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Pražský lingvistický kroužek, uèený spolek se slavnou minulostí i nosným programem pro
budoucnost, který vždy pùsobil mezinárodnì, chce v roce 2022, kdy Èeská republika pøedsedá
Radì Evropské unie, ukázat, že Praha je nadále místem, kde se o aktuálních otázkách pøemýšlí
modernì a vìcnì. Metodologie PLK a z ní vycházející badatelský program umožòuje uchopit
otázky, jež se ve veøejném životì snadno stávají pøedmìtem ideových sporù, ba ideologických
manipulací, s vìdeckým odstupem jako funkèní vztahy uvnitø konkrétních lidských spoleèenství,
vztahy svou podstatou kulturnì-historické a zároveò mravnì-politické. Výkladový aparát PLK –
tomu lze v rùzných historických perspektivách øíkat rùznì: funkèní strukturalismus, celostní
filologie, procesuální sémiologie – dává praktické nástroje pro uchopení souèasných otázek
evropských i lidských: ty jsou totiž nakonec vždy otázkami hodnot.
Pražský lingvistický kroužek chápe jazyk jako textotvorbu, jako potenciál øeèové
komunikace mluvené i psané. Nedílnou souèástí, ba nezbytnou podmínkou lingvistiky jsou proto
jak interpretace textù, tak studium spoleèenských norem, jimž všechny komunikaèní události
podléhají. Symposium «Jazyková pestrost souèasné Evropy» má za cíl pøedestøít reálnou sí
funkèních vztahù mezi jazyky regionálními, národními a mezinárodnì jednacími, a doložit na
ní, že jazyková rozmanitost a z ní plynoucí potøeba vzájemnì se pøekládat není pøekážkou, nýbrž
stimulem, ba základním pøedpokladem pro evropský kulturní rozvoj.
Vìdecká zasedání PLK jsou ze zásady volnì pøístupná každému, kdo se zajímá o to, co je na nich
probíráno. Vìdom si toho, že vìda vyvolává u veøejnosti ostych, poøádá PLK po vìdeckém symposiu, jež samo probìhne koncem záøí, ještì samostatný cyklus veøejných pøednášek, jež se budou konat v èeštinì v pravidelném èase od øíjna do prosince pod názvem «Evropské hodnoty a
jejich objektivizují uchopení»: na vybraných pøíkladech pøedvedou, jak o abstraktních pojmech,
jimiž se èasto žongluje ideologicky, mluvit vìcnì a korektnì. Pro Evropany, kteøí v souvislosti
s èeským pøedsednictvím budou do Prahy jezdit pracovnì, i pro mnohé místní obyvatele jazykovì
pestré Prahy nabízí PLK ke svým veøejným pøednáškám navíc cizojazyèné varianty: jejich termíny se budou domlouvat podle zájmu a možností na internetové platformì k tomu zvláš zøízené.
Pražský lingvistický kroužek své myšlenky fixuje a šíøí i v tištìné podobì. V mezinárodním rozmìru vydává novou øadu «Travaux du Cercle linguistique de Prague»: aktuálnì nabízí
tøi svazky a chystá ètvrtý; pro rok 2022 navíc pøipravil v èeštinì výbor ze studií s podtitulem
«Funkèní jazykozpyt v souvislostech praktických, historických i mravních». Pøíspìvky ze symposia «Jazyková pestrost souèasné Evropy» následnì též vyjdou – autorsky dopracovány a redakènì
pøipraveny – jako další svazek «Travaux».
Pražský lingvistický kroužek je pøirozenì mnohojazyèný již ve svém vnitøním chodu. V mezinárodním
styku pak garantuje tøi pracovní jazyky, francouzštinu, nìmèinu, angliètinu, s nimiž zachází jako s rovnocennými: co se sdìlí v jednom z nich, platí za sdìlené; v konkrétních pøípadech využívá ještì dalších jazykù a podle potøeby je pøekládá. I pøíspìvky na symposiu zazní v rùzných jazycích: každý si poslouží
tím pracovním jazykem, ve kterém se cítí nejlépe, pøípadnì zvolí ještì jiný; diskutuje se opìt vícejazyènì:
toto budiž bráno jako evropská samozøejmost. Je zbyteèné spekulovat nad tím, ve kterém jazyce mi
ostatní budou spíš rozumìt: porozumìní vždy vyžaduje aktivní úsilí na stranì osloveného; oslovující
tomu nejlépe pomùže tím, že jasnì ví, co chce øíci, a že to sám øekne jasnì.

