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 “I chose to relate to you my own experiences also because the basic approach of 
the individual scholar, conditioned as it is by his first experiences, by his Erlebnis, as 
the Germans say, determines his method: Methode ist Erlebnis, Gundolf has said. 
In fact, I would advise every older scholar to tell his public the basic experiences 
underlying his methods.”

 „Rozhodl jsem se vám zprostředkovat své zkušenosti i proto, že badatelův přístup, 
podmíněný jeho prvními zkušenostmi, jeho prožitkem, jak říkají Němci, určuje jeho 
metodu: Metoda je prožitek, řekl Gundolf. Vlastně bych každému staršímu badateli 
doporučil, aby svému publiku sdělil základní zkušenosti, které podmiňují jeho metody.“

 Leo Spitzer: Linguistics and literary history. 
 In: Linguistics and literary history: essays in stylistics. 
 Princeton 1948, s. 1.

 Přemyslu Janotovi a Jaroslavu Kuchařovi in memoriam
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Předmluva 

Předkládáme vám druhý svazek rozhovorů s českými lingvisty. Struktura 
a forma rozhovorů zůstává stejná jako u svazku prvního – každému 
z deseti zpovídaných jazykovědců kladou otázky dva mladší kolegové 
či studenti lingvistických oborů. Okruhy otázek jsou dva: zaprvé spo‑
lečné otázky obecné, které se vztahují k externím dějinám lingvistiky 
a k chronologickému vývoji odborného zájmu a působení daného bada‑
tele, zadruhé otázky specifické, zaměřující se na vlastní dílo zpovídané 
osobnosti. I tentokrát jsme se snažili zachovat pestrost disciplín, jimž se 
lingvisté tohoto svazku rozhovorů věnují.

Uvedení prvního svazku a četné a různorodé reakce na něj nás opě‑
tovně přivedly k otázce smyslu takového projektu rozhovorů, otázce 
potřebné i z toho důvodu, že zároveň s psaním této předmluvy již vzni‑
ká svazek třetí, závěrečný.

Z hlediska ústředního záměru tohoto projektu, jenž touží být re‑
levantním příspěvkem k úvahám především o poválečných dějinách 
české lingvistiky, se jako největší výzva i úskalí ukazuje spolehlivost 
lidské paměti. Předkládané rozhovory jsou plejádou osobních pohledů 
na jedno období v české lingvistice, a to období prožívané na nevelkém 
prostoru vymezeném jazykovědnou bohemistikou. Pro ty, kteří tuto 
dobu také prožívali, mohou být některé interpretace nepřijatelné, pro‑
tože například nepřesné, zkratkovité, zkreslující. Je zároveň zřejmé, že 
zpovídající mladí lingvisté mnohdy nedisponují prostředky, jak nepřes‑
nosti odhalit a pomoci uvést je na pravou míru.

Shodou těchto dvou okolností mohou vzniknout věcné omyly i bo‑
lestná nedorozumění. Ty čtenáře, kteří si všimnou prvého, velice prosí‑
me o upozornění a upřesnění. Ty, kterých se způsob podání některých 
událostí možná dotkne, prosíme o shovívavost. Domníváme se totiž, že 
jsou přinejmenším dva důvody, které celý projekt i tváří v tvář zmíně‑
nému riziku obhajují a naplňují smyslem.

Prvním z těchto důvodů je fakt, že tyto rozhovory, jakkoliv indi‑
viduální ve své podstatě, přispívají k poznání dějin české lingvistiky 
v minulém století. Dávají mladým lingvistům pochopit nejen to, jak se 
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vyvíjelo lingvistické myšlení o konkrétních otázkách, ale také to, proč 
se určité otázky vůbec kladly a byly ve své době považovány za důležité.

Druhý důvod souvisí se zvláštním aspektem rozhovorů o lingvisti‑
ce. Rozhovory, jež vedeme, vyjevují potenciál k tomu, otevírat čtená‑
řům nové prostory a světy. Nové prostory k myšlení a bádání o jazyce. 
V každém rozhovoru je potenciálně obsažen takový průhled jinam, klíč: 
situace, idea, třeba i pouhá zmínka. Pro někoho neviditelná, pro jiného 
světatvorná. Máme ‑li být upřímní, objevování těchto tušených pokladů 
nám bylo na začátku, a je dosud, sebeobnovující se motivací pro radost‑
nou práci na tomto projektu.

Byli bychom potěšeni, kdyby četba následujících rozhovorů byla 
podobnou radostí a zjevením smyslu i pro vás.

Jan Chromý, Eva Lehečková
editoři
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Jan Balhar
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PhDr. Jan Balhar, CSc. 

Narodil se v roce 1931 v Březové u Vítkova ve Slezsku. Vystudoval češ‑
tinu a polštinu na Filozofické fakultě brněnské univerzity. Jeho celoži‑
votní vědecká práce je spojena s brněnským dialektologickým odděle‑
ním Ústavu pro jazyk český. V letech 1983–1992 působil jako vedoucí 
pracoviště, byl vedoucím autorského kolektivu Českého jazykového 
atlasu, v současné době s oddělením spolupracuje a podílí se na tvor‑
bě Slovníku pomístních jmen. Dlouho externě působil na Filozofické 
a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci meziná‑
rodní spolupráce s Institutem slavistiky vídeňské univerzity a Rakouské 
akademie věd se účastnil výzkumu mluvy vídeňských Čechů. Je členem 
redakční rady časopisů Naše řeč a Universitas.

V rámci dialektologie se zaměřoval na několik témat. Jeho nářeční 
studie a statě vycházely nejčastěji z prostředí Slezska. Zabýval se např. 
vývojem dnešní mluvy ve slezských městech (Opava aj.). Zajímavými 
články přispěl také do méně běžné oblasti historické dialektologie nebo 
do oblasti onomastiky. Jeho zájem ovšem zasahoval především do sféry 
nářeční syntaxe. Nemálo pozornosti věnoval také nářečnímu lexiku, ať 
už ve svých článcích nebo při vedení diplomových prací.

Podrobnější informace o Janu Balharovi naleznete v článcích Karla 
Fice Sedmdesát let Jana Balhara. NŘ, 84, 2001, s. 169–170; a Mileny 
Šipkové Jubileum Jana Balhara. SPFFBU, A 54, 2006, s. 219–220.
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Rozhovor  
s PhDr. Janem Balharem, CSc.

Hana Goláňová: Co vás přivedlo k lingvistice?
— Respondenti na tuto otázku často odpovídají odkazem na náhodu. 
V mém případě šlo o tolik náhod, že to už žádné náhody nemohly být. 
Já jsem byl ke svému štěstí – k dialektologii přímo dotlačen.

Martina Waclawičová: Tak to je zajímavé. Můžete nám říct, jak to 
bylo?

— Pocházím ze Slezska, z té části, která byla hned roku 1938 včleněna 
do Velkoněmecké říše. V tomto osudovém roce jsem měl jít do dru‑
hé třídy obecné školy. Tehdy se začalo s německou výukou. Ještě jsem 
neuměl psát latinkou, když nás začali trápit kurentem. Po roce si však 
rodiče vymohli českého učitele a učilo se česky s mnohými hodinami 
němčiny. Do jediné třídy nás chodilo kolem sedmdesáti žáků. Pan uči‑
tel Ehler, čerstvý absolvent pedagogické školy, byl kouzelník. Byli jsme 
rozděleni do tří oddělení: probíral látku s prvňáčky i s žáky posledních 
tříd. Postupně se věnoval všem a všechny zaměstnal. Pan učitel se stal 
mým vzorem a pojal jsem úmysl jít na kantořinu. Nicméně jsem si od‑
nesl z této školy do života docela slušné kvantum různých vědomostí. 
Pokud jde o češtinu, bylo toho však málo.

HG: Už v raném dětství jste snil o učitelském povolání. Kdy se k tomu 
přidala ta čeština?

— Když jsem po válce nastoupil do tercie, ještě jsem netušil, že existují 
nějaké vzory a slovesné třídy. To jsem objevil až později, když jsem 
chtěl přijít na kloub té záhadě, kde se má psát dlouhá samohláska. Svět 
gramatiky se mně pootevřel, když jsem si zakoupil jakousi puristickou 
knížku od nějakého Zejbrlíka. Z té jsem pochopil, že existují pro sklo‑
ňování substantiv vzory a že např. u vzoru kost je dlouhá samohláska 
í jen v 7. pádě sg. a v 2. pádě pl. Když uvážíte, že se ve slezském nářečí 
docela obejdeme bez kvantity, bylo nezbytné vzory umět. Něco jsem 
samostudiem dohnal na gymnáziu, něco ještě později. Protože se na 
střední škole o gramatiku (poznamenávám, že lingvistika mně ještě 
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dlouho splývala s gramatikou) jen zavadilo a protože se všechen čas 
věnoval literatuře, není divu, že jsem plál nadšením pro literaturu.

Navíc jsme měli vynikajícího profesora Antonína Satkeho. Jeho roz‑
bory uměleckých děl byly skvělé, škoda jen, že jsme tehdy ne všemu 
rozuměli. Když ale pan profesor někdy roku 1950 probíral (jistě mimo 
předepsanou látku) Dostojevského, Karla Schulze nebo Čepa a když 
rozebíral některá jejich díla, „naše srdce hořela“. Bylo pak nasnadě, že 
jsem v septimě opustil myšlenku věnovat se biologii a rozhodl se pro 
češtinu – ruštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

HG: To je dobře, že jste se rozhodl pro studium češtiny a ne biologie. Co 
vás čekalo po maturitě?

— Člověk míní, Pán Bůh mění. Složil jsem maturitu a čekal jsem, že 
budu pozván k pohovoru na fakultu. Skutečně – v červenci 1951 – mě 
ve čtvrtek kolem poledne dostihl telegram. Jenomže u pohovoru jsem 
měl být právě už ten čtvrtek dopoledne. Náhoda?

Na fakultu jsem dorazil v pátek dopoledne. Bylo po zkouškách, fa‑
kulta byla pustá, nikde nikdo. Ujal se mě obětavý pan Josef Fojt ze stu‑
dijního oddělení. Co s osamělým zájemcem o studium? Začal volat na 
různé katedry, až dal dohromady tři examinátory. Jaké štěstí, že mezi 
nimi byl Jiří Hřivnáč. Ten studoval dva roky přede mnou na opavském 
gymnáziu a  trochu mě znal. (Později působil na Filozofické fakultě 
v Ostravě. V roce 1969 byl však převeden do výroby.) Jen jsem si sedl, 
komise mi sdělila, že už mají zájemců o ruštinu dost, že bych si měl 
vybrat jiný slovanský jazyk. Který? Uvedl jsem srbochorvatštinu. To 
byl nápad! Tehdy v Jugoslávii řádil „krvavý pes“ Tito. Tak bulharštinu? 
O té jsem moc nevěděl. Co mně zbývalo, snad tedy polštinu? Byl jsem 
z toho nešťastný, leč později se ukázalo, že to bylo moje obrovské terno. 
Polštinu jsem vystudoval, díky ní jsem zůstal jako asistent na fakultě, 
později jsem mohl přejít do Ústavu pro jazyk český ČSAV, prošel jsem 
vědeckou aspiranturou a později se stal dokonce vedoucím oddělení. 
Za to všechno vděčím tomu, že jsem dostal telegram pozdě.

