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200 poutavých fotografií dokreslujících rozmanitost 
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PhDr. Jozef Genzor
(* 1939, Trenčín)

Autor je významným jazykovědcem, 
koreanistou a filipinistou, překladate-
lem z angličtiny a korejštiny. V roce 
1961 úspěšně ukončil studium obo-
ru koreanistika a  dějiny Dálného 
východu na  Filozofické fakultě UK 
v Praze, filipinistiku studoval v letech 
1982–85 v  Quezon City na  Filipí-
nách, v  roce 1996 absolvoval studij-
ní pobyt v  Korejské republice. Jozef 
Genzor byl v  letech 1961–2010 za-
městnán v  Kabinetu orientalistiky 
SAV (od roku 2005 Ústav orientalis-
tiky SAV), krátce působil také jako 
překladatel v Pchjongjangu, od roku 
1972 je členem Názvoslovné komise 

při ÚGKK SR. 

Jozef Genzor byl výkonným redakto-
rem časopisů Asian and African Stu-
dies (1969–2010) a  Human Affairs 
(1991–2001), je spoluautorem něko-
lika vědeckých publikací a  autorem 
mnoha vědeckých a populárně nauč-

ných článků a recenzí. 

„Nejjistěj ším způsobem, jak pronik-
nout do  národní mentality a  jak co 
nejpřesněji pochopit kulturu jiného 
národa, je seznámit se s  jeho jazy-
kem,“ stojí v  úvodu této publikace, 
která přináší přehled všech dosud 

známých jazyků světa.

Kniha vyšla poprvé v Bratislavě roku 
1983, podruhé roku 1996. Pro svou 
odbornost, přehlednost i  čtivost se 
stala doporučenou studijní literatu-
rou pro studium jazyků na vysokých 
školách. Nyní máte možnost se setkat 
s touto knihou v novém, doplněném 

a upraveném vydání.

Knihu, v níž se odráží rozsah znalostí 
i celoživotní zkušenost autora, ocení 
zejména poučený čtenář, který chce 
lépe proniknout do  problematiky 
lingvistické antropologie. Vše dopl-
ňují mapy, tabulky, rejstřík, obsáhlý 
seznam jazykovědných pojmů a celá 

řada zajímavostí. 
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(2,4 procenta obyvatel), zejména v její jižní části. Mnoho národnostní mladé 
nezávislé státy v  subsaharské Africe si za  úřední jazyk zvolily většinou ja-
zyk bývalých kolonizátorů, zejména angličtinu, francouzštinu, portugalštinu. 
V  Jihoafrické republice byly donedávna jedinými úředními jazyky afri-
kánština (tento jazyk vznikl osamostatněním z  nizozemštiny) a  angličtina 
(po volbách v roce 1994 jim bylo postaveno na roveň dalších devět nejužíva-
nějších afrických jazyků).

V našem přehledu uvádíme jazyky v tomto pořadí: chetitsko-luvijské ja-
zyky, tocharský jazyk, takzvané reliktní jazyky, indoíránské jazyky, arménský 

keltské jazyky

germánské jazyky

románské jazyky

slovanské jazyky

baltské jazyky

albánský jazyk

řecký jazyk

arménský jazyk

íránské jazyky
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odlišují alespoň věkem, pohlavím a stupněm příbuz-
nosti, zásluhami o dobro celku, tedy konáním, zruč-
ností a schopnostmi. Některé tyto momenty si vyžadují 
větší nebo menší dávku zdvořilosti. Lze předpokládat, 
že všechny jazyky poskytují svým uživatelům mož-
nost vyjadřovat různé stupně zdvořilosti. Také v češ-
tině zdvořilé vyjadřování nespočívá pouze ve vykání 
a v používání oslovení jako pán, paní, slečna atd., ale 
i v pečlivém výběru slova, dokonce i témat rozhovoru. 
Do spektra zdvořilosti patří také výrazy znevažujícího 
charakteru, které se mohou používat pouze v nejužším 
kruhu přátel, vrstevníků nebo příbuzných stejného 
věku a postavení (řehtat se, žrát, krmit se, chlastat, oží
rat se, huba, dršťka, kotrba).

Zatímco čeština rozlišuje jen tykání a vykání, ma-
ďarština používá vedle tykání (te) také dvě zdvořilostní zájmena, maga a ön. 
V jiných jazycích se vyskytují i podstatně složitější zdvořilostní styly, napří-
klad v japonštině, korejštině, javánštině, v mikronéském jazyce pohnpeištině 
(ponape) a v mexické aztéčtině (nahuatl). V japonštině se takzvaný formální 
styl vyznačuje slovesnou koncovkou -masu a odvozenými koncovkami 
-mašita, -mašite (tabemasu jíte místo taberu jíš, tabemašita jedl jste místo 
tabeta jedl jsi atd.); zdvořilost si vyžadovala pečlivý výběr osobních zájmen, 
a to nejenom ve druhé osobě, ale i v jiných osobách (zdvořilostní watakuši 
já proti důvěrnému boku já); ve zdvořilém stylu se užívá prefix o-, respektive 
go- s podstatnými jmény, existuje rovněž bohatý repertoár různě odstupňo-
vaných zdvořilých sloves a podstatných jmen (např. příbuzenských termínů) 
vztahujících se k základní činnosti a množství zdvořilostních konstrukcí.

Neméně komplikované je vyjadřování zdvořilosti v javánštině. Zde se roz-
lišují dva základní zdvořilostní „jazyky“, a to ngoko (běžný jazyk) a krama 
(zdvořilý jazyk) a ve vztahu k nejuctívanějším jednotlivcům se užívá krama 
inggil. Tyto „jazyky“ se vyznačují hlavně rozdílným výběrem slov, například:

 
Ngoko Krama Krama inggil Význam
wong tiyang insan člověk

omah griya dalem dům

jaran kapal titihan kůň

panas benter – horký

aku kulo dalem já

lan kaliyan – a

Japonština je známá 
složitým systémem 
zdvořilostních stylů.

Z a k o u p í t e  u   d o b r ý c h  k n i h k u p c ů :

Unikátní 
encyklopedie 

jazyků


