis — 118 
hláskosloví — nauka o hláskách; hlásková 
stavba jazyka
hlásková harmonie — připodobňování samo
hlásek nebo souhlásek v příponách a před
ponách k typu (kvalitě) hlásky ve slovním 
základě (např. přípona mn. č. v maďarštině: 
ház-ak = dom y, ember-ek = lidé ; város-ok = 
= města), přip. připodobňování hlásek! mi
mo rámec jednoho slova 
hlásky s dvojím závěrem — 60 
homonyma, slova souzvučná — slova stejně 
znějící, ale s různým původem nebo význa

mem (role = orná půda-, úloha, fu n k c e ; 
sv itek)
hrdelná souhláska, guturála -  souhláska 
tvořená v oblasti kořene jazyka, obvykle 
proti zadní stěně hrdla (např. arabské
[*. G])
hrtanová souhláska, laryngála -  souhláska 
tvořená hlasivkami v hrtanu, např. české [A] 
a tzv. ráz

ideogram — znak ideografického písma — 
108
imperfektum — jednoduchý (nesložený) slo
vesný čas minulý, označující děj neukončený 
implozívní hláska — závěrová souhláska, 
která se omezuje na prvou fázi artikulace, 
tzv. implozi (přechod mluvidel do artikulační- 
ho postavení), a postrádá fázi poslední, 
explozi, tj. uvolnění mluvidel (např. první 
[/] v něm. Bet tuch) 
inkluzívní zájmena — 73
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inkorporace viz inkorporující jazyky 
inkorporující jazyky — jazyky, ve kterých 
se větvotvorné vztahy soustřeďují do pří
sudku: zájmenný podmět a předmět, popř. 
příslovečné určení se vyjadřují v přísudku 
pomocí afixů a ostatní členy věty zůstávají 
v základním tvaru (např. věta Petr miluje 
Janu má podobu Petr Jana on-ji-miluje); 
tomuto jevu se říká inkorporace 
intenzívní sloveso — sloveso vyjadřující zesí
lení děje, často ve spojení s opětovacím 
významem
intonace — změna výšky hlasu v průběhu 
řeči; změna tónové výšky uvnitř přízvučné 
slabiky (tónový přízvuk) 
introflexe — 75 
introflexívní jazyk — 75 
inverze, obrácený slovosled — pořádek slov, 
který se liší od normálního slovosledu v ozna
movací větě (např. v angličtině podmět 
za přísudkem při otázce)

izolační viz analytický 
izolační typ jazyka — 76

jazyková rodina — 47 
jazyková větev — 47 
jazykový kmen viz fylum 
jazykový svaz — 42, 98 
jer — staroslovanská redukovaná krátká 
střední samohláska, která v novodobých 
slovanských jazycích v nepřízvučném po
stavení zanikla, kdežto v přízvučném ji vy
střídala jiná hláska, v češtině např. e\ roz
lišujeme jer tvrdý (&) a měkký (b) 
jmenná věta — věta, jejímž základem je 
jméno (podstatné, přídavné) 
jmenné třídy — 71 
jmenný rod — 70

kalk - slovo utvořené z domácích prvků 
podle cizí předlohy (wasser-dicht > vodo
těsný)', slovo užité v novém významu podle
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cizí předlohy, tzv. sémantický kalk (v češtině 
např. elektrický proud — 45 
kauzativní sloveso — přechodné sloveso s vý
znamem „činit někoho, něco nějakým14, 
např. rozplakat, tj. způsobit, že pláče 
kmen — část slova, která se v různých 
tvarech tohoto slova neměni a k níž se při
pojují koncovky, popř. přípony; kmen ja
zykový viz fylum
kodifikace — zachycení a stanovení normy 
spisovného jazyka (v normativních mluvni
cích, slovnících ap.) — 104 
koiné — 156
koncovka — tvarotvorný morfém, tj. část, 
kterou se na konci ohebných slov vytvářejí 
jejich různé tvary (koncovky osobní a pádové: 
píš-e dopis-y) 
konsonant — souhláska 
kontrakce — zkracování nebo výsledek zkra
cování jazykových forem (např. stažení dvou 
slabik v jednu, dvou slov v jeden tvar)

kořen -  morfém obsahující základní věcný 
význam slova, tj. ta část slova, která zbývá 
po oddělení všech jeho slovotvorných a tvaro
slovných prostředků (např. pod-vod-ní-k) 
kreolizace, kreolizovaná forma jazyka — 101

laryngála viz hrtanová souhláska 
lexikální význam — věcný význam slova 
lingva franka — 42
lokální pád — pád jména vyjadřující různé 
prostorové vztahy, např. místo, polohu, směr 
(např. v češtině 7. pád: lesem)

medium viz rod slovesný 
melodický přízvuk, tónový přízvuk — pří
zvuk, při němž se přízvučná, tj. silněji 
vyslovovaná slabika (popř. i slabiky sousední) 
vyznačuje velmi výraznými rozdíly v tónovém 
průběhů, které podobně jako fonémy odlišují 
slova, např. v srbocharvátštině stoupavá 
a klesavá melodie rozlišuje 3. a 6. pád jedn.
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čísla (ručí) ve slově ruka 
metateze, přesmyk — změna v normál
ním sledu hlásek ve slově (nebo slov ve 
větě), která může vést k trvalým změnám 
v jazyce — 43
mezinárodní fonetická transkripce, API, IPA -  
systém fonetické transkripce zavedený Mezi
národní fonetickou asociací (franc. Associ- 
ation Phonétique Internationale, angl. Inter
national Phonetic Association), jednotný způ
sob písemného zaznamenávání hlásek; pů
vodní systém vytvořil P. Passy v r. 1886 
na základě díla H. Sweeta, později byl 
revidován -  tabulka na str. 62 — 63 
mlaskavky — 57
mluvnice, gramatika — soubor pravidel po
pisujících slovní tvary a způsoby tvoření 
vět v jazyce, stavba jazyka vůbec; nauka 
o mluvnické stavbě jazyka 
mluvnické kategorie -  67 
modifikované sloveso — sloveso označující

