
JANA ZDEňKOVá — PAVLÍNA JÍNOVá 159

LETNÍ ŠKOLA HISTORICKÉ SOCIOLINGVISTIKY V NORSKU

V termínu od 27. 7. do 3. 8. 2014 se v norském Kristiansandu uskutečnila v pořadí již 
osmá letní škola historické sociolingvistiky, jejímž organizátorem je Historical Socio-
linguistics Network (HiSoN). Do přímořského města na jihu Norska se sjelo téměř pa-
desát účastníků, aby vyslechli přednášky sedmi vyučujících. Přednášejícími byli Pe-
ter Trudgill (Agder), Dennis Preston (Oklahoma City), Ana Deumert (Kapské Město), 
Lars-Gunnar Anderson (Göteborg), Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak (Poznaň), Rik 
Vosters (Brusel) a Jan K. Hognestad (Stavanger). Témata přednášek byla rozmanitá 
a týkala se sociolingvistiky jak v diachronním, tak i v synchronním pohledu.

Přednáška Larse-Gunnara Andersona se týkala městského dialektu ve švédském 
Göteborgu, zejména procesu jeho vzniku v souvislosti s industrializací a urbanizací, 
která od druhé poloviny 19. století v uvedené oblasti probíhala. Podstatnými faktory 
pro vznik dialektu byly nárůst populace (lidé mluvící mnoha dialekty přicházeli žít 
do jednoho města) a velké množství interakcí mezi mluvčími téže společenské třídy. 
Tyto interakce byly umožněny zejména bydlením dělníků ve společných domech (od-
děleně od obyvatel střední třídy) a jejich celodenní manuální prací v továrnách.

Peter Trudgill se věnoval prehistorii jazyka — tomu, co o ní můžeme usuzovat 
na základě jazyků, které známe, a kde jsou úskalí takovéhoto usuzování. Promluvil 
o problematičnosti hypotézy uniformity, podle níž je možné na základě znalosti pro-
cesů, které lze pozorovat v současných jazycích, usuzovat na procesy, které se uplat-
ňovaly u jazyků v minulosti. Představil dvě námitky, které platnost uvedené hypotézy 
zpochybňují. První z nich je předpoklad, že jazyky se ve svém raném stadiu lišily 
od dnešních jazyků tím, že byly méně komplexní (Comrie, 1992) — určité jazykové 
jevy se vyvinuly až později a v raných stadiích jazyka ještě přítomny nebyly (např. 
nazalizované vokály se vyvinuly ze sekvence vokálu a nazálního konsonantu). Druhá 
námitka vychází z předpokladu, že některé vlastnosti jazyka mohou být ovlivněny 
sociálními faktory (např. mírou a typem jazykového kontaktu, velikostí komunity 
užívající jazyk apod.). Vzhledem k tomu, že sociální charakteristiky společnosti se 
mění, současné jazyky nemusí být stejné jako jazyky minulosti. Po většinu své his-
torie (paleolit, mezolit, neolit) lidé žili v malých stabilních komunitách, pro něž byly 
charakteristické těsné vztahy mezi členy komunity a velká míra vzájemně sdíle-
ných informací (Givón, 1979); kontakty mezi jednotlivými komunitami byly malé. 
Podle přednášejícího užívání jazyka v těchto komunitách umožňovalo vznik jazyko-
vých rysů, u nichž je dnes menší pravděpodobnost, že by se vytvořily. Jde například 
o změny, které nelze vysvětlit jinak než arbitrární invencí uživatelů jazyka — např. 
v jazyce uisai buin (Bougainville) si maskulina a feminina vyměnila rody (Laycock, 
1982). Dále jde o jazykové rysy podmíněné velkou mírou sdílených informací — 
např. komplexní systémy vyjadřování evidenciality. V jazycích malých komunit je 
také mnohem větší pravděpodobnost, že se rozvinou a udrží „neoptimální“ jazykové 
rysy — např. jazyky se slovosledem OVS a OSV jsou velmi vzácné a ve všech známých 
případech se jedná o jazyky užívané v malých komunitách (Nettle, 1999). V malých 
komunitách svázaných pevnými vztahy je totiž proces předávání jazyka více pod kon-
trolou, jazyk je konzervativnější, ale zároveň je možné prosadit i jazykovou změnu, 
která by se ve větším jazyce neprosadila. Navíc je u některých jazykových rysů přímo 
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nutné předpokládat, že se vytvořily během dlouhého období stability a izolace jazyka; 
příkladem takového rysu je polysyntetičnost jazyka. V závěru přednášející poukázal 
na to, že pokud moderní jazyky nejsou typickým případem toho, jak vypadaly ja-
zyky po většinu doby své existence, pak reprezentativní vzorek moderních jazyků 
nemůže vypovídat o celku všech jazyků různých dob. Je pravděpodobné, že zatímco 
rané prehistorické jazyky byly jednodušší než dnešní jazyky, pozdní prehistorické 
jazyky měly ve srovnání s dnešními jazyky v průměru větší míru komplexnosti, re-
dundance a nepravidelnosti, více gramatických kategorií a více „neobvyklých“ rysů.

Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak se věnovala vývoji zájmen užívaných ke zdvo-
řilému oslovení adresáta v polštině. V polštině bylo osobní zájmeno 2. osoby plurálu 
wy ve zdvořilém oslovení postupně nahrazeno výrazem pan/pani, který pochází z ho-
norifikačního titulu. Tento výraz se nejdříve užíval se slovesem ve 2. osobě plurálu, 
postupně se pronominalizoval a nakonec byl spojen se slovesem ve 3. osobě singu-
láru. Vzdálenost mezi mluvčím a adresátem je vyjadřována posunem gramatických 
kategorií: pluralizací, pronominalizací a užitím 3. osoby. Přednášející poukázala na 
to, že zdvořilé formy oslovení postupně svou zdvořilost ztrácejí, takže po čase musí 
být nějakým způsobem aktualizovány; jedná se spíše o cyklický než o lineární proces. 
V debatě, kterou byla přednáška prokládána, se dobře ukazovaly rozdíly ve vnímání 
zdvořilosti u různých národů v Evropě a Spojených státech.

Ana Deumert se ve své přednášce věnovala sociolingvistice v koloniálním světě: 
jaká jsou její témata, o jaké jazyky se jedná, odkud jsou získávána data. Převážná část 
přednášky se týkala užívání němčiny v jižní Africe — okolností užívání tohoto jazyka 
i změn v jazyce. Domácí obyvatelstvo se živilo jako služebnictvo v domech německých 
pánů a jazyk si často osvojovalo do hloubky, která byla jejich pány podceňována. Do-
dnes v Namibii žijí lidé schopní plynule německy mluvit, žijí zde potomci smíšených 
manželství, němčina prostupuje do veřejného prostoru např. v názvech podniků, 
v jazykových hrách nebo ve fenoménu zvaném Trupenspiele, ve kterém domácí oby-
vatelstvo napodobuje německé vojenské přehlídky. V přednášce byly zmíněny též po-
stoje Evropanů k jazykům užívaným v kolonizovaných oblastech: jazykové jevy byly 
často neadekvátně popisovány a hodnoceny, Evropané se pokoušeli do popisů jazyků 
vnášet pravidelnost, a objevily se dokonce záměry vyučovat domorodé obyvatele je-
jich vlastním jazykům na základě gramatik těchto jazyků sepsaných Evropany (pře-
vážně misionáři). Přednášející opakovaně upozorňovala na to, že kontext má v uží-
vání jazyka naprosto zásadní roli — mluvčí v oblastech, které studuje, typicky umí 
čtyři jazyky a další se učí proto, aby se domluvil se sousedy, proces učení je naprosto 
živelný, neprovází ho žádné naučené normy ani testování. Zároveň upozorňovala na 
to, že evropský pohled na africké jazyky trpí dlouholetým přehlížením kultury do-
mácího obyvatelstva (např. je téměř nemožné získat relevantní údaje v archivech).