HG: Ano, také věřím tomu, že to nejsou náhody. Ráda bych se vás zepta-
la, kdy jste se vlastně začal zajímat o nářečí?

— Musím ještě uvést, že pocházím ze zemědělské rodiny, že jsem z do‑
mova znal místní slezské nářečí a že jsem ještě na střední škole vyplňoval 
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Kellnerův lexikální dotazník Odraz života slezského lidu v jazyce. Na fa‑
kultě jsem se hned v prvém ročníku přihlásil na radu profesora Satkeho 
do semináře, který vedl právě profesor Kellner. S ním jsem se účastnil 
kolektivního nářečního výzkumu v září 1952 ve Staříči u Frýdku.

MW: Podělil byste se s námi změnit takto: o zkušenosti ze svého prvního 
nářečního výzkumu? Jak to tehdy probíhalo?

— To bylo tak. Byl jsem plně zaměstnán žňovými pracemi, když jsem 
dostal pozvánku: „Chceš ‑li, přijeď v úterý toho a toho do Staříče.“ Kde 
ta Staříč je? S pomocí místní inteligence jsem to zjistil a dorazil na 
místo před polednem, kdy už byl výzkum v plném proudu. Tehdy jsem 
bohužel nabyl přesvědčení, že takový výzkum je málo „vědecký“, že 
odpovědi jsou velká náhoda, že informátor může odpovědět „tak aj tak“, 
zkrátka pozbyl jsem úctu k dialektologii.

Na tamním národním výboru byly tři explorátorské skupiny. U jed‑
noho stolu se krčil s nějakou stařenkou pan profesor Kellner, u druhé‑
ho stolu bádal tehdy asistent doktor Lamprecht. Ten mě zaujal hlasi‑
tým komentováním výroků nějakého stařečka, který přišel na výzkum 
odborně připraven a vyzbrojen sešítkem, v němž měl napsána nějaká 

„nářeční“ slova. Tak třeba šrajtofla. Lamprecht nadšeně zvolal: „Skvělý 
staročeský výraz!“ Trochu jsem znejistěl, vždyť ta šrajtofla na starou 
češtinu moc nevypadala. Dědeček přečetl další slovo drajfus. Pan asi‑
stent opět radostně vykřikl: „Zas staročeské slovo!“ Chvíli mně trvalo, 
než jsem pochopil, že samozřejmě nejde o staročeská slova, ale že pan 
asistent chce udělat dědečkovi radost, jak přispívá k objevné exploraci 
stařičského dialektu.

Třetímu stolu vévodil další asistent, který právě zjišťoval nářeční re‑
flexy za 1 sonans na slově žlutý. Pan asistent držel v ruce žlutou tužku 
a hlasitě se domáhal odpovědi na otázku: „Jaká je ta tužka?“ Dědeček 
bez váhání odpověděl: „No, žułta.“ Otázka se opakovala a dědeček se po‑
opravil: „Žłuta.“ „Tedy jak?“ A zmatený dědeček zkroušeně hlesl: „Snad 
žlutá. Nic něvim.“ Tehdy jsem se rozhodl, že s dialektologií skončím.

HG: Vůbec se vám nedivím, že jste byl z takových metod rozčarovaný. 
Ale dialektologie si vás přece jen našla?
— Ve čtvrtém ročníku jsem se rozhodl psát jako diplomovou práci jazy‑
kovou analýzu barokních kázání Vidění sedláčka sprostného. Obstaral 

rozhovory s lingvisty.indd   16 10/8/09   10:44 PM



17

jsem si její text a začal jsem památku přepisovat a analyzovat. Vedoucím 
mé práce byl profesor Hrabák. Ve Vidění měly být četné slezské dialek‑
tismy. S hrůzou jsem zjistil, že v textu není snad jediný dialektismus. 
O čem budu psát? Co teď? Nešel jsem za profesorem Hrabákem, ale za 
doktorem Lamprechtem a zjišťoval jsem, jak by se tvářil mému nápa‑
du, že bych psal práci o okrajovém nářečí opavského typu. Lamprecht 
zaplesal, a já jsem tedy napsal na uvedené téma diplomovou práci. Tu 
jsem úspěšně obhájil a v roce 1956 jsem nastoupil jako asistent na fa‑
kultě. Když se pak nečekaně uvolnilo místo v Akademii, přešel jsem 
tam a tam jsem setrval do dnešního dne.

Jak jsem uvedl, chtěl jsem se obírat literaturou. Celou dobu studia 
jsem měl k ní kladný vztah. Zažil jsem na fakultě ještě profesora Grunda 
a pak profesora Dušana Jeřábka. Zaujaly mě také přednášky a semináře 
o polské literatuře, které vedl doktor Krhoun. Co člověka jistě muse‑
lo odradit, bylo posuzování každého literárního díla podle odkazů na 
sociální problémy a pak poměřování hodnoty díla podle metru socia‑
listického realismu. Dnes se vůbec nedivím, že jsem z literatury zběhl.

MW: Kdo na vás z lingvistických osobností během studia nejvíc za pů sobil?
— Do jisté míry profesor Kellner, který nám přednášel normativní mluv‑
nici češtiny. Pan profesor však záhy zemřel. Kladný vztah k lingvistice 
dovedl vytvořit doktor Lamprecht. Jeho přednášky byly opravdu zamě‑
řené na vědu a plné nadšení pro obor. Dodnes vidím, jak nám maloval 
a vysvětloval vývoj fonologického systému češtiny od praslovanštiny na 
schématech. Jeho krychlím a jehlanům se tehdy už nesmál ani Trávníček.

Skvěle přednášel docent Bauer, leč jeho přednášek jsem moc neužil. 
Měl jen dva semestry semináře k vývoji českého jazyka a jeden semestr 
přednášky o syntaxi. Kolik jsme toho za tak krátkou dobu mohli pochy‑
tit? A tak když jsem odcházel z fakulty jako absolvent, moc jsem toho 
o syntaxi nevěděl.

Uvádím to proto, abych mohl ukázat, jak vypadalo v padesátých le‑
tech studium na brněnské filozofické fakultě.

MW: To bylo velmi těžké období. Můžete nám popsat, jak jste studium 
tehdy prožíval vy?

— Existoval seznam přednášek a seminářů. Pro každý ročník bylo pevně 
stanoveno, co si posluchač musí zapsat. Žádné extrování. A tak jsem 
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v prvním ročníku povinně absolvoval základy marxismu ‑leninismu 
(dvě hodiny přednášky, dvě hodiny semináře), úvod do marxistické 
jazykovědy (dvě hodiny přednášky), marxistický pohled na literaturu 
(dvě hodiny přednášky, dvě semináře), odborná terminologie v sovět‑
ské vědě (dvě hodiny přednášky, dvě semináře), vojenská příprava (osm 
hodin). K tomu „jedině vědeckému“ se přifařily dvě hodiny semináře 
z novočeské mluvnice (profesor Kellner) a dvě hodiny úvodu do slo‑
vanské jazykovědy (profesor Kurz). Velmi mě zaujaly dvě hodiny slo‑
venského jazyka (docent Gregor), dvě hodiny polské literatury (doktor 
Krhoun) a dvě hodiny české literatury od obrození (profesor Grund, 
později doktor Jeřábek).

HG: Když to spočítám, tak nám vychází poměr 22 hodin neodborných 
předmětů ku 10 hodinám odborných vědeckých předmětů. Je to tak?

— Ano. Není divu, že jsem byl tím studiem dokonale otráven a vážně 
jsem uvažoval o tom, že toho nechám a půjdu učit. Tehdy byl nedosta‑
tek učitelů a nebyl problém dostat místo ve školství. I toto podivné stu‑
dium mělo však jednu velkou výhodu – člověk si mohl odbýt vojenskou 
prezenční službu při studiu. Také jsem si uvědomil, že bych ve škole se 
svým světovým názorem dlouho nepůsobil.

HG: Během studia na filozofické fakultě jste se setkal také s akademikem 
Trávníčkem…

— Proslulého bohemistu akademika profesora Trávníčka jsem si užil. 
Měl nám přednášet nauku o slově, měl mít přednášky o slohu, měl vést 
jazykový seminář, v třetím ročníku jsme měli mít jeho přednášku novo‑
česká mluvnice – skladba a speciální jazykový seminář, ve čtvrtém roč‑
níku pak stylistiku a v pátém ročníku teorii jazyka. Dnes tomu nikdo 
nebude věřit, ale podstatnou část jeho přednášek i seminářů pohltily 
Stalinovy stati o jazyce. Náš největší bohemista několik let prošustroval 
ódami na Stalina. Nejdříve nám mar(xist)istické učení naši jazykovědu 
zasvinilo, pak ji marxistické (stalinské) učení zachránilo.

MW: Určitě jste museli u profesora Trávníčka skládat zkoušky, našel 
byste v paměti nějakou vzpomínku?

— Po prvním semestru jsme měli jedinou zkoušku z Trávníčkovy před‑
nášky Úvod do marxistické jazykovědy. Brožuru Stalinovy stati o ja‑
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zyce jsem uměl nazpaměť, a přesto moc nescházelo a zkoušku jsem 
nesložil.

Tehdy se všechno dělalo kolektivně, tak se k Trávníčkovi dostavilo 
do pracovny asi deset posluchačů najednou. Akademik si trvale za‑
paloval čibuk a položil nám první otázku: Co je význam slova? Přede 
mnou byl kolega Ascher. Ten mlčel. Přišel jsem na řadu já. Také jsem 
to nějak nevěděl, ale nevzdal jsem se. Říkám: „Význam slova je to, co si 
představíme, když to slovo vyslovíme.“ Trávníček nebyl pochopitelně 
spokojený a zhodnotil to slovy: „No arciť, ale to je definice kruhem.“ Byl 
jsem po prvním semestru! A tak to šlo dál. Slabší dívčí povahy se tam 
rozplakaly, ostatní jsme seděli jak u zubaře.

Po dlouhém zkoušení, kdy nikdo nezabral ani na problémy pojem, 
vjem, představa, počitek, padla otázka: „Co je myšlení?“ Já jsem to ne‑
vydržel a uvedl jsem příklad na myšlení: „Když ráno vidíme, že jsou 
střechy mokré, usoudíme, že v noci pršelo. Jde o poznání zprostřed‑
kované.“ Bylo to asi správné a Trávníček si u mého jména udělal po‑
známku. A tak to šlo s křikem dál, až jsme dorazili k Josefu Hladkému, 
pozdějšímu děkanu fakulty. Ten si dodal odvahy a zeptal se: „Soudruhu 
rektore, nezkoušíte látku ze čtvrtého semestru?“ – „A vy jste který?“ – 

„První.“ Pak jsme to schytali, že jsme mu to neřekli hned. Začalo se zkou‑
šet znovu. Já už jsem tam seděl v pohodě, protože jsem si říkal, že jsem 
výborný. Po dvou hodinách zkoušení skončilo a Trávníček oznámil, ať 
mu odevzdáme indexy, že to zapíše později. Odejel jsem tedy na rodné 
Slezsko a v klidu jsem si četl a lyžoval. Po čtrnácti dnech jsem přijel do 
Brna, abych pokračoval ve studiu. První mou věcí bylo, že jsem si šel 
k panu Kuchyňkovi (takzvanému zřízenci) pro index. Pan Kuchyňka 
měl faximilku od Trávníčka a seznam zkoušených se známkami. Tak 
nám výsledky zkoušky zapsal. Jaké bylo moje překvapení, že jsem měl 
v indexu jen velmi dobrou. Byl jsem krajně nekritický. Za ten příklad 
jsem si přece zasloužil víc, pomýšlel jsem na výbornou. S tou dvojkou 
mě smířil fakt, že druzí měli jen dobrou. Zkrátka: Mládí.