různé způsoby probíhání slovesného děje 
(dokonavost, násobnost, okamžitost, trvání, 
počínavost ap.) nebo různé vztahy slovesného 
děje k podmětu (stav, zasažení, zaujetí dějem) 
monoftong — jednoduchá samohláska 
monoftongizace — přechod dvojhlásky v jed
noduchou samohlásku — 44 
morfém — nejmenší vydělitelná část slova, 
která je nositelem významu věcného (lexi
kální m.) nebo mluvnického (gramatický m.) 
nebo nositelem funkce (např. spojovací m., 
který spojuje části složeniny: cest-o-pis): 
lexikální m. vyjadřuje základní věcný vý
znam slova (kořen, např. kadeř-ník) nebo ho 
pozměňuje (odvozovací, derivační m.: pří
pony, předpony, vpony, např. kadeř-ník)'. 
mluvnický, tzv. relační m. vyjadřuje vztah 
slova k jiným členům věty (ohýbací m .: 
koncovka, např. kadeř-ník-a) -  67 
morfologický pravopis — 118
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nářečí, dialekt — 84; sociální nář. — 87; 
územní nář. — 84; zdvořilostní nář. — 89 
nazála viz nosová hláska 
nazalizovaná výslovnost — nosově zabarve
ná výslovnost
nepřechodné sloveso, intranzitivní sloveso — 
sloveso s předmětem v jiném než 4. pádě 
nebo sloveso bez předmětu, popř. slovesa 
obojího typu
nepřechodnost, intranzitivnost — vlastnost 
nepřechodných sloves
nepřímý pád — pád podstatného jména, kte
ré není podmětem ani přímým předmětem 
(tj. jiný než 1. a 4. pád); v jazycích, které 
rozlišují tvarově pouze přímý a nepřímý pád, 
je to tvar vyjadřující ve spojení se záložkami 
ap. další pádové vztahy 
neurčenost, neurčitost viz určenost 
neurčitý člen — mluvnický prostředek vy
jadřující neurčenost podstatného jména při 
první zmínce o něm v textu (odpovídá

přibližně českému nějaký, jakýsi); vznikl 
vesměs z číslovky jeden 
nezaokrouhlená samohláska — samohláska 
vyslovovaná s nezaokrouhlenými a ne- 
vyšpulenými rty, např. české a, á, e, é,
i, i

nosová hláska, nosovka, nazála -  hláska, 
při jejímž tvoření je zapojena nosní dutina 
(měkké patro je spuštěno a výdechový proud 
prochází také nosem); vznikají tak nosové 
souhlásky (české m, n, ň) nebo samohlásky 
(polské e, q)
nosovka viz nosová hláska 
nostratické jazyky -  jazyky příbuzné s na
šimi, tj. indoevropskými jazyky (označení 
navržené Dánem H. Pedersenem) 
numerativ -  slovo nebo morfém užívaný 
s výrazy pro počitatelné nebo měřitelné 
předměty a s číslovkami; ukazuje, že podstat
né jméno je v množ. čísle, popř. že patří do 
určité třídy předmětů (např. japonské hon:
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empitsu ni hon = „tužka dva válcovitý- 
-předm ět"\ dvě tužky)

obecný pád — v některých jazycích základní 
tvar podstatného jména: pádové vztahy jsou 
vyjadřovány jeho spojením s pomocnými 
slovy nebo slovosledem, např. v angličtině, 
která má pouze dva pádové tvary (obecný 
a 2. pád)
obouretná souhláska, bilabiála — hláska tvo
řená oběma rty (např. české b, p , m) 
optativ — slovesný způsob vyjadřující přání 
mluvící osoby (odpovídá českému k é z  by  
přijel ap.)
orální hláska, orála viz ústni hláska 
otevřená samohláska — samohláska nižši, 
hlouběji znějící, provázená menším svalovým 
napětím než samohláska zavřená (srov. ote
vřené a a zavřené i); v některých jazycích 
otevřenost-zavřenost rozlišuje význam slov

perfektní časy — slovesné časy vyjadřující 
ukončenost (výsledek) děje v daném okamži
ku přítomném (přítomné perfektum), minu
lém (minulé perfektum) nebo budoucím 
(budoucí perfektum) 
perfektum viz perfektní časy 
pidžin, pidžinizace — 99 
piktogram — 108
písmo: hláskové, ideografické, logografické, 
obrázkové, pojmové, slabičné, znakové — 
106
pl., plurál — množné číslo 
pohyblivý přízvuk — přízvuk, který mění 
své místo při ohýbání a odvozování slov 
(např. v ruštině: bofšaja = velká , bolšaja = 
= větší)
polozávěrová souhláska viz afrikáta 
polysyntetický -  vyjadřující mluvnické vzta
hy skládáním morfémů, složeninami; poly- 
synt. konstrukce, vazba — 77; polysynt. typ 
jazyka — 77
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polysyntetismus — vyjadřování mluvnických 
vztahů skládáním morfémů 
postponovaný — stojící za slovem 
postpozice viz záložka
postvelární hláska — zadopatrová souhláska 
tvořená v oblasti zadní části měkkého patra 
pravopis: diakritický, fonetický, fonologický, 
historický, morfologický, primitivní, spřež- 
kový, symbolický — 118 
primitivní pravopis — 119 
prosté časy — slovesné časy vyjádřené jedno
duchými tvary sloves (nesu proti složenému 
tvaru nesl jsem)
průběhové časy — forma slovesných časů 
vyjadřující dočasné probíhání děje v pří
tomnosti, minulosti a budoucnosti (např. 
anglické he is coming = přichází) 
předložka, prepozice — neohebné pomocné 
slovo, které se klade před jméno a vyjadřuje 
jeho různé vztahy (místní, časové ap.); 
srov. záložka

