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Vlastnosti, kterými se pidžiny liší od ostatních jazyků 

 

1) Mají konvenční povahu, tzn. nejsou spontánními jazyky. 

Pidžiny nejsou příležitostné jazyky, které vzniknou v konkrétním místě a okamžiku jako 

spontánní komunikační prostředky. Pidžinem proto není např. zjednodušený jazyk (třeba češ-

tina), který používáme při komunikaci s cizinci, kteří tento jazyk neznají. Při takové příleži-

tosti zjednodušujeme gramatiku a slovní zásobu, ale děláme to jen příležitostně. Tento komu-

nikační prostředek už přestaneme užívat, jakmile daná situace zmizí. 

Příkladem příležitostného jazyka je němčina Gastarbeiterů (a obecně způsob mluvy u 

cizinců, kteří se nedokonale naučili nějaký jazyk). Gastarbeiterdeutch vznikla v 70. a 80. le-

tech 20. století, když do Německa přišli pracovat lidé z jižní a jihovýchodní Evropy. Ti se 

potřebovali s Němci domluvit, a tak si vytvořili žargon na základě němčiny, tj. zjednodušenou 

podobu němčiny. Z tohoto žargonu se ale nikdy nestal pidžin ani samostatná kreolština, pro-

tože se tito přistěhovalci buď vrátili domů, nebo pokud zůstali, naučili se lépe němčinu a je-

jich děti se také němčinu naučili na srovnatelné úrovni jako rodilí mluvčí. 

Kritérium platí i pro kreolštiny. 

 

2) Slouží jako lingua franca v kontaktových situacích. 

Kritérium odlišuje pidžiny od různých redukovaných podob jazyků používaných např. proto, 

aby okolní svět nevěděl, o čem si mluvčí povídají, tj. odlišuje pidžiny od různých vymyšle-

ných tajných jazyků. Pidžin je jen takový jazyk, který slouží jako společný komunikační pro-

středek pro různojazyčná společenství. 

Kreolština může také sloužit jako lingua franca, ale to jen díky tomu, že každý jazyk tu-

to funkci může mít. U pidžinů je ovšem toto obvykle jediná funkce. 

 

3) Nejsou mateřskými jazyky. 

Kritérium odlišuje pidžiny především od kreolštin, které jsou mateřskými nebo primárními 

jazyky. Mnohdy je to jediný způsob, jak tyto typy jazyků odlišit. Mnoho jazyků ovšem existu-

je jednak jako pidžin, jednak jako kreolština. Tj. pro některé lidi je to sekundární jazyk, za-

tímco pro jiné primární/mateřský jazyk. 
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4) Plní jen omezené komunikační funkce. 

Jelikož pidžiny vznikají při kontaktových situacích, kdy se dvě skupiny potřebují o něčem 

domluvit, jejich užití bývá zpravidla omezeno na takové situace (např. obchod). Oproti tomu 

lze mateřské nebo oficiální jazyky potenciálně užít v jakékoliv komunikační situaci. Např. 

pidžiny nemusí vůbec existovat v psané podobě nebo neslouží např. jako vyučovací jazyk 

nebo jazyk používaný v mediích. 

Kreolštiny jako plnohodnotné jazyky omezené komunikační funkce nemívají. 

 

5) Jako zdroj gramatiky a slovní zásoby využívají jeden nebo více jazyků, kterými mluví 

skupiny lidí v kontaktu. 

Pidžiny využívají jiné jazyky jako stavební kameny, a to jak ve slovní zásobě, tak v gramati-

ce. Jejich slovní zásoba tedy není vymyšlená jako u konstruovaných jazyků (např. u quenijšti-

ny J. R. R. Tolkiena nebo klingonštiny ve Star Treku) a zpravidla je možné vystopovat původ 

jednotlivých slov a gramatických rysů. Jsou převzaty z jiných jazyků.1 

Kritérium platí i pro kreolštiny. 

 

6) Mají normy pro podobu slov, vět atd. a pro jejich použití a tudíž mají jistou stabilitu. 

Podoba pidžinů je do značné míry stabilní a je možné se je naučit. A právě proto, že jsou tyto 

jazyky naučitelné, musí mít nějakou normativní podobu, tj. podobu, která je více méně závaz-

ná a mezi uživateli známá. Pidžiny proto nejsou zcela náhodné jazyky. 

Platí i pro kreolštiny. 

 

7) Ve srovnání se zdrojovými jazyky jsou značně lexikálně a gramaticky redukované. 

Oproti jazykům, z nichž pidžiny vznikly, mají značně omezenou nejen slovní zásobu, ale i 

gramatické kategorie. Při vzniku pidžinů totiž došlo k redukci zdrojových jazyků. Slovní zá-

soba pidžinů je proto výrazně menší než slovní zásoba zdrojových jazyků a stejně tak je jejich 

gramatika jednodušší než gramatika zdrojových jazyků. Neznamená to však, že v porovnání s 

„normálními“ jazyky jsou pidžiny vždy jednodušší. Existují totiž „normální“ jazyky se srov-

natelně stejně jednoduchou slovní zásobou a gramatikou. 

Platí i pro kreolštiny. 

 

 

                                                 
1 Některé konstruované jazyky však také využívají prvky z existujících jazyků jako např. esperanto. Pidžiny na 

rozdíl od těchto jazyků nejsou záměrným výtvorem jednoho člověka nebo skupiny lidí. 