Uvádím tuto historku, aby lépe vynikl rozdíl studia v padesátých 
letech a studia dnešního. Student se dnes řádně poučí o staroslověn‑
štině (my téměř nic), o fonetice i fonologii, dokonce musí zvládnout 
pravidla pravopisu, důkladně je poučen o syntaxi, o stylistice a tak dále. 
Všechno jsme později také nastudovali, ale sami a až po absolutoriu 
vysoké školy.

rozhovory s lingvisty.indd   19 10/8/09   10:44 PM



20

HG: To máte pravdu, nechtěla bych v padesátých letech studovat. Jak po 
ukončení školy začala vaše vědecká práce?

— Byl jsem šťastný, že jsem mohl zůstat jako asistent na katedře českého 
jazyka. Tam se mě nikdo neptal, jaké je moje přesvědčení. (Asi proto, 
že je všichni znali.)

Koncem srpna 1956 se nečekaně uvolnilo místo v Ústavu pro ja‑
zyk český. Jak už bylo uvedeno, napsal jsem diplomovou práci z dia‑
lektologie, a navíc jsem vystudoval tu polštinu. Byl jsem tedy vhodným 
uchazečem a do dialektologického oddělení jsem nastoupil. Tehdy tam 
pracovali tři dialektologové, jeden aspirant na stylistiku a jedna odbor‑
ná pracovnice v jazykové poradně. Dostal jsem se do malého kolektivu 
mně přátelsky nakloněných lidí. Když jsem tehdy psal svůj první článek, 
bděli nade mnou, aby to mělo aspoň trochu úroveň.

Tam jsem zprvu mapoval takzvanou anketu. Neměl jsem z té prá‑
ce žádnou radost, protože jsem věděl, že mapovaný materiál je krajně 
nespolehlivý a že nepřináší téměř nic nového. Po dvou letech jsem byl 
nucen odejít do řádné vědecké aspirantury. Musel jsem totiž uvolnit 
místo známému akademika Havránka.

Nikdy se mě nikdo ani v nejdivočejších letech neptal, jak je to s mým 
ideologickým růstem. U přijímací komise (sedělo tam snad deset osob) 
mně položil profesor Bělič, člen korespondent, otázku života a smr‑
ti: „Co náboženské předsudky?“ Co teď? Lhát jsem nemohl. Bělič mě 
upozornil, že „nemohu připalovat jednu svíčku Pánu Bohu a druhou 
satanu“. Všichni věděli, koho myslí tím satanem. Bylo po aspirantuře. 
Nicméně na nějakém kolegiu seděli vedle sebe Trávníček a Havránek. 
Havránek napsal na kus papíru: „Co bude s  Balharem?“ Trávníček 
dlouze odepsal, že „v dobrém stranickém kolektivu Balhar jistě pře‑
koná všechny idealistické relikty“. Havránek to vzal jako jakousi záru‑
ku, list přinesl Běličovi, ten přepsal hodnocení na Balhara a doporučil, 
aby jmenovaný šel na aspiranturu. Ten kus papíru dlouho schovávali 
v ústavu a já jsem jej na vlastní oči viděl. Obávám se, že mě Trávníček 
moc neznal, ani když jsem pak byl jeho aspirantem. Vděčně však na něj 
vzpomínám. Nebýt toho setkání na kolegiu s Havránkem, kde by mně 
byl konec?

Jistě jsem nebyl nějaký excelentní aspirant (byl jsem vlastně moc 
mladý a málo lingvisticky vzdělaný), nicméně jsem aspirantské zkoušky 
složil a začal jsem psát práci Skladba lašských nářečí.
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MW: To není zcela obvyklé zaměření dialektologické práce, jak jste se 
k němu dostal?

— K tomu tématu jsem přišel takto: Doktor Jan Chloupek končil aspiran‑
turu a psal Syntax východomoravských nářečí. Ten mně vykreslil v rů‑
žových barvách, jak by to bylo pěkné, kdybychom na Moravě měli hned 
dvě monografie věnované až do té doby opomíjené nářeční skladbě. Tak 
jsem začal pořádně studovat zejména práce doktora Chloupka, profeso‑
ra Bauera a doktora Grepla. Do terénu mě bral doktor Chloupek, takže 
jsem byl do metody výzkumu docela dobře zasvěcen. Jednou jsme s ko‑
legou Chloupkem potkali Trávníčka před rektorátem. Chloupek věděl, že 
Trávníček netuší, koho to má před sebou, tak jej upozornil, že jsem jeho 
aspirant. Trávníček projevil nevšední zájem o můj vědecký růst a zeptal 
se mě, na jaké téma píši disertaci. Říkám: „Syntax lašských nářečí.“ Můj 
školitel mi poradil: „Nepiš syntax, napiš skladba.“ Byl jsem učenlivý žák, 
napsal jsem a vydal Skladbu lašských nářečí. To byl jediný školitelský zá‑
sah do mé aspirantury. Nikdy se neúčastnil žádné mé aspirantské zkouš‑
ky (patrně k mému štěstí) a můj výplod nespatřil. Už jsem měl rukopis 
disertace téměř hotov, když akademik v červnu 1961 zemřel.

HG: Vraťme se prosím ještě k zvláštnímu postavení dialektologického 
oddělení během minulého režimu.

— Není to nadsázka, že toto pracoviště bylo útočištěm pro všechny, kte‑
ří byli nějak režimu nepohodlní. Tento fakt jsem také zohlednil, když 
jsem se ucházel o místo v ústavu. Stačilo se podívat na pražské dialek‑
tologické oddělení, kde nikdy nebyl jediný straník.

HG: Jak to vypadalo v brněnském oddělení?
— Z Bratislavy k nám přešel (z místa knihovníka!) univerzitní profesor 
Josef Štolc, z místa skladníka se k nám dostal na studijní pobyt starší 
pán doktor Oldřich Ševčík, z olomoucké filozofické fakulty našla u nás 
útočiště Věra Michálková, z brněnské fakulty musel k nám odejít doktor 
Antonín Vašek, v Historickém ústavu ČSAV najednou byl nežádoucí 
doktor František Matějek. Tak kam s ním? Samozřejmě k nám. Početně 
slabá skupina tolerantních straníků brala každého pronásledovaného.

Když po roce 1968 byli na fakultě najednou nežádoucí „revizionis‑
té“, byli vyměněni zase za „bezúhonné“ z ústavu. Nemělo by se zapo‑
menout, že tu pozitivní úlohu sehráli profesoři Chloupek a Lamprecht.
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MW: Výzkum nářeční syntaxe asi vyžaduje i zvláštní přístup k získává-
ní materiálu, je to tak?

— Ano. Když jsem začal shromažďovat nářeční materiál pro syntax, tam 
byla situace na jedné straně jednodušší. Člověk se musel naučit před‑
kládat informátorům taková témata, aby se mohli svobodně rozpovídat. 
A pak se už jen muselo pozorně poslouchat a nalézat příslušné větné 
a souvětné typy. Zpočátku jsme využívali magnetofonové nahrávky 
a z nich příznakové nářeční jevy vypisovali. Byla to práce pohodlná, 
ale poměrně zdlouhavá. Stávalo se, že z půlhodinového vyprávění jsme 
vytěžili dva tři doklady.

Explorátor musel pozorně sledovat také obsah vyprávění, třebaže 
vlastně na konkrétním obsahu moc nezáleželo, v žádném případu ba‑
bička informátorka nesměla nabýt dojmu, že klademe otázky, ale její 
odpovědi vůbec nevnímáme. Stalo se, že nám dědeček dlouze vykládal 
o smutné události v rodině, kdy mu tragicky zahynula dcera. Byl jsem 
u toho a pilně jsem zapisoval ty syntaktické jevy. Kolega zachycoval 
také tu gramatiku, ale nikoli obsah vyprávění a po chvíli se zeptal: „A co 
ta dcera dělá dnes, je už vdaná?“ Dědeček strnul: „Vždyť vám říkám, že 
ji srazilo v létě auto, že jsme ji před měsícem pochovali!“

MW: To musí být velmi náročné, zachycovat na jedné straně doklady 
a přitom udržovat s mluvčími rozhovor tak, aby jim byl příjemný a byli 
ochotni v něm pokračovat. Jak jste se takovému umění naučil?

— V každé dialektologické příručce se dočteme a v seminářích jsme 
byli staršími pracovníky nabádáni, abychom nejprve získali důvěru in‑
formátorů a abychom se s nimi a s jejich problémy nejprve blíže sezná‑
mili, pak nepozorovaně vytáhli magnetofon a po delší době jej spustili. 
Informátor neměl vůbec tušit, že je nahráván. Sám jsem se tohoto do‑
poručení zuby nehty držel. Jistě jsem neprohloupil, ale později jsem 
byl přímo šokován, jak krásné, spontánní nahrávky pořizoval doktor 
Oldřich Ševčík. Ten přišel k nám do ústavu na studijní pobyt, když 
měl kolem šedesáti let. V mládí učil, pak byl mnoho let skladníkem. 
(Třebaže byl částečný invalida po obrně.) Několikrát jsem byl v teré‑
nu s ním, abych jej takzvaně zaučoval. Samozřejmě žádné zaučování 
nepotřeboval, protože měl něco, bez čeho se dialektolog vůbec neo‑
bejde. Totiž bez vlídného, chápavého přístupu k lidem. Každá babička, 
každý dědeček ve styku s panem Oldřiškem cítil, že se toho laskavého 
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člověka nemusí bát, že mu může svěřit všechny svoje trampoty, boles‑
ti i radosti. Příklad: Byli jsme spolu na výzkumu na Českomoravské 
vrchovině. Chvíli jsme mluvili o všem možném, já jsem se snažil tajně 
připravit k provozu magnetofon, když tu pan Oldřich řekne proti všem 
zásadám dobré, správně metodicky vedené explorace: „Pane Nováku, 
představte se a řekněte, kdy jste se narodil.“ A pan Novák se předsta‑
vil celým jménem, řekl, kdy se narodil, a přidal ještě místo narození 
a jména svých rodičů. To zdaleka nebylo vše, následovala vyprávění, 
jaká jsem mohl jen závidět. Když jsme pořizovali ukázky nářečních 
promluv, nikdy nechyběly promluvy, které natočil tou „špatnou“ me‑
todou pan Ševčík.

MW: Spolupracovali jste v rámci dialektologie také s  lingvisty ze za -
hraničí?