přední samohláska — samohláska, při jejímž 
tvoření se jazyk posouvá dopředu (české 
i, /, e, é)
předopatrová souhláska, palatála -  souhláska 
tvořená hřbetem jazyka proti tvrdému patru 
(např. české ť, d, ň, j)
předpona, prefix — odvozovací morfém, tj. 
část slova, jejímž připojením před slovní 
základ vzniká nové slovo (vy-lézt), v někte
rých jazycích i nové tvary slova (tj. slouží jako 
gramatický morfém)
přehláska, umlaut — změna samohlásky 
způsobená vlivem hlásky v sousední slabice 
slova (např. změna zadní samohlásky v před
ní) — 44
přechodné sloveso, tranzitivní sloveso — slo
veso, které se spojuje s přímým předmětem 
v prostém 4. pádě, příp. sloveso s přímým 
nebo nepřímým předmětem (tj. v jiném než
4. pádě)
přechodnost, tranzitivnost -  vlastnost pře-
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chodných sloves 
přejímka viz slovní výpůjčka 
příklonka -  nepřízvučné slovo (zájmeno, 
předložka aj.), které se připojuje k jinému, 
přízvučnému slovu a tvoři s ním přízvučný 
celek (např. v češtině řekl mi) 
přímý pád -  pád podmětu (a přímého před
mětu) ; srov. nepřímý pád 
přípona, sufix — část slova (morfém), jejímž 
připojením ke kořeni nebo kmeni vzniká 
nové slovo (slovotvorná, odvozovací p .: 
sad-ař), nový kmen (kmenotvorná p.: tisk- 
-nou-t) nebo nový tvar slova (tvarotvorná, 
ohýbací p., koncovka)
přízvuk viz melodický (tónový) přízvuk, 
pohyblivý přízvuk, silový (dynamický) pří
zvuk, vázaný přízvuk, volný přízvuk

ráz — zvukový prvek, který má povahu 
neznělé závěrové hrtanové hlásky; při jeho 
tvoření se hlasivky sevřou a vytvoří zá

věr, který je prudce rozražen výdechovým 
proudem: [na?okňe\, v některých jazy
cích je ráz považován za hlásku (např. 
v arabštině)
ražená souhláska viz závěrová souhláska 
redukovaná samohláska — samohláska ome
zená co do délky, síly a kvality 
retná souhláska, labiála — souhláska tvořená 
buď oběma rty (viz.obouretná souhláska), 
nebo dolním rtem a horními řezáky (tzv. 
retozubná souhláska, labiodentála, např. čes
ké v, f)
retozubná souhláska viz retná souhláska 
retroflexní souhláska, cerebrální souhláska — 
60
rod jmenný — 70
rod slovesný — mluvnická kategorie sloves 
vyjadřující poměr slovesného děje k jeho 
původci nebo k mluvnickému podmětu: 
rod činný *— původce děje je podmětem 
slovesa, které děj vyjadřuje (Petr p íše );
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rod trpný — původcem děje vyjadřovaného 
slovesem je někdo jiný než mluvnický podmět 
slovesa (dopis je  p sá n ); v některých jazycích 
je i tzv. rod střední, medium, který vyjadřuje 
zvratnost, vzájemnost nebo trpnost (odpoví
dá zhruba českému: holí se, m ilují se) 
rodina jazyková — 47 
rozrůznění, disimilace -  vzájemné odlišeni 
dvou stejných nebo příbuzných hlásek sou
sedních (kontaktní disimilace: f tá k  místo 
p tá k), nebo od sebe ve slově vzdálených 
(distanční disimilace: kom eník  místo
kom iník) — 43
runy, runové písmo — 116, 182

řídící člen, určovaný člen — větný člen, na 
kterém mluvnicky závisí jiný větný člen: 
např. český  (závislý člen) ja zy k  (řídící člen)

samohláskový jazyk — jazyk, ve kterém je 
podíl samohlásek v řeči větší než podíl

souhlásek (např. francouzština: 54,5%samo
hlásek, 44,5% souhlásek) 
sg., singulár — jednotné číslo 
shoda — 73
silné sloveso -  sloveso, které vyjadřuje 
změnu času změnou samohlásky v kořeni 
místo přidáním koncovky; je charakteristické 
pro germánské jazyky (např. angl. drink/ 
drank/drunken, něm. trinken/trank/getrun- 
keri) — 181
silový (dynamický) přízvuk — přízvuk, který 
se projevuje hlavně zesílením intenzity hlasu 
(je např. v češtině)
sloveso viz kauzativní sloveso, modifikované 
sloveso, nepřechodné sloveso, přechodné slo
veso, silné sloveso, sponové sloveso 
slovesná věta — věta, jejímž základem je 
určité sloveso
slovní výpůjčka, přejímka — slovo převzaté 
z jiného jazyka
slovní základ, slovotvorný základ — část

493



slova, která zbude po oddělení slovotvomých 
přípon a předpon
složený čas -  slovesný čas sestávající z ne
určitých tvarů významového slovesa (budu 
číst) a z určitých tvarů pomocného slovesa 
(budu číst)
souhláskový jazyk — jazyk, ve kterém je 
podíl souhlásek v řeči větší než podíl samo
hlásek (např. čeština) 
spisovný jazyk — 90
spodoba, asimilace — vzájemné připodobňo
vání hlásek v proudu řeči např. co do znělosti 
(sběr > [zbjer]), místa tvoření (hodně >
> [hodné], ale hodný) nebo směru: s. postup
ná (shoda > [sxoda]) a zpětná (shoda >
> [zhoda]) — 43
sponové sloveso, spona — sloveso, které ve 
větě spojuje jmenný přísudek s podmětem 
(Pavel je  darebák) 
spřežkový pravopis — 119 
standard, standardní jazyk -  90

střední samohláska — samohláska, při níž 
jazyk spočívá uprostřed ústní dutiny a ne- 
posouvá se dopředu ani dozadu (např. čes
ké a)
středojazyčná souhláska — souhláska aktivně 
tvořená střední částí jazyka (např. české
d, ť, ň, j)
středová samohláska — samohláska, při níž 
jazyk zůstává ve střední výšce dutiny ústní 
(např. české e, o)
středová souhláska — souhláska úžinová, 
při níž je úžina tvořena tak, že výdechový 
proud prochází pouze středem výdechové 
cesty (viz úžinová souhláska) 
střídání hlásek, hlásková alternace -  ob
měňování hlásek ve tvarech téhož slova nebo 
ve slovech příbuzných podle určitých zá
konitostí (veze -  vozí, váha -  vážit) 
substrát - domácí jazyk (jeho stopy), pro
jevující se v jazyce obyvatelstva, které dané 
území nově osídlilo (např. keltská galština

