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Horizonty

Sourds, langues des signes et cognition. Journée autour des travaux de 
Cyril Courtin, Université Paris 8, 9. prosince 2011.

Jméno neslyšícího lingvisty Cyrila Courtina, člena pařížského Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), je spojeno s pozoruhodným výzkumem týkajícím se vztahu mezi akvi-
zicí francouzského znakového jazyka (LSF) a kognitivním vývojem neslyšících dětí. Courtin 
se tímto vztahem zabýval v souvislosti s kategorizací a schopností abstrakce, ale především 
s teorií mysli a tzv. false belief task: jeho anglicky psané články, publikované v Journal of Deaf 
Studies and Deaf Education a shrnující výsledky testování v případě několika desítek slyšících 
i neslyšících dětí, jsou ostatně volně dostupné na internetové adrese <http://jdsde.oxfordjour-
nals.org>. Courtin zemřel 25. 12. 2010 a malé kolokvium věnované jeho dílu a uspořádané 
o rok později na univerzitě Paris 8 bylo koncipováno jako vzpomínková akce, ale zároveň také 
jako setkání odborníků, kteří sice s Courtinem v té či oné podobě spolupracovali, ale mají 
k danému tématu co říci nezávisle na něm.

Zřejmě nejzajímavějším vystoupením celého dne bylo hned to první: Marc Marschark 
z National Institute for the Deaf v Rochesteru (kromě jiného editor výše zmíněného časopisu 
Journal for Deaf Studies and Deaf Education) přednesl referát nazvaný „Theory of Mind Before 
There was Theory of Mind“ (prezentovaný mimochodem velice profesionální, záživnou 
a zábavnou formou a oživovaný soustavným žertováním s poněkud nešťastným tlumočníkem), 
ve kterém se – podobně jako kdysi Courtin – zabýval otázkou teorie mysli u neslyšících dětí. 
Jestliže v lingvistice znakových jazyků po dlouhou dobu existovala – z pochopitelných 
důvodů – tendence zdůrazňovat analogičnost v akvizici mluveného a znakového jazyka, 
Marschark naproti tomu upozornil na některé odlišnosti, například na fakt, že u neslyšících 
dětí nedochází k tzv. vocabulary explosion: tím se jazyková akvizice v případě znakového jazyka 
dosti překvapivě přibližuje jazykovému vývoji nevidomých dětí, což podle Marscharka vylučuje 
eventuální vysvětlení, které by se v případě znakového jazyka chtělo odvolávat na nedostatečný 
jazykový „input“. Podle Marscharkovy – prozatím pracovní – hypotézy se u lidského jedince, 
biologicky uzpůsobeného k přijímání podnětů jakožto souhry vizuálních a auditivních daností, 
pravděpodobně jedná o určitou formu suplování absence jedné z těchto složek, přičemž autor 
opakovaně zdůrazňoval, že tato hypotéza nemá co do činění s hodnotovým soudem a nesmí 
být interpretována jako pokus o zdůraznění nějakého „deficitu“. 