— Ano, spolupráce se zahraničními badateli spočívala hlavně ve společ‑
ných terénních výzkumech jak na území Polska, Chorvatska a Horní 
Lužice, tak u nás. Šlo zejména o to, sjednotit zápisy různých nářečních 
vokálů. Vzpomínám si, že když jsem byl na výzkumu na Kašubech 
s kolegyněmi z Varšavy, zpočátku jsem žasl, co všechno ony zapisují 
jako i, y; já jsem všechno slyšel trochu jinak. Bodejť by ne, když jsem 
pocházel z úplně jiné nářeční oblasti a když jsem všechny kašubské 
samohlásky neustále srovnával s vokály slezskými, popř. hanáckými. 
Jinak se výzkum podle zvláštních výzkumných programů moc nelišil. 
Všichni dialektologové uplatňují řízený dialog. V Bránici (v Polsku asi 
5 km od našeho Krnova) jsem po vzoru polských pracovníků výborně 
uplatnil znalosti němčiny u informátorů. Tam stačilo říci slovo nebo 
nějaký tvar německy a informátor všechno spolehlivě přeložil do své‑
ho rodného dialektu. Mimochodem – v Bránici jsme už byli jistě po‑
slední, kdo tam mohl ještě zkoumat. Tam už před třiceti lety žili jen 
dva přestárlí starousedlíci. Metodu překladu bylo možno uplatnit i na 
Lužici.

MW: Víme ale, že kromě výzkumu v těchto slovanských zemích jste se 
věnoval bádání i v Rakousku. Mohl byste nám přiblížit váš výzkum mlu-
vy vídeňských Čechů?

— Už v  sedmdesátých letech jsme projevili zájem včlenit mluvu ví‑
deňských Čechů do atlasu českého jazyka. Tehdejší mocipáni o tako‑
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vé diverzi nechtěli ani slyšet. Po roce 1989 jsme byli vyzváni Josefem 
Vintrem, profesorem vídeňské univerzity, abychom se takového úkolu 
ujali. Doktorka Kloferová, doktorka Vojtová a já jsme pak po několik 
týdnů jezdili po Vídni, navštěvovali vídeňské Čechy a pořizovali na‑
hrávky vyprávění a zapisovali jejich mluvu. O zvláštnostech této mlu‑
vy jsme napsali několik statí a kromě toho je shromáždili v publikaci 
Vídeňští Češi vzpomínají; několik desítek vyprávění o životě ve Vídni. 
Knížku jsme vydali v univerzitním nakladatelství v Brně. Byl o ni ob‑
rovský zájem nejen ve Vídni, ale i u nás. Jen stručně – žasli jsme, jakou 
krásnou češtinu si Češi, kteří se už ve Vídni narodili a tam desítky let 
žili, udržují. Zásluhu na tom mají především desítky českých škol, které 
jsme tam za první republiky vybudovali. Dnes je ve Vídni jediná česká 
škola. Nemohu nevyzvednout, že tato škola má dobré jméno a že do ní 
rodiče vozí své děti často přes celou Vídeň.

HG: Dlouho jste učil na Masarykově univerzitě. Mohl byste nám vyprá-
vět, co jste učil a co pro vás pedagogické působení znamenalo?

— Už jsem uvedl dříve, že jsem toužil stát se učitelem. Dlouho mně ta 
kantořina scházela.

Měl jsem obrovské štěstí, že jsem po celou dobu působení v Aka‑
demii mohl externě učit, a to na filozofické fakultě, kde jsem přednášel 
historickou mluvnici polštiny, normativní mluvnici polštiny a polskou 
dialektologii. Několik let jsem tam vedl také semináře ze syntaxe. Tehdy 
ještě žil profesor Bauer, tak jsem v něm měl toho nejlepšího učitele. Na 
pedagogické fakultě jsem později měl na starosti opět skladbu spisovné 
češtiny a nějaký čas také morfologii českého jazyka. Působení na obou 
fakultách považuji za nejkrásnější roky svého života. Splnilo se mi dáv‑
né přání působit pedagogicky. Snad jsem učil dobře a myslím, že jsem 
své posluchače nenudil. Nesnažil jsem se naučit posluchače všemu, ale 
vím, že co jsem naučil, mají žáci dobře zafixováno.

Nyní několik let vedu na filozofické a pedagogické fakultě diplo‑
mové práce. Nejprve jsem zadával témata zaměřená na otázky nářeční 
skladby, později přišlo na řadu zpracování slovníku místního nářečí 
a odborné terminologie různých řemesel. Brzy se ukázalo, že jsme 
vlastně málo informováni o vývoji dialektů zejména u mladé generace. 
Soustředili jsme se tedy na stav nářeční slovní zásoby žáků posledních 
tříd obecných škol. Zjištění jsou přímo šokující. Mladá, ale i střední 
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generace venkovanů nezná ani základní dialektickou slovní zásobu 
a lepší to není ani s nářečním hláskoslovím a tvaroslovím. Každý vý‑
zkum na školách přímo šokuje. Místní nářečí pochopitelně nevymizelo 
úplně, ale ve Slezsku a na východní Moravě je hlavním prostředkem 
dorozumívání spisovný jazyk s tu četnějšími, tu řidšími relikty místního 
dialektu.

HG: Jak vnímáte postavení dialektologie v rámci české lingvistiky?
— Dialektologie má u nás mezi lingvistickými obory pevné postavení. 
Velcí naši bohemisté, autoři gramatik vždy využívali poznatků z dia‑
lek tologie. Nářečí brali jako spolehlivý pramen poznání vývoje naše‑
ho národního jazyka a jako jedinečný zdroj konfrontačního materiá‑
lu. Stačí uvést Gebauera, Trávníčka, Lamprechta, Kellnera, Šlosara, 
Bauera, z pražských lingvistů zejména Vážného, Šmilauera. Z vývoje 
nářečí – nesvázaného nějakou kodifikací – lze usuzovat na tendence 
vývoje i spisovného jazyka.

MW: A jaký je podle vás stav české dialektologie dnes a jaké jsou její 
perspektivy do budoucna?

— Českou dialektologii čeká řada úkolů. Dokončili jsme velký pětisvaz‑
kový Český jazykový atlas, podílíme se na mezinárodních projektech, 
jako je Slovanský jazykový atlas, Atlas evropských jazyků a Karpatský 
jazykový atlas. Bude třeba dokončit Slovník pomístních jmen a pak 
se pustit do Slovníku českých nářečí. Je nutno využít rozsáhlého ma‑
teriálu shromažďovaného po léta v našem oddělení. Je nepochybné, 
že dialektologové (vlastně dialektoložky) budou mít dost práce až do 
důchodu.

MW: Ještě bych se vrátila k otázkám nářeční syntaxe. Těm se věnova-
lo jen málo badatelů, a tak se vás na ně musíme ještě podrobněji vy-
ptat. Mohl byste nám přiblížit postavení nářeční syntaxe v rámci české 
dialektologie?

— Nářeční skladba patřila kdysi k tématům opomíjeným. Kromě po‑
známek ke skladbě, přidávaných k popisům gramatické stavby někte‑
rých nářečních skupin, soustavný popis a rozbor nářeční skladby jsme 
neměli. A tak vlastně mnohé poznatky, které obsahují naše skladby 
z šedesátých let, jsou nové. Konfrontace syntaktických jevů v různých 

rozhovory s lingvisty.indd   25 10/8/09   10:44 PM



26

nářečích ukázala, že řada jevů, o kterých se psalo jako o systémových, 
nářečních, patří k jevům promluvovým, daným jen tím, že nářečí je 
útvar výhradně mluvený, že jde o jevy plynoucí z toho, že nářeční pro‑
mluvy probíhají za přítomnosti adresáta, že se v nich mohou uplatňo‑
vat také mimojazykové prostředky, že jde o projevy nepřipravené a tak 
dále. Dnes můžeme konstatovat, že moravská a slezská nářečí patří po 
stránce syntaktické k nejlépe probádaným na celém světě. Připomněl 
bych tu podrobné monografie Jiřího Malovaného, Jana Chloupka, Věry 
Michálkové, Mileny Šipkové a monografii svou.

Tento fakt byl předpokladem, že jsme do dotazníku Českého jazy-
kového atlasu vedle otázek jiných jazykových plánů mohli zařadit i pa‑
desát otázek vázaných na nářeční syntaktické prostředky a větné typy, 
které ukazují na různé územní omezení. V pátém svazku se nachází 46 
map zachycujících územně omezené syntaktické jevy.

HG: Tím jsme se dostali k Českému jazykovému atlasu. Jste jedním ze 
základních členů kolektivu, který se podílel na jeho přípravě. Mohl byste 
se s námi ještě podělit o zážitky z terénního výzkumu?

— Terénní výzkum – ať pro monografii o skladbě, ať pro Český jazykový 
atlas – nesl v různých dobách různé problémy. Když jsem shromaž‑
ďoval materiál pro diplomovou práci, začala se u nás provádět násilná 
kolektivizace. Lidé na vesnici byli tehdy nedůvěřiví a ani starší lidé ne‑
měli moc času vysedávat a sloužit jako informátoři. Když jsme později 
zkoumali pro Český jazykový atlas, zemědělská družstva už fungovala 
a důchodci neměli povinnost pracovat na poli. A tak jsme mohli celé 
dny – pokud to starší lidé vydrželi – sedět a důkladně zkoumat. Vyplnit 
celý dotazník (dva a půl tisíce položek) s jedním informátorem bylo ne‑
možné. Dobrý explorátor si práci rozložil mezi skupinku spolehlivých 
nářečních mluvčích a po kratším čase informátory střídal. Jednou jsem 
zkoumal ve vesnici, kde už dříve proběhl výzkum pro Slovanský jazy-
kový atlas. Našel jsem spolehlivého informátora, ale nebyl jsem s to jej 
přimět, aby se účastnil výzkumu. Důvod? Dědeček prohlásil: „U nás už 
tady jeden pán zkoumal, ale panečku, ten nám dal do těla! Po výzkumu 
jsme byli s manželkou několik dní nemocní.“

MW: Tak rozsáhlý výzkum vás musel velmi obohatit, nejen co se týká 
dialektologie…
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— Díky výzkumu pro Český jazykový atlas jsem dobře poznal všechna 
moravská nářečí. Naučil jsem se slyšet i jemné hláskoslovné zvláštnosti 
a přesně je graficky zachycovat. Mohu také říci, že jsem se naučil de‑
tailně popsat například úplné složení vozu, pluhu, koňského postroje, 
a to tak dokonale, že jsem leckdy předčil samotné zemědělce. Jisto je, 
že se tak rozsáhlý výzkum našich nářečí už nikdy nemůže realizovat. 
Především zemědělskou terminologii dnes už ani starší generace nezná 
a ukazuje se, že jsme ji zachytili na poslední chvíli. Zajímavé výsledky 
však přináší výzkum jazyka mladé a střední generace. Ten odhaluje, jak 
kvapem mizí tradiční dialekt a jak rychle je nahrazován spisovným ja‑
zykem, jeho hovorovou podobou.