494



ve francouzštině)
superstrát — jazyk obyvatel, kteří nově 
osídlili určité území a později splynuli s do
mácím obyvatelstvem; jeho stopy v domácím 
jazyce (např. románská normanština v anglič
tině)
supinum — neurčitý slovesný tvar, který při
pomíná infinitiv a slovesné podstatné jméno 
vyjadřující účel, cíl: např. latinské horribile 
visu =  strašlivé na dívání (na pohled), české 
jde spát
suprasegmentální činitelé — 122 
symbolický pravopis — 118 
syntetický — vyjadřující mluvnické význa
my slov koncovkami, nikoli pomocnými 
slovy (synt. jazyk, synt. tvar)

tónový jazyk — 81
tónový přízvuk viz melodický přízvuk
tóny -  65, 81
transkripce — 119; viz též mezinárodní fo

netická transkripce
třená souhláska viz úžinová souhláska

určenost-neurčenost, určitost-neurčitost — 
mluvnická kategorie podstatných jmen, za
ložená např. na protikladu známý, určený 
(tj. posluchač ví, kterou osobu, věc atd. má 
mluvčí na mysli) — neznámý, neurčený (do
vídáme se o osobě, věci poprvé); nejčastějším 
prostředkem vyjádření u.-n. je člen určitý 
a neurčitý
určitý člen — mluvnický prostředek vyja
dřující určenost podst. jména, tj. označovaná 
osoba, věc atd. je známa z předchozí zmínky, 
z konkrétní situace ap.; vznikl z ukazovacího 
zájmena (např. v němčině der, die, das, 
v bulharštině -t, -ta) 
určovaný člen viz řídící člen 
určující člen viz závislý člen 
ústní hláska, orální hláska — hláska tvořená 
bez zapojení nosní dutiny (zdvižené měkké
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patro uzavírá výdechovému proudu průchod 
z dutiny hrdelní do dutiny nosní) 
úžinová souhláska, třená souhláska, frikati- 
va — souhláska, která vzniká třením vzdu
chového proudu při průchodu úžinou v mlu- 
vidlech; úžinové souhlásky se dělí na vlast
ní čili středové (viz hrtanové, předopatro- 
vé, retozubné, zadopatrové, zubodásňové), 
kmitavé (artikulační orgán, obvykle ja 
zyk, se rozkmitá a úžina se střídavě zmenšu
je a zvětšuje: např. české r, r) a bo
kové — 58

vázaný přízvuk, pevný přízvuk -  přízvuk 
kladený vždy na stejnou slabiku slov (např. 
v češtině na prvou, ve francouzštině na 
poslední slabiku) 
větev jazyková — 47
vnitřní flexe, vnitřní ohýbání, introflexe — 
75
vokál — samohláska

volný přízvuk -  přízvuk, který se objevuje 
v různých slovech na různé slabice (např. 
v ruštině, kde k němu navíc přistupuje pří
zvuk pohyblivý)
vpona, infix -  morfém spojující dva jiné 
morfémy; nachází se uvnitř slovního tvaru 
(např. asi-j-ský) — 74 
výpůjčka viz slovní výpůjčka

zadní samohláska — samohláska, při jejímž 
tvoření se jazyk posouvá dozadu (např. 
české o, u)
zadojazyčná souhláska — souhláska akjivně 
tvořená zadní částí jazyka (např. české 
k, g, ch)
zadopatrová souhláska, velára — souhláska 
tvořená zadní částí hřbetu jazyka proti 
měkkému patru (např. české k, g, ch) 
záložka, postpozice — neohebné pomocné 
slovo, které stojí za podstatným jménem; 
záložkové konstrukce podobně jako před-
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ložkové vazby vyjadřují různé pádové vztahy 
(např. v hindštině: ghar mem = v domě, 
ghar se = z domu)
zaokrouhlená (labializovaná) samohláska — 
samohláska tvořená se zaokrouhlenými a vy- 
špulenými rty (např. české o, ó, u, ů) 
záporka -  slovo, morfém vyjadřující zápor 
závěrová souhláska, ražená souhláska, ex- 
ploziva, okluzíva -  souhláska, při jejímž 
tvoření se výdechovému proudu staví do 
cesty překážka, závěr, jehož odstraněním 
vznikne krátký šum podobný výbuchu; roz
lišují se závěrové souhlásky ústní (viz obou- 
retná, zubodásňová, předopatrová, zado- 
patrová, ráz) a nosové
závislý člen, určující člen -  větný člen, 
který mluvnicky závisí na členu řídícím 
(blíže ho určuje): např. píše (řídící člen) 
rychle (závislý člen)

zavřená samohláska -  samohláska vyšší, výše 
znějící a napjatější než otevřená samohláska 
(např. zavřené í a otevřené o) 
zdvořilostní nářečí, zdvořilostní stupně — 89 
způsob slovesný -  mluvnická kategorie slo
ves, jejichž tvary může mluvící osoba vyjádřit 
svůj postoj k tomu, co říká: oznámit něco 
(oznamovací způsob), rozkazovat (rozkazo
vací způsob), označovat závislost na něčem 
jiném (podmiňovací způsob), přát si (přaci 
způsob, optativ) ap. 
zubná souhláska viz dentála 
zubodásňová souhláska — souhláska 1. závě
rová, tvořená součinností špičky jazyka, hor
ních řezáků a dásňového výstupku (např. 
české d, t, «); 2. úžinová, sykavka, při níž 
se úžina tvoří špičkou jazyka proti přední 
nebo zadní části dásňového výstupku (např. 
české s, z, i, i)
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Rejstřík jazyků
Tento rejstřík nezahrnuje všechny zmínky o daném jazyce (jazycích) v textu naší knížky. 
Odkazuje především na samostatná slovníková hesla (jazyky vytištěné tučně) a dále na stránky, 
kde je nejdůležitější nebo jediná zmínka o daném jazyce.

