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Émile Benveniste: 
Studie z obecné lingvistiky. 
Ed. Eva Krásová. Praha: Dauphin. 2019/2020. 368 s. 
ISBN 978-80-7272-177-1

Před časem jsem v tomto časopise krátce vzpomenul 110. výročí narození Émila Benvenista 
a vytkl inspirativní povahu jeho díla (srov. Linguistica Brunensia 60, 2012, s. 275–276). Nyní se 
český čtenář může inspirovat výborem z Benvenistova obecnějazykovědného díla, záslužně 
přichystaným Evou Krásovou, na který zde chci krátce upozornit.

Knize je předeslána předmluva editorky, pojednávající o některých aspektech Benvenis-
tova života a díla (Eva Krásová: Teoretik smyslu Émile Benveniste, s. 7–27). 28 textů, řazených 
chronologicky podle data publikace, pak bylo vybráno ze dvou svazků Benvenistových Pro-
blèmes de linguistique générale. Škoda, že chybí rejstřík.

Podněty, které svazek poskytuje, jsou mnohé. Tak je to například velké téma srovnání 
Ben venista a Hjelmsleva; k tomu vybízejí dva texty v našem výboru: Sublogický systém před-
ložek v latině (s. 50–58), kde Benveniste Hjelmsleva aplikuje, a Nominální věta (s. 59–76), kde 
Ben veniste jinak než Hjelmslev řeší jeden konkrétní problém, totiž nominální větu. Jiný in-
spirativní text je Kategorie jazyka a kategorie myšlení: střízlivé pojednání o kruciálním pro-
blému, pojednávaném zhusta nestřízlivě. Ale svazek poskytuje také námět k další práci: co 
přeložit Benvenistův Vocabulaire des institutions indo-européennes? Když vyšly už, jen co vím, 
italský, německý, rumunský, ruský, španělský, a dokonce dva anglické překlady, proč by ne-
mohl vyjít i český překlad, nejlépe s nějakou kontextualizující studií? Ta by byla o to zásluž-
nější, že se mi zdá, že o Benvenistovi indoevropeistovi se – vzdor tomu, co se čte na obálce 
našeho výboru – nakonec píše méně než o Benvenistovi obecném lingvistovi.
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