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Komenský a morfém
Giorgio Cadorini
Filosofická fakulta UK, Praha
l. l. Jan Amos Komenský je považován za svetového velikána pedagogiky,
ale zanedbávaj! se jiné dúležité stránky jeho osobnosti. Zapomíná se, že vzdelanci v jeho dobé ješté méli široká pole zajmú, vétšmou vzájemné provázaná.
Pro takové osobnosti neméla vúbec význam dnešní diskuse o interdisciplinárne,
ačkoh se zrovna de la Ramée, Alsted, Ratke či sám Komenský dúkladné zabývali otázkami tfídéní vecí ajejich roztfídéní mezi jednotlivé disciplíny.
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1.2. Značné ho dosud zanedbávali lingvista, jednak protože ho považovali
za pedagóga, jednak protože prevláda názor, že pfed strukturalismem jenom
srovnávací bádaní vydala díla použitelná v rámci dnešní metodológie. Necháme-li stranou menší príspevky Vladimíra Skalicky (1959, 1970) a Karia
Horalka (1969), velkou výjimkou je Jan Šabršula se svým rozborem La hnguistique dans les écrits latms de Coménius (1992).
2 1. Naše námitky vycházejí že štúdia nékterých Komenského spisu, pŕetišténých v 50-60. letech, a dél G. A. Padleyho, která by méla patíit
k povinné četbé evropského jazykovedec. Nasleduj ící analýza vychází
z vrcholného díla Novissima linguarum methodus (Leszna, 1648) - v pražském pfetisku z roku 1957 celého souboru Opera didactica omnia (Amsterdami, 1657) v druhé časti prvního svazku. Naši pozornost upoutaly hlavné
dva doprovodné spisy: \)JanuaeLL novissimae clavis, Grammatic a LatmoVernacula (cum Commentanolis omnium m Grammatica mulatnorum &
emendatorum, rationes reddentibus), sloupec 303^56. Clavis je pôvodní
mluvnicí, kterou v druhém, maďarském vydaní nahradila jednodušší verze
pro žáky. Najejím konci nájdeme velice zajímavé poznámky 2) Annotationes
super grammaticam novam mnualem.
2.2. Ďalším spíšem, kterým jsme se zabývali, je pátá část díla De rerum
humanarum emendatlone consultatlo catholica, (Pragae, 1966) — Pangloitia.
Vznikala postupné od poloviny čtyŕicátých let 17 stoleti (pórov. Pŕívratská,
1992, s. 239). Nachází se v druhém svazku, na s. 147-188. Tady Komenský
vy klada jazykovou složku své utópie.
2.3 G. A. Padley se svými výzkumy zasloužil o významná díla, která podávají celkový prehled činnosti západoevropských a nemeckých autorú mluvnic v období 1500-1700. Jeho knihy Grammatical theory m Western Európe
1500-1700 The Latín tradition (1976) a Grammatical theory in Western
Európe 1500-1700 Trends in vernacular grammar I (1985) jednoznačné
ukazují, že ačkoli je možné tyto jazkovédce zafadit do myšlenkových proudú,
nelze najít podstatné zlomy v prevažné plynulém vývoji jazykového myslení
od staroveku alespoA do 18. stoleti.
3 l Po pozorném preclení téchto spisu Ize doložil, že Komenský mél velice vyvinutou predstavu o fungovaní jazyka. Poznal systémovosl jazyka,
paradigmatickou a syntagmatickou osu pfed strukturalismem. Používal komulaci a všímal si významu distribuce. Lépe než my se vypoŕadal se vztahem
mezi odvozením synchronickým a diachronickým.
3.2. V diachronii - pŕestože prijal dobový názor, že prvním jazykem byla
hebrejština - používal srovnání morfologických paradigmat, aby dokázal
genealogickou pfíbuznost. Stálo by za to vrátil se k jeho teórii o rúzných
stránkach jazyku, prínosné snad pro typológii, kde venoval pozornost hlavné
tvorení slov. Podlé Komenského nékteré jazyky téžko vytváŕejí neologismy,
jako hebrejština, nékteré máji zálibu v odvozemnách, jako „slovanštma",
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