abazinština 337
abcházština 344
adamavskovýchodní jazyky 383
adangmeština 366
adba 326
adygejština 345
afarština 413
afrikánština 197
afroasijské jazyky 394
agau 412
ahtena 443
áinallu 245
ajmarština 474
ajnština 433
akanské jazyky 366

akanština 370
akkadština 395
akwapimský jazyk 371
alakaluf 466
albánština 226
aleutské jazyky 434
aleutskv dialekt Beringová ostrova 438
ALGOL 52
algonkinské jazyky 443
aljutorština 428
altajské jazyky 242
altajština 245
amariňňa 404
amharština 404
ami 296
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amneša 466
amuzgo 454
anatolské jazyky 129
andamanské jazyky 332
andamanština 332
andské jazyky 466
andskoekvatoriální jazyky 466
angas 415
angličtina 189
aňiština 366
apabhramša 144
apačské jazyky 443
arabština 400
aramejština 397
aranda 324
araona 466
arapaho 443
arauaské jazyky 468
araukánskéjazyky 468
aravacké jazyky 466
ardhamágadhí 144

arikapu 464 
arménština 224 
ásámština 145 
asmat 318 
asyrština 397 
ašantský jazyk 371 
ašcharhabar 224 
atakapa 443 
atayal 296 
atěžština 296 
athabaské jazyky 443 
atlantské jazyky 353 
australské jazyky 320 
austrické jazyky 286 
austroasijské jazyky 286 
austronéské jazyky 295 
avadhí 145, 149 
avarština 341 
ázerbájdžánština 249 
aztécko-tanoské jazyky 446 
aztécké jazyky 454
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babylónština 397 
bačamština 415 
badaga 326 
bachtijárí 132 
balantština 353 
balijština 296 
balkánský jazykový svaz 42 
balkarština 245 
baltské jazyky 158 
baluba 374 
balúčština 138 
bambarština 362 
bamilekština 373 
bamumština 373 
bangala 378 
bantoidní jazyky 350 
bantoidní střední jazyky 357 
bantoidní západní jazyky 354 
bantuskéjazyky 348, 350 
barbako 464 
bargu 357

bariba 357 
barmština 284 
basarijština 353 
BASIC English 52 
baskičtina 334 
baškirština 245 
batacké jazyky 296 
bauleština 366 
beach-la-mar 190 
bedžaština 412 
bella kula 447 
bčloruština 172 
bembština 374 
bengálština 151 
Benue-Kongo jazyky 373 
berberské jazyky 407 
berti 387 
bhílština 145 
bidžagština 353 
bihárština 145, 149 
bikolština 296

500



bima 296 
binandere 318 
binijština 366 
biromština 373 
bisa 360 
bisajština 296 
biu 415 
bobo 357 
bodo 271 
bocharlu 245 
bokmál 186 
bolewa 415
bongo-bagirmi jazyky 387 
borguština 357 
boróro 465 
botokudo 465 
bradžština 145, 149 
bráhujština 331 
bretonština 222 
britanské jazyky 216 
buduma 415

buganda 379
bugiština 296 
bulharština 176
bulomština 353 
bunak 319 
bunun 296 
burgundština 179 
burjatština 259 
burušaskí 333 
busa 360 
bvamuština 357

cibemba 374 
cimšjan 446 
cinyanja 375 
církevní slovanština 162 
COBOL 52 
crow 446

čadohamitské jazyky 414 
čadskéjazyky 414



čam (indonéský j.) 296
čam (adamavskových. j.) 383
čamoroština 307
čapakura-wankama 468
čaplinský dialekt eskymáčtiny 437
čatino 455
čečenština 337
čejenský jazyk 443
čeremiština 234
čerkeština 345
černonožský jazyk 443
čerokézský jazyk 446
čeština 165
čibča 464
čibčské jazyky 464
čikito 465
čiluba 374
čimaku 447
činantecké jazyky 455
činantek 455
čínština 274

čipeva 443 
čirigua 466 
čitimača 443 
čoko 464 
čoktó-čikasó 443 
čol 454
čon-araukánské jazyky 466 
ču-kve 420
čukotsko-kamčatské jazyky 428 
čukotština 429 
čukština 429
čumaš 446 
čuvaština 248 
čvanština 375

dagbanština 357 
dagúrština 256 
dajacké jazyky 296 
dakota 446 
dalmatština 199 
dan 360
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danákilské jazyky 413 efikština 373
dani 318 egyptština 395
dánština 184 ekojština 373
dardské jazyky 155 ekvatoriální jazyky 466
darginština 337 enečtina 228
daří 135 enga 318
davaneňo 205 eritrejské jazyky 394
dieri 320 ermitaňo 205
dimotiki 157 erzja 232
dinkaština 388 eskymácké jazyky 434
divehi 152 eskymácko-aleutské jazyky 434
dogonština 357 esperanto 51
dogrib 443 estonština 231
dolganština 248 evenkština 262
ďolština 353 evenština 262
drávidské jazyky 325
dualština 374

