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academia.

Osídlení Madagaskaru 
Ad Vesmír 92, 686, 20013/12

Článek Pavla Dudy je zajímavý, ale 
do nekonečné diskuse o osídlení Ma
dagaskaru nepřináší bohužel příliš 
nového. Téměř vše napsal již P. Ho
šek (Vesmír 87, 380, 2008/6) a dopl
nil autor tohoto příspěvku (Vesmír 
87, 425, 2008/7).

Otázka „kolik bylo migrací“ a  od
kud vycházely (pokud jich bylo více), 
není dodnes spolehlivě vyřešena. Ja
zykový charakter malgaštiny se vzpí
rá autorem deklarovanému závěru, 
že „zakladatelská populace“ (podle 
zdrojů P. Dudy kolem r. 830 n. l.) číta
la asi 30 žen a neznámý počet mužů. 
V principu je to možné, ale migrace 
musela být nezbytně následována dal
šími, a to nejen z Bornea. Jazykověd

ci (například Ch. Randriamasima
nana1) nacházejí v  malgaštině (vedle 
téměř jistých maanyanských kořenů) 
mnoho prvků z  jazyků filipínských 
(o těch se zmiňuje již R.  Brandstet
ter na přelomu 19. a 20. století), ze su
matránské batačtiny a dokonce i  slo
va příbuzná jazykům polynéským 
a  mikronéským. Nikdo sice nepřed
pokládá přímou migraci z  Tichomo
ří (i když i  tyto teorie zazněly), jde 
spíš o  slova starého austronéského 
substrátu zachovaná v několika jazy
cích. O jednu migraci tedy zcela jistě 
nešlo. Ovšem předpokládat migraci 
už v 10.–6. století př. n. l. (V. Liščák 
a další) se zdá málo pravděpodobné. 
Pozdějších (kolika?) migrací se prý 
zúčastnili i  předkové Acežanů, Ja
vanců a Malajců ze severní Sumatry. 
Údajná poslední migrace z Indonésie 
a Malajska prý proběhla v 16.–17. sto
letí, a to z Melaky a Acehu.

Pokud jde o výpůjčky ze sanskrtu, 
je jich v malgaštině málo na to, aby se 
uvažovalo o masové migraci v době, 
kdy byla sanskrtem Nusantara do
slova „zamořena“. Právě naopak, řa
da austronésistů (Arakin a  další) se 
o vlivu sanskrtu ani nezmiňuje a jed
notlivé výrazy přičítají spíše některé 
recentní migraci nebo vlivu obchod
ních styků.

Mnoha indonésistům se tedy z  ja
zykového hlediska spíše vrací názor, 
že základní migrace proběhla mno
hem dříve a že prvky indických jazy
ků (nejen sanskrtu) a arabštiny byly 
na ostrov zaneseny později. Názor 
o  malém zakladatelské počtu žen 
a mužů tak připomíná spíše Dobrov
ského výrok o původu Čechů – „ně
kolik chorvatských dívek a mladých 
mužů“ – než reál nou historickou si
tuaci. Představa, že by ztroskotavší 
obchodní loď z  Indonésie přivezla 
na ostrov jednorázově tolik rozmani
tých jazykových prvků z Bornea a Fi
lipín se zdá velmi nepravděpodobná.

Lubor Mojdl, Frýdek-Místek

Kreacionismus ve Vesmíru
Ad Vesmír 93, 120, 2014/2

S velkým údivem jsem si přečetl po
chvalnou recenzi F. Vyskočila na 
krea cionistickou knížku J. A. Mejsna
ra  „Mýtus evoluce“. Vesmír obvykle 
(resp. vždy) publikuje recenze od sku
tečných odborníků; v tomto případě 
by to samozřejmě měl být nějaký re
spektovaný evoluční biolog. Fyziolog 
F. Vyskočil takovýmto odborníkem 
rozhodně není, protože evidentně ne
ní seznámen s elementárními zákla
dy onoho oboru. Jeho zájem o tento 
obor moderní biologie (stejně solidní 
jako třeba fyziologie) je zjevně zcela 
amatérský a navíc silně ideologicky 

Knihy došlé do redakce

Errata & Corrigenda

l Leonard Susskind: Válka o černé díry 
(Souboj se Stephenem Hawkingem o zá-
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400 stran, ISBN 978-80-7432-291-4
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l  Milan Chytrý (ed.): Vegetace České re-
publiky 4. Lesní a křovinná vegetace (Ve-
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2014, 552 stran, ISBN 978-80-200-2299-8

1) Randriamasimanana Ch.: The Malayo-Polynesian Origins of Ma-
lagasy. p. 26–43. In: Kirk – Sidwell. From Neanderthal to Easter Is-
land. Association for the History of Language, Melbourne 1999. 

(nábožensky) předpojatý. Říká se 
(a je to asi pravda), že s kreacionisty 
(podobně jako se zastánci jiných evi
dentně nevědeckých teorií) je lepší 
vůbec nediskutovat, protože taková 
diskuse jim jen dělá reklamu. Já ale 
přece jen nemohu „skousnout“, že se 
ke kreacionismu takto veřejně hlásí F. 
Vyskočil, který je na rozdíl od J. Mej
snara skutečně dobrým vědcem. Můj 
obsáhlejší komentář na toto téma mo
hou čtenáři najít na diskusních strán
kách Vesmíru (http://www.vesmir.
cz/diskuse/prispevek/clanek/10471).
 Václav Hořejší

V minulém čísle (Vesmír 93, 63, 
2014/2) došlo k záměně titulu úvod
níku. Správně se měl úvodník jmeno
va „Nesnesitelná lehkost publikování“. 
Autorovi i čtenářům se omlouváme.
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