MW: A co ve vás zanechalo osobní setkávání s lidmi, jejichž mluvu jste 
zkoumal? Muselo jich asi být velké množství…

— Navštívil jsem značný počet vesnic a poznal jsem opravdu velký počet 
informátorů. Vždy to byla setkání, která mě obohatila. Kolik to bylo 
různých osudů! Zejména výzkum pro syntax mi umožnil vyslechnout 
i velmi dlouhá souvislá vyprávění. Žasl jsem, jak lidé bez většího vzdě‑
lání dovedou pojednat o svém životě a o životě lidí kolem nich. Poutavá 
byla vyprávění o různých neštěstích, o událostech kolem fronty, o těž‑
kém životě v uplynulých dobách, o různých lidových zvycích. Nemohu 
tu uvádět různé veselé historky z výzkumu, obávám se, že by pro ne‑
zúčastněného čtenáře byly málo zábavné. Uvedu jen, že k výzkumu se 
hodily spíš babičky než dědečci. Dědeček často seděl za stolem, čistou 
košili s vázankou na sobě, ale bezradný. Babička obvykle poletovala po 
kuchyni a od kamen vykřikovala správné odpovědi. Nestačil jsem se 
divit, jak na moje – ne vždy jednoznačné otázky – dovedla spolehlivě 
odpovědět.

Naše otázky vyžadovaly často jistý stupeň abstrahování. Uvedu 
jen jediný příklad. Měli jsme zjistit genitiv plurálu od slova kočka. Šlo 
o  to zachytit, zda se na Moravě vyskytují tvary koček, kočék, kočké. 
Navozoval jsem situaci: Říkáte, že máte doma jedno kočko, že máte 
doma dvě kučke, ale co, když máte pět? Pan Karel suverénně doplnil: 
Pět kučké. Já jsem zajásal a zapsal kučké. Vedle pana Karla seděl pan 
soused Jindřich. Ten vyskočil a spustil: Nevěřte mu. Lže. Nemá doma 
než jedno kočko. Tímto jediným příkladem jsem chtěl doložit, že ne 
vždy bylo snadné získat odpovědi na 2500 položek dotazníku. A to se 
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tam objevovaly otázky na části koňského postroje, na části bran, ale 
také například na dativ plurálu od slova semeno, imperativ k slovesu 
zabít a tak podobně.

MW: Každý dialektolog musí být tedy také trochu psycholog a umět dob-
ře vycházet s lidmi a najít s nimi společnou řeč, že?

— Myslím, že jsem se časem naučil jednat s lidmi a zkoumat bez pro‑
blémů. Bádání na jižní Moravě mělo svá specifika. Jde o vinorodý kraj 
a člověk se musel vypořádat s tím, že v téměř každé domácnosti byl 
pohoštěn vínem. Kvalita vín byla různá, některá pocházela z proslulých 
sklepů, jiná jen z pětilitrové láhve na okurky. Nestal se ze mne odborník 
na tento mok, ale hlavní druhy vín umím určit. Vinaři moje znalectví 
dovedli ocenit.

Už ke konci našich terénních výzkumů jsem se dostal do Mutěnic 
a Kobylí, obcí proslavených vinařů. Před lety jsem jednou v červnu do‑
razil do Mutěnic. U místní samoobsluhy jsem zahlédl paní, kterou jsem 
ohodnotil jako dobrou možnou informátorku. Byla ochotna podrobit 
se výzkumu, jen co odnese domů nákup, „půjdeme do búdy“. Bylo pod 
mrakem a poměrně chladno. Věděl jsem, co znamená búda na Moravě 
a ve Slezsku, a tak jsem nebyl nadšen, že se budu řadu dní krčit ně‑
kde mezi harampádím. Nicméně počkal jsem a pak jsme šli do té búdy. 
Kousek za vesnicí byl svah a v něm desítky búd, tedy vinných sklepů. 
V Mutěnicích jsou to domečky, které mají v přízemí nebo trošku jako 
v suterénu nejprve předsíňku. Tam stává lis na víno, presúz. Odtud 
vedou schody do prvního poschodí, kde se nachází útulná společen‑
ská místnost se stolem a židlemi nebo lavicemi. Pokračováním lisovny, 
presúzu, je poměrně úzká nudle vybudovaná do svahu. Bývá klenutá, 
stěny jsou zpravidla celé pokryty ušlechtilou šedozelenou plísní. Do té 
mazlavé hmoty znalec vtiskne nějakou minci, aby se prý na to místo ješ‑
tě někdy vrátil. Po jedné straně (u větších sklepů po obou stranách) stojí 
na dřevěných trámech velké sudy s vínem. Vinař nebo vinařka chodí 
nejprve s koštýřem, nasává z jednotlivých sudů víno a dává ochutnávat. 
Nakonec se rozhodnete pro jeden druh a pak jdete do prvního poscho‑
dí a tam opatrně popíjíte. Výzkum v takové místnůstce je kouzelný, jen 
se musí dát pozor, aby člověk nepřišel vlivem jemného vína o jemný 
sluch. Nemusím snad zdůrazňovat, že takový výzkum měl i svoje úskalí. 
Uvedu jednu příhodu, kterou jsem zažil v Mutěnicích.
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Lidé mi poradili staršího pána (říkejme mu pan Cyril), který prý 
dobře ovládá dialekt, a navíc dělá dobré víno, nemá nic na práci a bude 
rád, že si s námi povykládá. Když jsem však přišel k němu domů, zasti‑
hl jsem jej v posteli. Kdepak nějaký výzkum! Pán téměř umíral, sotva 
dýchal a čekal na lékaře. Škoda, přišli jsme pozdě, dědeček se chystal 
na věčnost.

Odpoledne jsem chodil po vesnici a hledal nějakého informátora, 
a koho nepotkám? Pan Cyril odchází ze své búdy, na zádech batůžek. 
Nebylo třeba velké jasnozřivosti, abych poznal, že se v něm skrývá několik 
lahví. „Tak vy jste se uzdravil?“ neodpustil jsem si jízlivou poznámku. Pan 
Cyril opáčil: „Proč bych chodil na zdravotní středisko, když pan doktor 
rád přijde za mnou? Vždyť dobře ví, že mám pro něj nachystánu nejakú 
tu flašu!“ Končím konstatováním, že se pan Cyril jako informátor vel‑
mi osvědčil a že mohu potvrdit pravdivost tvrzení o jeho dobrém vínu…

MW: To jsou krásné zážitky… To byla práce na výzkumu jistě hned 
příjemnější.

— Zbývá dodat, že při vyplňování našeho rozsáhlého dotazníku nebylo 
moc času na ochutnávání vín. Navíc někteří informátoři nebyli vhodní 
pro metodu řízeného dialogu. Vždycky bylo možno ponechat informá‑
tory vyprávět a z jejich spontánního povídání pak vyexcerpovat potřeb‑
né údaje. Takto získané doklady jsou sice mimořádně spolehlivé, ale ne‑
bylo možno postupovat jen tímto způsobem, protože je velmi náročný 
na čas. To bychom mohli jezdit po našem venkově celé desetiletí!

Je vcelku přirozené, že v současné době jsou aktuální jiná témata, 
máme jiné výzkumné programy a jim přirozeně odpovídá i jiná metoda 
zkoumání. Už delší dobu je středem našeho zájmu mluva mladé gene‑
race. Zde se dobře uplatňuje hromadný výzkum na obecných školách, 
kdy žáci zejména vyšších tříd svoje odpovědi píšou. Na jedné straně je 
získaný materiál sice méně přesný, ale na druhé straně větší množství 
odpovědí umožňuje vyloučit odpovědi nespolehlivé nebo úplně chybné.

HG: Když se vrátíme k Českému jazykovému atlasu, mohl byste nám 
trochu přiblížit, jak toto dílo vznikalo?

— O Českém jazykovém atlasu obšírně pojednal kolega Jančák. Na mě 
toho moc nezbylo. Snad nebude nezajímavé sdělit, jak se sebraný ma‑
teriál později zpracovával.
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Náš původní záměr byl využívat k mapování symbolů, tj. různých 
lineárních nebo plošných značek. Touto metodou se pracovalo na vět‑
šině jazykových atlasů, nejinak tedy tomu mělo být u toho českého. Aby 
se nám vešly značky na mapu, muselo se pracovat s větší podkladovou 
mapou. Ale i na velkém formátu byl problém dostat k jednomu bodu 
třeba dvě tři značky. Připravili jsme kus prvního svazku a představili 
jsme jej v nakladatelství Academia. Tam se přímo zděsili. Tisk map tak 
velkého formátu byl pro ně nerealizovatelný. To by byl konec Atlasu. 
Přemýšleli jsme tedy, co by se mělo změnit, aby formát map nebyl 
větší než u běžné knihy. Dospěli jsme k metodě plošných a bodových 
grafických prostředků. Plošnou technikou jsou vymezeny areály (izo‑
glosami s nápisy uvnitř nebo šrafováním) a značkami jako doplňkovým 
prostředkem. Toto definitivní řešení, které bylo vynuceno technický‑
mi možnostmi, se skvěle osvědčilo. Na jedné straně usnadnilo rychlé, 
přehledné čtení map, na druhé straně zároveň umožnilo postihnout 
celkovou jazykovou situaci v úplnosti.

Zvlášť musím ještě vyzvednout komentářovou část Atlasu. Takové 
komentáře jsou naše novum. Slouží k rychlé orientaci v mapě, usměr‑
ňují pozornost čtenáře na závažné problémy a začleňují nářeční jevy 
do celkového vývoje našeho národního jazyka i do souvislostí s ostat‑
ními západoslovanskými jazyky. Najdou se tam všechny údaje, které 
nemohly být zachyceny na mapách (méně běžné hláskoslovné jevy, 
generační rozdíly, rozdíly ve frekvenci jevů, diference mezi nářečími 
venkova a městskou mluvou, vývojové tendence a další). Komentáře 
také obsahují soupisy zachycených podob, vymezení sledovaného vý‑
znamu, stručný popis jazykovězeměpisné situace, vztah k minulému 
a dnešnímu stavu a k západoslovanským jazykům. Nechybí ani etymo‑
logické výklady, doklady ze zahraničních obcí a odkazy na jiné atlasy 
slovanských jazyků. Komentářová část zaujme každého. Uvádí čtenáře 
do celkové problematiky nářečních jevů. Mohu vyzvednout, že tak po‑
drobné a zasvěcené komentáře nenajdeme v žádném atlasovém díle. Na 
základě Atlasu už byla napsána četná pojednání „nad Českým jazyko-
vým atlasem“. Nepochybně to také umožnily právě ty naše komentáře.

V posledním svazku Atlasu se nachází velká pasáž o svazcích izoglos. 
Jde o část mimořádně cennou, ale také pracnou, založenou na mapách 
všech jazykových rovin. Vypracovala ji doktorka Stanislava Kloferová. 
Umožňuje zkoumat příčiny rozšíření jazykových jevů. Svazky izoglos 
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nevznikly náhodou, jsou odrazem existence nějakého předělu, který 
bránil společenskému styku. Za navrstvením rozhraničujících linií stojí 
zpravidla komunikační předěl. Tato část Atlasu přinesla také informa‑
ce o vyčlenitelných areálech, o kterých se dosud namnoze nevědělo. 
V každém případě přinesla podrobnější klasifikaci našich dialektů.