eveština 368

ďulština 361, 362 faerština 187
dunsjanština 256 fali 383
džakun 287 fangština 374
džarai 296 fantština 371
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fidžijština 314 gbarijština 366
fílipínština 302 gbejština 383
finština 230 gende 318
FORTRAN 52 gepidština 179
frafraština 357 germánské jazyky 179
francouzština 209 gidja 320
fríština 191 giiz 397,407
friulština 211 gílakí 132
fulbština 354 gilbertština 307
fur 387 giljačtina 427
furlandština 211 gimirra 413
futuna 309 goidelské jazyky 216 

goldština 262
gabrí 132 golština 353
gaelština 220 góndí 326
gagauzština 245 gondžština 367
galela 319 gorontálské jazyky 296
galicijština 204 gótština 179
galština 216 grabar 224
gandština 379 grónština 436
gaština 366 grusijština 357
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gruzínština 340
guahibo-pamigua 466 
guajkurú 465 
guang 367 
guaraní 475 
gudžarátština 145 
gunwinggu 320 
gur jazyky 357 
gurage 400

haida 443
hamitoscmitské jazyky 394 
handéší 145 
hararština 400 
hatzapština 418 
hauština 416 
havajština 310 
hebrejština moderní 403 
hebrejština stará 397 
himalájský jazykový svaz 333 
hindština 149

hindustání 149 
hokaské jazyky 446 
holandština 196 
hopi 447
hotentotské jazyky 420 
#hua 421 
huarpe 464 
huasték 454 
huave 446,455 
huičol 454 
hupa 443

chakaština 245 
chantština 228 
charvátština 174 
chetitština 129 
chibito-čolo 466 
chikake 455 
chirachara 464 
chívaro jazyky 468 
chórazmština 132



i 271 íránské jazyky 132
ibibioština 373 irokézské jazyky 446
iboština 372 irština 219
ido 51 irula 326
idžoština 375 islandština 187
ifugao 296 italické jazyky 199
igbirština 366 italština 211
iha 319 itelmenština 432
ilokánština 296 itonama 464
ilyrština 129,226 ivrit 403
indiánské jazyky Jižní Ameriky 461 iwaidji 320
indiánské jazyky mezoamerické 451 
indiánské jazyky Severní Ameriky 439 jaghnóbština 132
indický jazykový svaz 145 jahgan 466
indoárijské jazyky 143 jaki 454
indoevropské jazyky 128 jaki-mayo 454
indonéské jazyky 296 jakutština 255
indonéština 298 jao 271
inguština 337 japonština 265
interlingiía 51 japština 307
irakuština 413 jarawa 332



ja vání ti na 301 kakadju 320
jidiš 194 kakčikel 454
jokuts 446 kalabra 319
jorubština 369 kallawaya 464
judeo-espaňol 206 kalmyčtina 256
jukagirština 426 kamakán 465
jukátek-maya 454 kamaština 248
juki 447 kambština 374
juma 446,464 kamčadalština 432
juračtina 235 kamórta 286
jurakareo 466 kampučtina 293
jurok 443 kannadština 330
juto-aztécké jazyky 447,454 kantonština 276 

kanurijština 391
kabardsko-čerkeský jazyk 345 kar 286
kabardština 345 karačajština 245
kabylština 410 karagština 248
kačin 271 karaimština 245
kaddo 446 karakalpačtina 245
káfirské jazyky 155 karam 318
kafské jazyky 413 karatština 245



karažá 465 
karelština 228 
karen 271, 275 
karibské jazyky 465 
kariri 466 
karok 446 
karolinština 307 
karon 319 
kasemština 357 
kaškai 245 
kašmírština 155 
kašubština 169 
katakao 466 
katalánština 207 
katarevusa 156 
katukina 468 
ka’u 319 
kavapana 466 
kavkazské jazyky 337 
kazaština 251 
kečujština 473

kečumaránské jazyky 466 
kekči 454 
keltiberština 216 
keltské jazyky 216 
kentumové jazyky 129 
kerekština 428 
keres 447 
ketština 425 
ketu 386 
kharia 289 
khmerština 293 
khond 326 
kičé 454 
kikapú 443 
kikongo 380 
kikujština 378 
kiluiya 374 
kimbundu 374 
kinyamwezi 374 
kinyarwanda 374 
kiowa-tano 447
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kirgizština 2S1
kiribatština 307 
kirundi 374 
kisijština 353 
kisukuma 374 
klamath-modok 446 
koalib 386 
kodagu 326 
koiari 318 
koiné 42 
kója 326
kojsanské jazyky 418
kolámí 326 
komančský jazyk 447 
komi 228 
koňagština 353 
konda 326 
konkanština 145, 151 
konžština 380 
koptština 395 
korá 454

koranština 420 
kordofánské jazyky 386 
korejština 263 
korjařtina 430
kornština 216 
korsičtina 212 
kota 326 
kotoko 415 
kpelština 360 
kreolština 42, 101 
krí 443 
křik 443 
krio 101, 190 
kruština 366 
křovácké jazyky 420 
kui 326 
kulin 320 
kumykština 245 
kumzáí 132 
!kung 421 
kurdština 137
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kúrg 326 leko 466
kurmandži 137 lenka 455,464
kurukh 326 lezginština 342
kušitské jazyky 412 lingala 378
kutenai 447 lingua geral 472
kuvi 326 lingva franka 42
kvaské jazyky 366 litevština 159
kvitlatek 455 livština 228
kwakiutl 447 loda 319
kwalib 386 lolo 271
kymerština 221 lomaština 360 

lomongo 374
ladino (židovská španělština) 206 longuda 383
ladino (rétorománský j.) 211 loparština 238
lahndá 145 lotyština 160
lakština 337 lubština 374
lamutština 262 lucemburština 195
landsmál 186 luganda 379
laoština 281 luiseňo 447
laponština 238 lujaština 374
latina 202 luoravetlánština 429
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luoština 388
lurí 132
luvijština 129
lužická srbština dolní 168
lužická srbština horní 167
lýdština 129
lykijština 129

