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Úvod

„Víte, jak se chytá tygr?“
„To chytíte dva.“

Když se chytá tygr, chytí se rovnou dva, to je oblíbené rčení Jana 
Kořenského. A je to také jeho přístup ke komplikovaným, případně 
delikátním otázkám, ať už se týkají pracovních či osobních témat 
nebo lingvistiky jako takové. Vždy, když na jednání Jana Kořenského 
závisí další osudy jeho kolegů nebo žáků, chytá dva tygry, „když tak 
se jeden pustí“. Navrhuje-li Jan Kořenský postup výstavby gramatic-
kého popisu jazyka, snaží se neapriorizovat žádné hledisko a zvažuje 
všechna řešení, která by mohla být úspěšná, srovnává co nejvíce 
možných cest k co nejadekvátnější gramatice. I kdyby byla gramatika 
sebevíc detailní a elegantní, pustil by ji ze zřetele, pokud by se uká-
zalo, že k jejímu dosažení posloužily neadekvátní metody. Vědecký 
příběh Jana Kořenského je možné ve zkratce představit takto:

Jan Kořenský je jedním z nejvýraznějších současných představi-
telů české metodologické refl exe lingvistického výzkumu, zásadním 
způsobem zasahuje do diskusí o teorii gramatiky, rozsahu a obsahu 
pojmu gramatika přirozeného jazyka i do diskusí o charakteristikách 
konkrétních gramatických popisů. Jako spoluautor se významně podí-
lel na koncepci akademického gramatického popisu češtiny, Mluvnice 
češtiny I. Fonetika, fonologie, morfonologie a morfemika, tvoření 
slov (1986), Mluvnice češtiny II. Tvarosloví (1986) a Mluvnice češti-
ny III. Skladba (1987). V knize Komplexní popis výrazové struktury 
pádu substantiva v češtině (1972) nereduktivním způsobem systema-
tizuje výrazové prostředky češtiny, které jsou odpovědné za pádové 
funkce, v rámci procesuálního gramatického popisu rozvažuje o al-
ternativním uchopení pádu nikoliv jako samostatné kategorie, pád 
situuje do celku sémiotické reakce či výpovědi a jejich znakových 
derivátů. Konstrukce gramatiky ze sémantické báze (1984) předsta-
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vuje svébytnou sémiotickou koncepci, která elegantně a explanačně 
robustně vymezuje vztahy sémantické, pragmatické a syntaktické 
roviny, navrhuje přístup, který mění pohled na jazykové prostředky 
od problematiky gramatického významu až po komponenty výstavby 
textu. Současně ukazuje možnosti tvorby systematizovaného popisu 
jazyka, který vychází od strukturace významové roviny a s metodo-
logickou jistotou určuje vztahy s příslušnými funkčními výrazy. Jan 
Kořenský je hlasitým propagátorem pozitivně interdisciplinárních 
přístupů k popisu řeči, upozorňuje na vědní konceptualizace pojmu 
hra, možnosti užít princip hry jako modelační aparát dynamiky řeči, 
akcentuje aplikace obecné teorie systémů a teorie chaosu v součas-
né lingvistice. Rozvíjí také sociologizující přístupy v komplexním 
popisu komunikačního procesu a textu a epistemologické rozměry 
jazyka a řeči při refl exi fi lozofi e jazyka. Těmto a dalším tématům se 
věnují jeho monografi cké práce Teorie přirozeného jazyka: interdisci-
plinarita, aplikace, prognózy (1989), Proměny myšlení o řeči (1998) 
a Člověk – řeč – poznání (2004) a stovky dalších odborných statí.

Tato kniha si klade za cíl refl ektovat práci Jana Kořenského v re-
prezentativní šíři jeho lingvistických zájmů, jejichž hrubý obrys 
předcházejícího medailonu nemohl vyznačit. Patnáct následujících 
statí rozvíjí témata, která ve svých textech Jan Kořenský dlouhodobě 
rozpracovával, a vytváří tak osobitý kontext rozmanitého jazykového 
materiálu a nejrůznějších nástrojů k jeho poznání. Autory statí jsou 
významné vědecké osobnosti z oblasti věd o jazyce a řeči, které se 
v tomto diskurzu cítí být s Janem Kořenským provázány, a také jeho 
žáci. Texty jsou řazeny v co nejplynulejší tematické návaznosti. První 
část refl ektuje základní lingvistické koncepty, různá pojímání jazyka 
a komunikace i zdánlivě neproblematického konceptu řeči, který má 
rušit gnozeologickou nedostupnost jakkoliv pojatých předpokladů 
reálně produkovaného textu coby kompletní třídy. Konvenčně pojaté 
instrumentárium lidské komunikace hodnotí z hlediska normativních 
faktorů působících na jejich ustavování i používání a snaží se neztratit 
kontakt s rozhodně strukturovanými významy jazykových jednotek. 
Druhá část textů reaguje na konkrétní aspekty gramatických popisů, 
rozvíjí debatu o vhodnosti řadit lingvistické jednotky do hierarchic-
ky uspořádaných rovin, odpovídá na otázku, do jaké míry lze tyto 
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jednotky modelovat na základě společných vlastností, ačkoliv jsou 
reprezentanty různých kategorií, precizuje testy k určení těchto kate-
gorií a fi nalizuje je kvantitativními analýzami a detailní korpusovou 
sondou regulujícími gramatická rozhodování. Třetí skupina textů 
reaguje z lingvistického úhlu pohledu na přírodovědný výzkum, snaží 
se ukázat, jakým způsobem se jazyk vnořuje do poznávání fyzického 
světa a jak se předmět přírodovědného zájmu stává lingvistickou 
otázkou. Další část příspěvků se pokouší nahlédnout jazyky v kon-
taktu, utvořit celistvý model jejich interakce a vztáhnout k jazyku 
jakožto modelačnímu gnozeologickému předpokladu mnohotvárnost 
sociálních interakcí. Závěrečná skupina textů traktuje problematiku 
sémiotické analýzy komunikátů, které i přes svou situační ukotve-
nost, nesnadnou modelovatelnost a neurčitost mohou v široké míře 
vypovídat o celistvějším obraze postojů subjektu semiózy ke světu.

Všechny strany tohoto svazku jsou věnovány Janu Kořenskému 
a jsou nadpisem vázány k tématu mnohočetnosti gramatik jakožto 
možných popisů jazyka a k tygrům, které bychom měli lovit nejmé-
ně po dvojicích, aby se nakonec nemohlo ukázat, že jediný lapený 
exemplář je jiná šelma, nebo zvíře, které šelmou vůbec není. Všechny 
příspěvky v této knize naznačují, že myšlení o řeči a jazyce je vědou, 
která by chtěla chovat tygry v zajetí, pokud by se dali. 
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