HG: Napadlo mě, že během práce na Atlasu došlo ke zrušení dialekto-
logického oddělení v Praze. Pravděpodobně se rozšířil i váš pracovní 
kolektiv v Brně…

— Ano. Měli jsme i v tom neštěstí štěstí, že se k nám dostali lidé ne‑
jen nadaní, houževnatí, pilní, ale také charakterní. To už jsme pomalu 
končili s terénním výzkumem a pouštěli jsme se do mapování a ko‑
mentování map. Noví brněnští pracovníci se skvěle zapracovali, a na‑
víc se věnovali vlastnímu výzkumu (Fic, Kloferová, Šipková, Pleskalová, 
Hlubinková, Čižmárová, Komárková). Jisto je, že tak velké dílo, jakým 
je Český jazykový atlas, nemohl vytvořit jedinec. Práce v kolektivu není 
však bez problémů, naštěstí náš tým byl do té míry „sehraný“, že produ‑
koval bez větších zádrhelů jeden svazek za druhým. Nemohu tu vděč‑
ně nevzpomenout obrovský podíl pražských kolegů (zejména doktora 
Pavla Jančáka) na vytváření koncepce tohoto díla. Bez nich by tento 
spis měl pomalejší začátky a sotva by se vyhnul větším chybám.

Už ten fakt, že jsme začali se zpracováním lexika, vedl později k mi‑
mořádnému zájmu o první svazek Atlasu. Jaké bylo moje překvapení, 
když jsem se dověděl po třech měsících od vydání prvního dílu, že je 
náklad rozebrán! (Proto se první svazek dočkal brzy druhého vydání.)

HG: Tak to je velmi příjemné zjištění… A jaké jsou vaše další plány do 
budoucna?

— Jsem realista a  uvědomuji si, že dny mého života se rychle krátí. 
Nepatřím k těm, kteří si na smrtelné posteli umiňují, co všechno ještě 
vytvoří, a dokonce vědí, jak na to půjdou. Zažil jsem, že si starší těžce 
nemocný pracovník vyzvedl u nás nejrůznější materiály (včetně dotaz‑
níků a publikací, které by bylo dobře prostudovat) s úmyslem, že pro‑
bádá jeden dosti složitý nářeční typ. A neuplynuly dva měsíce a kolega 
už nic nepotřeboval, byl najednou bez starostí.

Jsem rád, že se mohu podílet na dalším kolektivním díle dialektolo‑
gického oddělení, totiž na Slovníku pomístních jmen. Dokončení tohoto 
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nevšedního díla se již nedožiji, ale práce na takovém slovníku nenudí. 
V soupisech pomístních jmen nacházím tolik nejrůznějších problémů, 
k jejichž řešení je třeba mít dialektologickou průpravu, že si namlou‑
vám, že právě jako stařičký dialektolog mohu s úspěchem plnit některé 
úkoly na uvedeném díle.

Kromě toho se starám, aby se u nás dále rozhojňovaly kartotéky 
s  nářečním materiálem, aby se jednou  – po ukončení Slovníku po-
místních jmen – mohlo začít s formulováním Slovníku českých nářečí. 
V něm vidím další stěžejní úkol naší dialektologie. Nebudeme v tom 
směru prvními, ale věřím, že se jednou důstojně připojíme k polské, 
slovenské, lužickosrbské dialektologii, že zaplníme mezeru v poznání 
slovní zásoby našich dialektů a že náš Slovník českých nářečí nás bude 
v tomto směru dobře reprezentovat i na mezinárodním fóru. Spolu 
s Dobrovským si říkám, že i pouhé sbírání kamínku na velkou stavbu je 
záslužné. Ať stavbu katedrály zrealizují jiní!

rozhovory s lingvisty.indd   32 10/8/09   10:44 PM



33
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Doc. PhDr. Zoe Hauptová, CSc. 

Narodila se roku 1929 v Brně. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze vystudovala bohemistiku a polonistiku, v roce 1952 získala ti‑
tul PhDr. V roce 1958 získala titul CSc. V letech 1955–1956 absolvo‑
vala stáž v Jazykovědném ústavu Maďarské akademie věd v Budapešti 
u Istvána Kniezsi. Od roku 1952 pracovala v oddělení staroslověnského 
slovníku Slovanského ústavu ČSAV, v letech 1964–1971 v Ústavu ja‑
zyků a literatur ČSAV, od roku 1972 do roku 1982 v Kabinetu cizích 
jazyků ČSAV a v  letech 1983–1987 v Ústavu pro jazyk český ČSAV. 
V letech 1978–2002 působila na Pedagogické fakultě univerzity v Ústí 
nad Labem, kde se roku 1990 stala docentkou. Od roku 1990 do roku 
2004 přednášela na FF UK v Praze. Významně se podílela na znovuob‑
novení Slovanského ústavu, jehož vědeckou pracovnicí je od roku 1992 
doposud.

Odborný záběr Zoe Hauptové je velmi rozsáhlý a  zahrnuje tři 
základní oblasti: studium staroslověnštiny z  hlediska lexikologické‑
ho (členka kolektivu Slovníku jazyka staroslověnského, od roku 1973 
jeho hlavní redaktorka; hlavní redaktorka záhřebského slovníku cír‑
kevní slovanštiny charvátské redakce), gramatického, versologického 
a  textologicko ‑edičního; problematiku slovansko ‑maďarských (slo‑
vensko ‑maďarských) jazykových kontaktů a  historii slavistiky, ze‑
jména období národního obrození (J. Dobrovský a jeho předchůdci, 
P. J. Šafařík). Věnuje se rovněž dějinám staršího písemnictví slovanských 
národů. Dlouhá léta přednášela staroslověnštinu a spolu s Radoslavem 
Večerkou sestavila rozsáhlou Staroslověnskou čítanku, opatřenou boha‑
tým pomocným aparátem.

Podrobnější informace o  Zoe Hauptové naleznete mimo jiné 
v článku Emilie Bláhové Životní jubileum Zoe Hauptové. JA, 26, 1989, 
s. 143–144.
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Rozhovor  
s doc. PhDr. Zoe Hauptovou, CSc.

Marcel Černý: Odkud pochází vaše rodina?
— Moje rodina pochází z  Moravských Budějovic. Narodila jsem se 
v  Brně, protože tam byla porodnice. Rodina Hauptova byla docela 
zvláštní. Bylo jich několik bratrů a naše bábi k nim přišla jako malá 
holka z rodiny Máchalovy. Celá rodina Máchalova vymřela na tuber‑
kulózu, jedině naší bábi se smrt vyhnula, a Hauptovi byli její poručníci. 
Tímto způsobem se zmocnili Máchalovic statku, byla to docela pěkná 
usedlost, a myslím, že vzali chudinku babičku dost na hůl. Potom se 
provdala za jednoho z  Hauptových synů. Hauptovi byli prorakouš‑
tí – dávali dětem jména habsburského domu jako Ferdinand a Rudolf. 
A jedině děda Antonín byl český vlastenec. Byl sice zamlada husarský 
důstojník – když si bral naši bábi, je na těch fotografiích ještě v uni‑
formě, ba dokonce jeho uniformy pak ještě dlouho pietně visely v al‑
maře –, ale potom z vojny odešel a dělal městského tajemníka na rad‑
nici v Moravských Budějovicích. Zemřel velmi mladý, dávno před mým 
narozením.

MČ: Jak jste se dostala do Prahy?
— Moje matka si přála, abych chodila do školy v Praze. Pracovala tam 
jako zdravotní sestra, a když jsem v roce 1935 dorostla do školního 
věku, vzala mě s sebou. Ale rodnou Moravu jsem zdaleka úplně neo‑
pustila, protože potom vypukla válka a léta letoucí jsem na celé prázd‑
niny musela do Moravských Budějovic. Ještě po válce jsme tam několik 
roků v létě jezdili, a teprve když jsem byla na fakultě, unikla jsem tomu. 
Zato jsem musela jezdit na stavby mládeže a takové vopičárny.

MČ: Byly prvorepublikové Moravské Budějovice bilingvní?
— Nebyly, ale naše bábi sloužila jako malá holka ve Vídni, dělala tam 
děvečku k dětem. Když ji později jezdily navštěvovat její vídeňské ka‑
marádky a chtěly si vyprávět nějaké historky, které jsem neměla sly‑
šet, mluvily vídeňsky. Měla jsem vždycky vztek. A naše bábi používala 
v češtině fůru německých slov, jako šublátko, seslík a šrajbtyš. Snažili 
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jsme se ji to odnaučit, říkali jsme, babi, neříká se putra, ale máslo, 
neříká se vaškuchle, ale prádelna a neříká se seslík, ale židle, darmo 
mluvit…

František Martínek: Jak jste se učila němčinu vy?
— Maminka si přála, abych se naučila německy už na obecné škole. Ona 
sama moc německy neuměla ani se moc umět nesnažila. Tenkrát jsme 
měli na škole volné soboty, ale právě v sobotu se chodilo na němčinu. 
Musela jsem se to nadřít, protože němčina byla součást přijímacích 
zkoušek na gymnázium, které jsem dělala v roce 1939.

FM: Na gymnáziu jste tedy studovala za války…
— Začala jsem chodit na gymnázium v Michli, protože to bylo nejblíž – 
bydleli jsme přímo v areálu Thomayerovy nemocnice. Byli jsme strašně 
silný ročník, měli jsme asi osm paralelek. Ale přišli Němci a řekli, že 
budou paralelky pouze dvě, a všechny ostatní vyházeli, i mě. První rok 
jsem navštěvovala měšťanku v Kunraticích, ale táhlo mě to na gymná‑
zium. Pomohl mi strýc Jaro, středoškolský profesor a toho času ředitel 
pražského chlapeckého gymnázia v Truhlářské ulici. Mimochodem, 
byl spolužákem Vladimíra Šmilauera a klasického filologa Bohumila 
Ryby. Jeho žáci ho zbožňovali a jezdili za ním až do jeho smrti. Strýc 
mi nabídl dvě možnosti, kam bych se mohla přihlásit: buď k uršulkám, 
nebo na Krásnohorskou. Uršulek jsem se děsila, a tak jsem šla na dívčí 
gymnázium Elišky Krásnohorské, jehož frekventantky byly častovány 
říkankou „dívko z Minervy, nervi mi nervy“. Vydržela jsem tam až do 
konce války a potom jsem ze své vlastní vůle šla na státní francouzské 
reálné gymnázium, jak se říkalo, na „francouzák“.

MČ: A nebyl problém, že jste francouzštinu neznala?
— Ale já jsem se ji naučila na Krásnohorské, pilně jsem se ji našprta‑
la. Na francouzském gymnáziu jsem si pak užila francouzštiny bohatě: 
byla každý den a některé předměty jsme měli dvojmo, tedy česky a zá‑
roveň francouzsky. Třeba jsme měli francouzskou latinu, to bylo něco 
příšerného. Francouzští pedagogové učili jen francouzštinu, ostatní 
učitelé byli Češi, většinou ještě absolventi předválečných francouz‑
ských škol. Svého třídního – říkali jsme mu Achille – jsme měli rádi, 
byl to dost mladý a zároveň vzdělaný člověk. 
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Škola mě dobře připravila na univerzitu. Naučili jsme se formulovat 
myšlenky, a ještě ve francouzštině. Museli jsme každý měsíc napsat tak‑
zvanou „dissertation“ na nejrůznější témata z oblasti literatury nebo filo‑
zofie. Montaigne nebo někdo takový napsal nějakou větu, „cette phrase“, 
a my museli splnit vždy týž domácí úkol: „commentez et discutez cette 
phrase de Montaigne, de Saint ‑Beuve“ a dalších. Když jsem potom 
přišla na fakultu, bylo to k nezaplacení. Osvojit si způsob psaní, třeba 
referátu, neplácat hlouposti, ale držet se tématu a přesně a jasně vyja‑
dřovat myšlenky. Úspěšně jsem odmaturovala v osmačtyřicátém roce.

