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Mateřština – mateřský jazyk, či také rodná řeč je mluva, kterou k nám 
matka hovořila dávno před narozením. Je to mluva od matky pocházející 
a s matkou související. Slýcháme ji od dětství, jsme k ní vedeni a v ní vy-
chováni. Prosákla naší myslí, každou molekulou našeho těla. Proto nám, 
i když v dospělosti kolikrát jakoby už zapomenuta, stále zní libě.Evokuje 
vzpomínky na dětství, na prožitky milé a nejmilejší, vzpomínky na po-
znávání světa. 

Mateřština je branou, kterou vstupujeme do života, a kterou se nikdy 
nepodaří zcela zavřít. Kolikrát stačí pouhá zmínka, jediné slovo, aby v nás 
znovu rozezvučelo už zdánlivě zapomenuté, krásné a malebné nářečí, kte-
ré jsme od kolébky slýchali v matčině mluvě. 

Pokud jde o ústup lidové mluvy, nejvíce jej zaznamenáváme s rozvo-
jem průmyslu a dopravy, kdy došlo k většímu pohybu obyvatelstva. Lidé 
dojížděli za prací i do vzdálených míst a seznamovali s novými výrazový-
mi prostředky a přenášeli je do svých domovů. Tak docházelo k pozvol-
nému ústupu původního nářečí. Zvláště v  závěru 20. století byl tento 
proces dynamický. 

Nástup 21. století znamenal v důsledku velkých společenských pro-
měn ještě větší atak na útlum lidové slovesnosti. Po sjednocení Evropy do 
Evropské Unie vyvstala nutnost vzájemného dorozumění, tedy znalosti 
cizích jazyků. Ústup nářečí zdá se být definitivní. 

I za těchto podmínek původní krajová nářečí stále přežívají. Jsou oživo-
vána generací nejstarší. Vedou ji k tomu vzpomínky z dětství na mateřskou 
řeč. Lidoví tvůrci takto uchovávají lidovou mluvu pro další generace, pís-
ňovou i slovesnou tvorbou v podobě bajek, veršů, povídek i písní. Námě-
tově čerpají ze vzpomínek na minulost, ale neváhají zaznamenat také různá 
dění a nešvary současné společnosti. Někdy to jsou témata vážná, jindy 
rozverná, se kterými se ve svých verších vtipně vypořádávají. 

V  průběhu let se mi dostalo do rukou několik tiskovin, psaných 
nářečím. Zamýšlel jsem provést určité srovnání krajových dialektů, aby 
vynikla bohatost, pestrost a zvukomalebnost lidové mluvy. Tato drobná 
publikace si nečiní nárok na odborné pojednání, má být pouze nahléd-
nutím, špehýrkou do pokladnice lidové mluvy, která, i přes nános obecné 
češtiny, stále přetrvává. 
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