Příspěvek Garyho Morgana z londýnského Deafness Cognition and Language Research 
Center (DCAL), nazvaný „How Deaf Children Learn to Understand Others’s Mind“ a uvedený 
několika osobními vzpomínkami na Cyrila Courtina (jimž Morganova svérázná francouzština 
ještě dodávala na dojemnosti), doplnil Marscharkův výklad o několik názorných příkladů 
a kazuistik, zvláště v případě false belief task. Bencie Woll – rovněž z londýnského DCAL – 
a Fanny Limousin (CNRS) hovořily o spolupráci s Courtinem při přizpůsobování tzv. „BSL 
Receptive Skills Test“ pro francouzský znakový jazyk. Tento test (podrobněji na internetové 
adrese <http://www.signlang-assessment.info/index.php/british-sign-language-receptive-
-skills-test.html>) se zaměřuje na testování receptivních schopností neslyšících dětí ve věku 
3–13 let jak v oblasti slovní zásoby, tak v oblasti gramatiky britského znakového jazyka. 
Příspěvek potom reflektoval konkrétní změny, jichž tento test doznal při uzpůsobování pro 
francouzské prostředí, na němž se významným způsobem podílel právě Courtin.
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Závěrečný příspěvek kolokvia přednesl Christian Cuxac, profesor na univerzitě Paris 8. 
Cuxacovo jméno je v anglosaském prostředí dosud málo známé jednak kvůli jazykové bariéře 
(Cuxac publikoval v angličtině relativně málo), a jednak kvůli osobité a komplikované termi-
nologii, kterou Cuxac po řadu let systematicky vypracovával. To ovšem nic nemění na tom, 
že ve francouzském kontextu jde bezpochyby o nejvýznamnějšího specialistu na znakový 
jazyk (Cuxac v tomto oboru působí již od raných osmdesátých let) a především o autora velmi 
originálního lingvistického projektu, který se částečně vymezuje vůči W. Stokoeovi a v jehož 
rámci Cuxac kladl důraz na ikonicitu jakožto plnoprávný výrazový prostředek znakových 
jazyků dost dlouho předtím, než se stala předmětem zájmu lingvistů anglosaské provenience 
(jakousi sumou tohoto pohledu na znakový jazyk je Cuxacova monografie La langue des signes 
française. Les voies de l’iconicité, publikovaná roku 2000). O tom, že Cuxacova terminologie 
se pro přítomné francouzské lingvisty stala něčím zcela automatickým, svědčí i to, že bez její 
alespoň základní znalosti byla většina jejich diskusních příspěvků v podstatě nesrozumitelná. 
Ve velice rychle předneseném referátu – Cuxac toho měl na srdci hodně a tlumočníci nestí-
hali – autor shrnoval základní přínos Courtinovy doktorské dizertace (obhájené roku 1998) 
a zároveň ji zasazoval do dobového kontextu. V této souvislosti zmínil i několik pozoruhodných 
a v anglicky mluvícím světě málo známých reálií, především velmi nejednoznačnou postavu 
pozapomenutého Pierra Olérona, kterého by sice bylo přehnané považovat za průkopníka – 
z jeho textů lze celkem snadno vyčíst, že to, co označoval jako „mimeticko-gestový jazyk“ 
neslyšících (le langage mimo-gestuelle des sourds), za plnohodnotnou formu komunikace 
nepovažoval právě vzhledem k jeho vizuálně motivované povaze –, avšak zároveň ho zna-
kový jazyk fascinoval natolik, že se pokusil sestavit jeho slovník v době, kdy v anglosaském 
světě nikoho ani nenapadlo, že by mohlo jít o předmět hodný pozornosti. Cuxacův příspěvek 
byl velmi náležitým zakončením celé akce (profesionálně zorganizované, hojně navštívené 
a samozřejmě tlumočené do LSF) jednak proto, že se vyjádřil ke Courtinovu projektu jako 
celku (a Cuxac, někdejší oponent Courtinovy dizertace, byl očividně v tomto smyslu osobou 
nejpovolanější), a jednak proto, že pohled na znakový jazyk, v první části reprezentovaný 
především anglicky mluvícími lingvisty, konfrontoval se specifičností perspektivy francouzské.

Josef Fulka

Lipský workshop k projektu dokumentace ohrožených jazyků

Institut Maxe Plancka pro evoluční antropologii v Lipsku pořádal ve dnech 3.–4. listopadu 
2011 workshop na téma „Potentials of Language Documentation: Methods, Analyses, and 
Utilization“, který byl jedním ze série workshopů spjatých s tzv. projektem DoBeS.

Akronym DoBeS  v sobě skrývá název projektu Dokumentation Bedrohter Sprachen (Doku-
mentace ohrožených jazyků), který za významné finanční podpory nadace VolkswagenStiftung 
od roku 2000 realizuje velký mezinárodní tým lingvistů. Projekt přitom po institucionální 
stránce zaštiťuje zejména Institut Maxe Plancka pro psycholingvistiku v Nijmegenu.

Vznik DoBeSu je motivován známým předpokladem, že z přibližně 6 000 existujících 
jazyků do konce 21. století přežije jen polovina, podle některých odhadů dokonce jen desetina. 
DoBeS proto zahrnuje více než padesát dílčích projektů zaměřených na získávání různorodého 
materiálu z širokého spektra ohrožených jazyků. Přehled zahrnutých jazyků ve fázi sběru 