maba 387 
macu 468 
mačoto 464 
maďarština 239
madurština 296 
madži 413 
magindanao 296 
maidu 446 
maipuru 468 
mairasi 319 
maithilí 145, 149 
maká 465 
makasai 319

makasarština 296 
makedonština 177 
makro-algonkinské jazyky 443 
makro-čibčské jazyky 464 
makro-karibské jazyky 465 
makro-panoské jazyky 465 
makro-siuské jazyky 443 
makro-tukano jazyky 468 
makro-žé jazyky 465 
makro-žé-boróro jazyky 465 
malajálamština 330 
malajsijština 298 
malajština 298 
malakské jazyky 287 
maledivština 152 
malgaština 303 
malinkština 361, 362 
malto 326 
maltština 402 
mam 454 
mandarština 415
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mandejské jazyky 360
mandingo 361, 362
mandingské jazyky 360
manďžakština 353
mandžusko-tunguzské jazyky 260
mandžuština 261
mangala 378
mangeri 320
mangue-čorotega 454
manisaber 319
mano 360
mansijština 228
manština 216
maorština 312
maráthština 145, 150
marijština 234
maršalština 307
masajština 392
maskoy 465
mašakali 465
matakamština 415

matako 465 
mayské jazyky 446,454 
mazahua 454 
mázanderání 132 
mazatek 454 
mbum 383 
melanéské jazyky 314 
mendeština 360 
menominí 443 
miao 271 
mikmak 443 
mikronéské jazyky 307 
minangkabauština 296 
misumalpa 455,464 
mise 455 
miše-soke 446 
mištecké jazyky 454 
mištek 454 
miwok-kostano 446 
mixe 455
mixtecké jazyky 454
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mohawk 446 
moi 319 
mokoa 466 
mokša 232 
moldavština 215 
mongolské jazyky 256 
mongolština 256 
mongština 374 
monguorština 256 
mon-khmerské jazyky 290 
monské jazyky 290 
monština 293 
mordvinština 232 
moro 271
moru-mangbetu 387 
moseten 465 
mosijština 359 
mukrí 137 
mundarština 289 
mundské jazyky 287 
mundština 383

můra 464 
muskogi 443

nabak 318 
načé 443
na-denéjazyky 443 
nahual 454 
nahuánské jazyky 454 
náhuat 454 
nahuatl 459 
naiki 326 
namaština 420 
nambikvára 464 
ňamvezské jazyky 374 
nánajština 262 
nandijština 388 
ňanžština 375 
naukanský jazyk 434 
navažština 458 
negidalština 260 
němčina 192



nčnečtina 235 nupeština 366
nepálština 151 nutká 447
ngalština 378 nymylanština 430
nganasanština 228 nynorsk 186
ngayarda 320 nyulnyul 320
ngbakaština 383 nyunga 320
ngbandština 383, 384 nzimština 366
ngizim 415
nigero-kordofánské jazyky 348 odžibvejský jazyk 443
nikobarské jazyky 286 oirata 319
nilohamitské jazyky 388 ojratština 256
nilosaharské jazyky 387 ojrotština 245
nilské jazyky 388 okcidental 52
nivchština 427 okcitánština 208
nizozemština 1% ollari 326
nogajština 245 olmécké jazyky 454
norština 185 ometo 413
novial 52 omotické jazyky 412
novoujgurština 245 ona 468
núbijština 387 onge 332
nuerština 388 ono 318

514



oraon 326 paleosibiřské jazyky 422
ormurština 132 páli 144,281
orokština 260 pama-nyunganské jazyky 320
osetština 141 pamírské jazyky 132
osťáčtina 228 pampangan 296
oto-mangue 454 paňdžábština 145
otomí 454 paňdžábština západní 145
otomí-pame 454 pano 465
otuke 465 pano-takana jazyky 465 

papago-pima 447,454
paez-kokonuko 464 papiamento 205
paezské jazyky 464 papuánské jazyky 318
pagu 319 paráčí 132
pahlaví 135 pardži 326
paiute 447 paštština 140
paiwan 296 peba-jagua 465
paja 455,464 pengo 326
palaihniha 446 penutijské jazyky 446
palajština 129 perština 135
palauština 307 piároa 466
paleoasijské jazyky 422 Pidgin English 42, 99



pidžin 42,99 
pima 447,454 
pipil 454 
Plattdeutsch 192 
polabština 162 
polština 169 
polynéské jazyky 309 
porno 446 
pomořanština 169 
ponapeština 307 
popolocké jazyky 454 
popolok 454 
portugalština 204 
prákrty 144 
provensálština 208 
pruština 158 
puelčé 466 
puináve 468 
puragi 319 
purí 465

radě 296
rádžasthánština 145, 149 
redžang-lampungské jazyky 
rétorománština 211 
riksmál 186 
románské jazyky 199 
romština 152 
ron 415
rorotongánština 309 
rotumština 314 
rumunština 213 
rundština 374 
ruština 170 
rutulština 337 
rwandština 374

řečtina 156

sačtina 132 
sahaptin-nez percé 446
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sahoština 413 
sakai 287 
salinas 446 
sališ 447 
sáliva 466 
samo 360 
samoánština 311 
samodijské jazyky 228 
samojština 311 
sámština 238 
sandaweština 418 
sangoština 384 
sanskrt 145 
santa 256 
santálština 289 
sarakole 361 
saraština 387 
sardinština 212 
sasačtina 296 
satemové jazyky 129 
savara 289

seedik 296 
selkupština 228 
semang 287
semibantuské jazyky 350
semibantuské střední jazyky 357
semibantuské západní jazyky 354
seminole 443
semitohamitské jazyky 394
semitské jazyky 397
senufttina 357
sererština 353
sereština 383
seri 455
setswana 375
Schwyzertiitsch 192
sidamské jazyky 413
sierra popoluka 455
sindhština 145
sinhalština 152
sino-thajské jazyky 274
sirenikovský jazyk 434