MČ: To byl přelomový rok. Jaké máte vzpomínky na tzv. Vítězný únor?
— Byli jsme zrovna se školou na lyžích, když se ten velký Únor udál. 
Matka byla v národněsocialistické straně, protože tato strana ovládala 
pražskou radnici a bylo žádoucí, aby v zařízeních města Prahy pracovali 
loajální zaměstnanci. Matka mi vyprávěla, jak k nám hned po Vítězném 
únoru vtrhli nějací tajní, zvizitýrovali celý byt a pořád chtěli vědět, kde 
má maminka peníze a šperky, co si kde – jako zdravotní sestra! – na‑
kradla. Měla nějakou bižuterii, jablonec, a odznak národněsocialistické 
strany. Tak jí řekli, že takové pochybné šperky už mohla dávno vyhodit.

FM: Jak jste se rozhodla pro obor, který budete na fakultě studovat?
— Myslela jsem si, že budu studovat klasickou filologii, ale napadlo mě, 
že to asi není to ono. Tak jsem si říkala, že zkusím slavistiku. Byla to 
zvláštní volba: neměli jsme ruštinu, já neuměla pomalu ani azbuku, ale 
docela rychle jsem se do toho všeho vpravila.

MČ: Kdo vás přijímal?
— Profesor Bohuslav Havránek (to ještě nebyla Akademie, ergo Havránek 
nebyl akademik) a  anglista Vilém Fried. Místo písemných přijíma‑
cích zkoušek se tenkrát dělal jen takový laskavý a přátelský pohovor. 
Havránek byl velmi vlídný, nijak nás netrápil a proběhlo to naprosto 
v pohodě. Ono se nás na filozofickou fakultu tehdy tolik nehlásilo, žádné 
davy, tak akorát.

Při přijímacím pohovoru jsem se setkala s budoucím spolužákem 
Lubošem Řeháčkem, vstoupili jsme tedy spolu na půdu fakulty. Přišel 
už z gymnázia jako komunista, ale jako takový nevykazoval obvyklou 
divokost, kterou měli tehdejší soudruzi.
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MČ: Jakým dojmem na vás působilo dobové napětí na fakultě, kde se 
draví mladí komunisté střetávali se starou generací profesorů?

— Na fakultu jsem přišla bezprostředně po Únoru. Panoval tam po pře‑
vratu značný zmatek. Zčásti to ještě byla stará Univerzita Karlova se 
svými rituály a tradicemi, se starými profesory… Komunisté, kteří do 
ní vtrhli, se rekrutovali jednak z nejmladší generace, která vstoupila 
do strany už na gymnáziu, jednak z těch, kteří nemohli studovat, pro‑
tože vysoké školy byly od neblahého 17. listopadu 1939 po šest let za‑
vřené. Vydrželi do konce války a buď se přihlásili ke studiu pak, nebo 
měli studium do té doby přerušené. Nejstarší spolužáci tedy byli o šest 
let starší než my, například totálně nasazení nebo ti, kteří přišli z kon‑
centračního tábora.

Hned v roce 1948 došlo na fakultě k čistkám a celá řada profeso‑
rů byla distancována, například profesor Václav Černý, profesor Jan 
Patočka, profesor Josef Hutter z hudební vědy, takový noblesní pán, či 
docentka Růžena Vacková z klasické archeologie. Řada studentů, ze‑
jména pokud byli členy národněsocialistické strany, byla vyloučena 
a bylo jim znemožněno dál studovat. Zavládl teror. Na slavistice se to 
neprojevilo jako na jiných oborech, jelo se více méně ve starých kole‑
jích, i když i nám samozřejmě byly okamžitě nadekretovány přednášky 
z marxismu ‑leninismu, dějin VKSB, politické ekonomie a tak dále.

MČ: Kdo tyto rádoby vědecké disciplíny začal učit, odkud se brali noví 
„odborníci“?
— Najednou se tam objevili, vznikli a byli. Strana se postarala. Nás od 
prvního ročníku měl jistý Kaláb, který na mě působil jako fanatický 
kazatel Girolamo Savonarola. Chodil v černém a marxismus přednášel 
s ohnivým zaujetím. V nás budil hrůzu, protože vypadal tak sveřepě. 
Zajímavé je, že tento Kaláb se v roce 1968 přidal k reformnímu křídlu.

Zkoušky z marxismu nebo z dějin VKSB, to bylo potěšeníčko. Byly 
velmi obávané, dívky na nich omdlévaly. Jedna kolegyně, kterou nebu‑
du jmenovat, omdlela před zkouškou z politické ekonomie u onoho zlo‑
pověstného Kalába jako špalek a vynášeli ji na nosítkách. Měla z toho 
takovou hrůzu, že to neunesla.

Na fakultě se také objevil Ladislav Štoll, který se při založení 
Československé akademie věd v roce 1952 dokonce stal akademikem 
a udělal oslnivou kariéru, ač neměl vysokoškolské vzdělání, dokonce 
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ani normální maturitu. Nechci ho pomlouvat, ale říkalo se, že prý měl 
maturitu na obchodní škole. Za první republiky působil jako komunis‑
tický publicista. Na fakultě dštil oheň a síru. Jeho dvě knížky, takové 
brožurky, se měly stát naší biblí. Jedna se jmenovala Skutečnosti tvá-
ří v tvář (1948) a druhá Třicet let bojů za českou socialistickou poezii 
(1950). Znectil českou moderní poezii, český parnas, zejména Halase, 
a my jsme to málem museli umět nazpaměť. Měl pro nás přednášku, 
která se jmenovala Sociální a hospodářské základy české literatury, 
a zvláštností té přednášky bylo, že prakticky vůbec nebyla. Vždycky 
jsme se shromáždili ve velké posluchárně a čekali na pana profesora, 
který nepřišel. A když snad někdy náhodou přišel, tak jsem tam zase 
náhodou nebyla já.

Jinak na fakultě samozřejmě pracovaly kroužky, museli jsme sklá‑
dat Fu číkův odznak, všichni jsme museli být svazáci, chodit na sva‑
zácké schůze, chodit na Prvního máje a při jiných příležitostech ve 
svazácké košili.

FM: I když na fakultě vládly marxistické nauky, jistě se dostalo i na ling-
vistiku… Jaké přednášky pro vás byly důležité?

— Jak jsem říkala, chtěla jsem studovat slavistiku. Jenže ta tenkrát nebyla 
vypsána jako samostatný obor, a tak jsem si zapsala češtinu a polštinu. 
Měla jsem ráda přednášky Karla Krejčího o polské literatuře. Přednášel 
fantasticky a říkala jsem si, že jestli budu sama někdy přednášet, budu 
to dělat jako on.

K lingvistice jsem se dostala přes přednášky profesora Vladimíra 
Skaličky z úvodu do jazykovědy. On byl člen Pražského lingvistického 
kroužku a to tehdy ještě mnoho znamenalo, i když zakrátko byl struk‑
turalismus odsouzen. Tenkrát ještě neexistovaly moderní poststruk‑
turalistické směry, které jsou pro mě v podstatě nepřitažlivé, a tudíž 
i nudné. Skalička se zabýval jazykovou typologií, měl úžasný přehled 
o různých jazycích. Vycházel ze srovnání toho, co o nich kde nasbíral. 
Nejdřív ho zajímalo, co je to slovo a co je to věta, potom postupoval 
podle gramatických kategorií a uváděl příklady, aby bylo zřejmé, ja‑
kými rozmanitými způsoby – případně vůbec – je jazyky vyjadřují. 
Skaličkova přednáška mě tedy zaujala a sledovala jsem ji s velkým zá‑
jmem. Když jsem pak četla novější úvody do jazykovědy, například od 
Jána Horeckého a dalších, protože jsem ten předmět později musela 
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taky přednášet, zjistila jsem, že jsou taková nuda, že nikoho pro lingvis‑
tiku nadchnout nemohou.

Také v prvním roce jsem absolvovala úvod do slavistiky u Karla 
Horálka. To byla jediná jeho přednáška, kterou bylo možné poslouchat. 
Měla hlavu a patu, byla pěkně připravená. Přitom mě zaujala staroslo‑
věnština, a tím jsem se v prvním ročníku chytila na lingvistiku a zrodila 
se moje láska k filologii.

Jenže potom přišla léta hubená, protože se u nás objevilo takzvané 
nové učení o jazyce Nikolaje Jakovljeviče Marra. To vám byla jediná 
hrůza. Z Leningradu to přinesl jistý Ctirad Bosák, který tam byl jako 
aspirant. Nasál tam tyhle nauky, a když se vrátil do Prahy na fakultu, za‑
čal řádit. Celá česká lingvistika, všechny jazykovědné obory a slavistika 
vůbec byly prohlášeny za zastaralé, buržoazní, pavědecké a já nevím co 
ještě. V Brně se to tolik neujalo, ale v Praze tím Bosák nakazil kdekoho, 
například dnes chváleného a velebeného profesora Petra Sgalla. A tak se 
začalo naléhat na české lingvisty, aby se přeorientovali, což šlo velice těž‑
ce. Já jsem samozřejmě nové učení o jazyce ignorovala, protože jsem vů‑
bec neměla tušení, jakým způsobem bych to měla aplikovat na svůj obor.

