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„ (...) člověk je schopný svýma rukama, prsty, mimikou a dalšími pohyby těla vyjádřit jakoukoli
myšlenku, kterou lze vyjádřit slovy. Proces, jakým se tyto prostředky vyjadřují, probíhá jen
odlišným způsobem než mluvením (...) prvky znaku, které se navzájem produktivně
kombinují. Indiánské znakové jazyky jsou nezávislé na mluvených jazycích.(...) Znakový
jazyk není jen obrázkovým písmem, ale spíše pomíjivým zápisem bez vztahu k abecedě či
fonetice. Chápání a používání znaků se děje skrze jejich formu, pozici, pohyb a další kvality,
které se nabízejí. Prostřednictvím znaků se je možné analogicky tvořit nové znaky pro
morální a intelektuální pojmy, jak je to běžné po celém světě stejně jako pro neslyšící lidi. (...)
znaky sebrané z celého světa (jak domorodé, tak i novodobé), jejich slovní popis doplňují i
nákresy, aby si následně čtenáři mohli znaky bez problémů vybavit. Tyto popisy zahrnují i
mimiku, která znaky doprovází. (...) Autorovi je dostupná i rozsáhlá slovní zásoba
přirozeného znakového jazyka neslyšících lidí, a to ve formě, která předchází systematické
institucionální výchově, a kterou tito lidé vytvořili pro potřeby komunikace v rodinně a se
svými přáteli.(...) Nehmatatelné a neviditelné koncepty je možné pochopit prostřednictvím
vjemů hmotného světa a jeho viditelných objektů a vše poté vyjádřit ať už hlasem, který je
určený pro uši, nebo pohybem určeným pro oči.(...) Znakový jazyk díky svému způsobu
existence dokáže vyjádřit ve své promluvě více informací najednou než jazyk mluvený. To je
způsobeno tím, že ve znakovém jazyce lze v jednu chvíli mluvit více orgány na rozdíl od
mluveného jazyka. (...) Méně porušená spojitost mezi pojmem a znakem je zřejmější než
spojitost mezi pojmem a slovem. (...) Dalším krokem by mělo být přehledné uspořádání
lexika podle znaků samotných, zejména podle shodných pohybů a pozic, tak aby byl
potlačen vliv jakéhokoliv mluveného jazyka na takové uspořádání. (...) Komunikace
prostřednictvím znaků je kultivovaným uměním, které si mohou snadno osvojit cestovatelé i
úředníci do takové míry, aby mohli být nezávislí na tlumočnících, jejichž služby jsou obecně
považovány za ošidné a zrádné.(...) Indiáni využívají principy svého jazyka k tomu, aby znak
nesrozumitelný pro druhého vyjádřili jiným srozumitelnějším výrazem, a tak zobrazili či jinak
reprezentovali popisovanou skutečnost či myšlenku. Příslušníci stejného kmene mají pro tyto
účely rejstřík znaků, mezi kterými mohou vybírat s přihlédnutím ke kontextu jejich použití.
Proto existují dialekty znakových jazyků a jejich synonymita. (...) „Přezkoumáním znaků a
obrázkového písma, které velmi úzce se znaky souvisí, můžeme osvětlit gramatické
ustrojení mluveného jazyka, syntaktické principy a vznik vět obecně.“
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Jan Amos Komenský (1592 – 1670) 
„Tedy jedním z nejvyšších zákonů nového harmonického
jazyka budiž neustálá harmonie mezi věcmi a slovy! To
znamená, ž jednoduché se má vyjadřovat jednoduše,
složené složeně, tvrdé tvrdě, měkké měkce, krátké krátce,
dlouhé dlouze, podobné podobně, opačné opačně, aby tak
zvuk a struktura slov nebyly nikdy v neshodě s věcmi. (…)
k vyjadřování věcí duchovních se hodí hmotné věci tím
lépe, čím více mají analogie. (…) Slovo má vyjadřovat věc
samu co nejpřesněji, aby co nejrychleji a nejpřípadněji
vtisklo představu čili obraz téže věci do mysli toho, kdo to
slovo slyší, aby tak věc i slovo (označující tu věc) i
představa odtud v mysli vznikající byly obrazy paralelní,
sobě ve všem podobné čili sebe navzájem představující.
K tomu se má propracovat jazyk moudrý. “
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