Jan K. Hognestad v průběhu přednášek představil výsledky svého dlouholetého 
výzkumu geneze norských tónových kontur. Pro jednu je typický pokles z vysokého 
tónu, pro druhou stoupnutí. Tyto kontury rozlišují minimální páry, takže se jedná 
o fonologické využití intonace, ale vlastní tón mají jen slova delší než dvě slabiky, 
o tónový jazyk ve vlastním slova smyslu se tedy nejedná. Tónová kontura zasahuje 
vždy slovo, které ji nese, a všechna slova bez vlastního tónového průběhu. Dialekty 
norštiny se liší v tom, jak oba tóny využívají (kolik minimálních párů existuje), i ve 
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zvukových charakteristikách obou tónů. Jsou i oblasti, kde se ustálila pouze jedna 
kontura, a tato kontura je typická také pro mluvčí, kteří se norsky učí až v dospě-
losti. Přednášející dokládal, že tóny podle jeho výzkumu vznikly na základě posou-
vání stoupavé intonace (tzv. peak delay) v delších slovech doprava, zatímco v krátkých 
zůstal vrchol na první slabice. K tomuto závěru dospěl na základě výzkumu vývoje 
norských dialektů v průběhu 20. století: ukázal, že princip posouvání intonačního vr-
cholu je stále živým hybatelem změn. Z obecně metodologického hlediska byla cenná 
rozvaha, že lingvisté často přesně popíší změnu, její principy a průběh, ale výsledek 
často mylně považují i za odpověď na otázku, proč změna nastala. Tyto dvě věci je 
přitom třeba nesměšovat.

Dennis Preston představoval ve svých přednáškách zejména koncept folk linguis-
tics a seznamoval účastníky s výsledky mnoha výzkumů v této oblasti. Upozornil i na 
to, že zvlášť pro historické lingvisty je folk linguistics slibným přístupem, protože 
často v historii máme místo záznamu nějakého jazyka pouze zprávy, jak lidé vní-
mali jazyk, kterým někdo mluvil, a co si o mluvčím na základě tohoto jazyka mysleli. 
Opakujícím se poznatkem ze současných výzkumů byl fakt, že mluvčí jazyka, ve kte-
rém je znám koncept normy, jsou většinou silně přesvědčeni, že tuto normu ovládají 
a používají, jinými slovy, že normou je právě jejich dialekt (např. mluvčí z jihu USA 
neslyší v experimentech žádný rozdíl mezi svou produkcí a produkcí mluvčích ze 
severu — podle názoru přednášejícího je to právě proto, že se od mluvčích ze severu 
nechtějí nijak odlišovat).

Rik Vosters pro účastníky připravil úvod do práce s programem R. Ukazoval jeho 
možné využití nejen pro statistické vyhodnocování výsledků, ale i pro prohledávání 
velkých souborů textových dat.

Kromě přednášek zkušených výzkumníků byly dva bloky věnovány také předsta-
vení práce účastníků letní školy. Ve formátu Pecha Kucha (20 slidů po 20 vteřinách 
+ 3 minuty a 20 sekund na diskusi) bylo představeno asi 25 témat převážně disertač-
ních prací. Šíři témat by měl naznačit letmý výčet: francouzští mluvčí v Louisianě, 
připravovaný výzkum užívání jazyků ve Vídni, program pro editaci a uchovávání 
historických jazykových dat, slovní zásoba na akkadských tabulkách, jazyk irských 
imigrantů ve Spojených státech v 18. a 19. století, specifika australské angličtiny, mno-
hojazyčnost ve veřejném prostoru v Singapuru…

Součástí letní školy byla též exkurze, která zahrnovala mimo jiné prohlídku ka-
menů s runovými nápisy v kostele v Oddernes a u statku v Hogganviku.

Celá letní škola proběhla ve velmi přátelské atmosféře, její důležitou součástí bylo 
i vzájemné setkávání účastníků mimo společné přednášky. V neposlední řadě je třeba 
vyzdvihnout vstřícnost a pohostinnost hostitelské univerzity, která v pravém slova 
smyslu předčila naše očekávání (organizátoři např. měli celou dobu na paměti, jak 
je Norsko pro všechny účastníky drahá země, přizpůsobovali program tak, aby bylo 
možné prohlédnout si i okolí apod.).

Příští letní škola, v pořadí již devátá, se bude konat na řeckém ostrově Lesbos 
v termínu od 1. do 8. srpna 2015 (<http://hison.sbg.ac.at/index.php?cat=conference-
s&site=start&su=summer>).

Jana Zdeňková a Pavlína Jínová
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