517



siuskéjazyky 446 
skotská gaelština 220 
skytské jazyky 134 
slovanské jazyky 162 
slovenština 166 
slovinština 174 
soghdština 132 
soke 455 
solonština 260 
somálština 413 
somrai 415 
songajština 389 
soninkština 361 
sóra 289 
sóština 361 
sotština 375 
sranan 190 
srbocharvátština 174 
srbština 174 
staroindičtina 143 
staroslověnština 162

518

súdánské jazyky 348 
sukumské jazyky 374 
sulejmání 137 
sumba 296 
sumbavština 296 
sundánština 296 
susu 361 
svahilština 376 
svanština 338 
svazijština 375 
syrština 397

Šalomounových ostrovů jazyky 314
šanština 271, 275
šari-nilské jazyky 387
šasta 446
šilukština 388
šinka 455,464
šompe 286
šóní 443
šonština 380



šorština 245 
šošonský jazyk 447 
španělština 205 
šugní 132 
švédština 182

tabasaránština 337 
tádžičtina 136 
tagalština 302 
tahitština 311 
takana 466 
talodi 386 
talyština 132 
tamilština 328 
tanana 443 
tangale 415 
tarahumara 454 
tarasko 455,460 
taruma 464 
tatarština 250 
tatarština krymská 245

tátština 140
tedaština 387 
tegali 386 
tekvistlatek 455 
telugština 330 
temneština 353 
tepehua 455 
teraština 415 
téréssa 286 
temateňo 205 
thajština 280 
tiatinagua 466 
tibeto-barmské jazyky 281 
tibeto-ěínské jazyky 271 
tibetština 281 
tigre 400 
tigriňňa 400 
timote 466 
tivština 373 
tiwi 320 
tlapanek 455



tlingit 443 
tobelo 319 
toda 326 
tocharština 129 
tongánština 309 
tonkawa 443 
tonžština 309 
toradžské jazyky 296 
totonackéjazyky 446,455 
totonak 455 
tráčtina 129,227 
trinkat 286 
trukština 307 
tuárežština 409 
tukano 468,472 
tulu 326 
tumak 415 
tumtum 386 
tunguzština 262 
tupí jazyky 468 
turecké jazyky 245

turečtina 248 
turkmenština 250 
turkotatarské jazyky 245
tuvština 245 
ťwiština 371 
tzotzil 454

udehejština 260 
udmurtština 235 
ugrofinské jazyky 228 
uitoto 465 
ukrajinština 173 
unaba 320 
uralské jazyky 228 
urdština 150 
urijština 145 
uru-čipaja 446 
uzbečtina 254 
uzbečtina kipčacká 245

vajština 364
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vandalština 179 winnebago 450
vanuatu 314 wintun 446
varazijské jazyky 413 wiradjuri 320
velština 221 witóto 465
vepština 228 
veršikvár 333

worora 322

vietnamština 290 xhoština 375
vlámština 196 xinca 464
vogulština 228 
volapiik 51

!xu 421

volofština 356 yahadi 319
voltajské jazyky 357 
voťáčtina 235

yanyula 320

votština 228 zaghawa 387 
zamuko 466

waika 464 zandština 383
wakaš 447 zanština 337
wakhí 132 západoatlantské jazyky 353
warao 464 záparo 466
wašo 446 zapotécké jazyky 455
!wi 421 zapoték 455
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zoque 455 
zulština 375 
zuňi 446

žé 465
žé-pano-karibské jazyky 464 
žudesmo 206



Seznam mapek (podle zeměpisných oblastí)

Afrika a již. Asie (doroz. jaz.) 93, 95 
Přední východ (íránské jaz.) 139 
Přední Indie (indoárijské jaz.) 153 
Severní Evropa 163 
Střední a jižní Evropa 201 
Evropa (jaz. rodiny) 225 
Vých. Evropa, záp. Sibiř (uralské jaz.)

236
Sev. a stř. Asie (altajské jaz.) 252 
Sev. a vých. Asie (jaz. rodiny) 264 
Zadní Indie a Čína (tibeto-čín. jaz.) 275 
Stř. a vých. Asie (jaz. rodiny a větve)

282
Zadní Indie (austroasijské jaz.) 291 
Malajsko-indonéská oblast 304 
Austrálie a Oceánie 316 
Přední Asie (dráv. a mundské jaz.) 329 
Jižní Asie (jaz. rodiny) 335

Kavkaz 343
Jihozáp. Asie (jaz. rodiny a větve) 347 
Sev. a stř. Afrika (jaz. rodiny) 349 
Jižní Afrika (jaz. rodiny) 351 
Záp. Afrika (jaz. rodiny a větve) 381 
Severových. Afrika (jaz. rodiny a větve) 

406
Jižní Afrika (jaz. rodiny a větve) 419 
Nejvýchodnější Asie (paleoasijské jaz.) 

431
Kanada a USA (indiánské a eskym, jaz.) 

440
Jih USA, Mexiko, Stř. Amerika (ind. jaz.) 

452
Jižní Amerika (indiánské jaz.) 463 
Sev. část Jižní Ameriky (ind. jaz.) 467 
Jižní část Jižní Ameriky (ind. jaz.) 470
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Dardské jazyky 155 
Řečtina 156 
Baltské jazyky 158
Slovanské jazyky 162
Germánské jazyky 179 
Románské jazyky 199
Keltské jazyky 216 
Arménština 224 
Albánština 226

Uralské jazyky 228
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127



A lta jské  jazyky 242
Turecké jazyky 245 
Mongolské jazyky 256
Mandžusko-tunguzské jazyky 260 
Japonština 265 

T ib e to -č ín ské  jazyky 271
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Burušaskí 333 
B ask ič tina  334 
Kavkazské jazyky 337
N ige roko rdo fánské  jazyky 

Atlantské jazyky 353
Voltajské jazyky 357
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Čadské jazyky 414

Kojsanské jazyky 418
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