Za éry marrismu přijel z Moskvy profesor Ivan Ivanovič Měščaninov. 
Měl přednášku ve velké posluchárně na filozofické fakultě a všichni 
jsme tam museli přijít, až byla velká posluchárna plná. Byl tam sám vel‑
ký Zdeněk Nejedlý a také všichni koryfejové české jazykovědy, brněn‑
ský František Trávníček, který pro marrismus doslova hořel, Bohuslav 
Havránek a další. Když skončila přednáška, měla nastat diskuse. Jako 
první se přihlásil profesor Karel Horálek a prohlásil, že jemu připadá 
učení o nesprávnosti historickosrovnávací metody a neexistenci gene‑
tického vývoje jazyků z indoevropského prajazyka a slovanských jazyků 
z praslovanštiny nemožné. Říkal, že si přes všechny soudobé výklady 
nedovede představit, že by slovanské jazyky nepocházely z jednoho zá‑
kladu. Marr totiž učil, že neexistují jazykové rodiny, nýbrž že nové ja‑
zyky vznikají vzájemným míšením jazyků existujících. Horálek to tedy 
velmi stručně uvedl v pochybnost, načež nastalo hluboké rozpačité ti‑
cho. Pak vystoupil velký Zdeněk Nejedlý, podíval se očima po celé po‑
sluchárně a řekl, že když se dívá po přítomných, vidí každému na tváři 
jeho třídní původ. Nevím, co pak následovalo, snad nějaké chvalozpěvy, 
ale když jsem poté Horálka potkala na chodbě, řekl: „Víte, já jsem měl 
pravdu a ten Trávníček mi potom ani ruku nepodal!“
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Naštěstí období českého marrismu netrvalo tak dlouho. V roce 
1952, to jsem zrovna končila fakultu, vyšly takzvané Stalinovy stati o ja-
zykovědě. Byl velký jásot, všude se to nosilo. Později se říkalo, že Stalin 
ty stati nepsal, že mu je napsal buď Viktor Vladimirovič Vinogradov, 
nebo Arnold Stěpanovič Čikobava, případně snad oba. Byly psány až 
naivním způsobem, nicméně logickým. Vyvracely Marrovy teze, jeho 
ideologické nesmysly, jako například že jazyk je třídní a že je součástí 
ideologické nadstavby. Nastalo veliké vychvalování, jak moudrý Stalin 
očistil vědu od nánosů bludů a nesmyslů. Konaly se hned samozřejmě 
konference, vznikaly sborníky jako Co nám daly Stalinovy stati, začalo 
se to týkat všech možných oborů – kdyby jen jazykovědy, ale málem 
i porodnictví –, zkrátka to byl velký cirkus. V roce 1953 pak Stalin ode‑
šel z tohoto světa a blbnutí se pomalu uklidnilo, nastaly zase normál‑
nější pořádky. V podstatě lze říci, že se na očišťování jazykovědy od 
Marra podíleli titíž lidé, co Marra zaváděli.

MČ: Řekněte nám něco o svém příspěvku, který jste musela napsat v sou-
vislosti se Stalinovými statěmi.

— Akademik Havránek mi dal sborníky ze dvou bulharských konferencí, 
kde se poklonkovalo Stalinově moudrosti, a já jsem o tom musela na‑
psat referát. Hodit na hlavu jsem mu to nemohla, tak jsem sedla a na‑
psala… A dneska mi to všichni opakovaně vyčítají, jak jsem mohla něco 
takového dělat – no musela jsem, to se nedalo zrušit.

MČ: Myslím, že dneska má málokdo představu o tom, co vlastně ten váš 
text obsahuje – že to není pocta Stalinovi, ale zpráva o sbornících, které 
nabádají, že by se lingvisté měli opět navrátit k diachronnímu zkoumání.

— Už přesně nevím, co jsem tam plácala… Referát vyšel pod titulem 
Dva bulharské sborníky, věnované důsledkům Stalinových thesí pro bul-
harskou marxistickou jazykovědu v časopisu Slavia v roce 1954 a každý 
si ho může přečíst.

MČ: Existuje nějaký další případ, kdy vládnoucí ideologie výrazně 
vstoupila do vašeho života? Byla jste někdy členkou KSČ?

— Já jsem musela do strany vstoupit v roce 1953. Vydržela jsem tam tři 
roky, v padesátém šestém jsem to už měla za sebou. Mé členství prováze‑
ly důtky, mimo jiné kvůli měnové reformě. Původně jsem si jako hloupá 
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husa myslela, že člověk může jako straník pronášet kritiku, že žádné jiné 
fórum neexistuje… To jsem se šeredně mýlila, byla jsem šíleně naivní!

MČ: Víme, že jste se setkala s Romanem Jakobsonem. Při jaké příležitosti?
— Romana Jakobsona jsem poprvé viděla na Celostátní konferenci o his‑
torickosrovnávacím studiu slovanských jazyků, konané v Olomouci na 
přelomu ledna a února 1957. Bylo to po maďarském povstání v roce 
1956, kdy k nám Maďaři načas vůbec nesměli jezdit, ale na olomouckou 
konferenci přece jen přijel také můj učitel, maďarský profesor Kniezsa 
István, v průvodu své manželky. Roman Jakobson měl přednášku, před‑
nášel tuším rusky, ale potom k tomu přidal různé poznámky česky, mimo 
jiné narážky na to, jak byl v Československu v minulých letech vnímán.

Pak tady byl ještě jednou, ale to jsem se s ním nesetkala. V roce 1969, 
na výročí úmrtí Konstantina ‑Cyrila, byla uspořádána konference s me‑
zinárodní účastí. Konala se v aule právnické fakulty, Jakobson přijel 
také a měl přednášku. Zároveň byla v Plečnikově síni na Hradě uspořá‑
dána výstava o Velké Moravě – samozřejmě ne v takových obrovských 
rozměrech jako později výstava Velká Morava, ale mnohem skrom‑
nější. Byl tam vystaven originál Pražských zlomků, dokonce ani nebyly 
vzhůru nohama, nýbrž docela správně, a různé předměty z vykopávek. 
Sochař Stanislav Kolíbal vytvořil pro tuto výstavu takovou svou kolí‑
balovskou plastiku. Cyrila a Metoděje představovaly dva pařezy, jeden 
větší, jeden menší. Asi to trochu shazuji, když mluvím o pařezech, ale 
nebylo to špatné, byla to abstraktní plastika, celkem vkusná a pro ko‑
morní výstavu se dobře hodila. Nad Kolíbalovu plastiku jsme umístili 
citát z Kyjevských listů, známé „neotdazite našego tuzim“, tedy nedávej‑
te naše cizím a neuvoďte nás v pohanské otroctví. To bylo v roce 1969 
obrovsky zajímavé. Česky nám to cenzura zakázala, že tento nevhodný 
nápis musíme sundat, a tak jsme ho tam dali staroslověnsky a hlaholicí, 
což nikoho nevzrušovalo. Vernisáž výstavy měl zahájit profesor Josef 
Kurz, leč dostal srdeční příhodu, takže jsem ji místo něho zahajova‑
la já. Pověděla jsem, co se na takových vernisážích říká, a když jsem 
končila, ukázala jsem na nápis a povídám: „Ten nápis je tady hlaholicí 
a staroslověnsky a mnozí z vás, kteří nejsou zběhlí v tomto písmu, si 
ho nemohou přečíst. Tak já vám ho přečtu.“ Přeložila jsem ho, a před‑
stavte si, že se nic nestalo, prošlo to, jako kdyby spadla vařečka, nebyl 
z toho žádný průšvih, i když jsem něco očekávala. Zřejmě tam nebyl 
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žádný lapiduch, který by to byl okamžitě zaznamenal, nebo to ani tak 
nepochopil. Zkrátka prošlo to naprosto bez problémů.

MČ: Hovořila jste o svém maďarském učiteli, profesoru Kniezsovi. Jak se 
z vás stala hungaristka?

— Jak jsem se už zmínila, hrozně mě bavily Skaličkovy přednášky z úvo‑
du do jazykovědy. Říkala jsem, že probíral vyjadřování gramatických 
kategorií v různých jazycích světa. Mě zaujala například baskičtina 
nebo maďarština, i když jsem ty jazyky neuměla. Chtěla jsem pronik‑
nout do nějakého odlišného jazykového systému, a protože jsem měla 
spolužačku, která byla maďarského původu a vždycky se svou sestrou 
žvanila maďarsky, říkala jsem si, že se to musím naučit.

Ze začátku jsem se jí ptala, jak se řekne „stůl“, „asztal“, jak se řekne 
„na stole“, „asztalon“, a jak se řekne „vedle stolu“, „asztal mellet“, a tak 
dále. Dávala jsem si to tímto způsobem dohromady, až jsem si vlastně 
zrekonstruovala celou gramatiku a naučila se cosi maďarsky breptat. 
Chodila jsem v té době rovněž k Vladimíru Šmilauerovi. Pan profesor 
byl znalec maďarštiny, naučil se ji, když po první světové válce působil 
v Bratislavě. Když jsem hledala téma pro svou kandidátskou práci, roz‑
hodla jsem se psát o maďarských lexikálních výpůjčkách ve slovenštině, 
zejména ve starším jazyce listin a památek vytištěných na Slovensku. 
Byly psány v  podstatě česky, ale s  mnohými slovakismy, a  tudíž se 
v nich vyskytovaly i četné maďarské prvky. Havránek mě proto poslal 
do Budapešti, kde jsem byla v letech 1955–1956 jako aspirantka. Práci 
jsem napsala, obhájila, ale dále jsem s ní nemohla nic dělat, protože 
Slováci se cítili tématem hungarismů ve slovenštině poněkud dotčeni…

MČ: A kdo tu práci formálně vedl?
— Formální školitel byl Horálek, ale ten se na to samozřejmě nehodil 
a taky se o to nezajímal. V Budapešti byl mým školitelem Kniezsa, za‑
jímavá postava maďarské jazykovědy. Na něj já vzpomínám se slzou 
v oku, to byl strašně svérázný člověk.

MČ: Jaké vás s ním pojí zážitky?
— On byl velmi přátelský a se svými žáky udržoval, řekla bych, hodně 
blízké vztahy. A kromě toho strašně pil. Na budapešťské slavistice exis‑
tovala společnost, kterou v 19. století založil velký maďarský lingvista 
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Budenz József. Budenz byl jedním ze zakladatelů ugrofinistiky a dbal 
o to, aby studenti a vědečtí pracovníci znali slovanské jazyky. Maďaři 
jsou totiž od devátého století usídleni mezi samými Slovany, což sa‑
mozřejmě mělo určitý vliv na jejich jazyk. A protože Budenz byl také 
etymolog, velice ho to zajímalo.

I založili společnost, kde se měli učit rusky, proto se jmenovala 
Kružok. Jenomže Budenz byl německého původu a množství piva, kte‑
ré normálně v Německu vypijí, vyměnil v Maďarsku za stejné množství 
vína. Takže kroužek se, abych tak řekla, zvrhl v pánskou společnost, 
která se scházela v kavárně Bellevue a kde se všichni jednou za měsíc 
strašně ztřískali a vyprávěli si hanbaté vtipy. Původně tam ženy neměly 
vůbec přístup, potom bylo tohle pravidlo poněkud porušeno pozvá‑
ním velmi ctnostné dámy, matróny Úrhegyi Emília, a pánové usoudili, 
že bych tam mohla chodit taky já. Nemůžu říct, že bych tam chodila 
pravidelně, ale párkrát jsem tam byla a to se páni profesoři tedy pěk‑
ně udělali, zejména profesor Kniezsa, který se pokaždé nalil jak váza. 
Jeho asistent Király měl čestnou úlohu dopravit ho domů, protože jinak 
to dopadlo katastrofálně. Když se Kružok rozešel, začal pan profesor 
Kniezsa obcházet nálevny. Teď už to v Budapešti není, ale tehdy byl 
téměř v každé ulici takzvaný Italbolt, nálevna se zinkovým pultem, kam 
chodili uhlíři a metaři a dávali si tam panáky. Tenkrát byla cseresznye 
pálinka, třešňovice, která se dneska málem platí zlatem, neobyčejně 
levná, stála asi forint padesát. Byla považována za prostý šnaps tak pro 
uhlíře. Pan profesor se s těmi uhlíři vybavoval, plácali si po zádech. 
A jednou, to už začínala televize, vysílali dokument, jak se v Budapešti 
studuje slavistika – televizí proběhlo, jak pan profesor se svým seminá‑
řem sedí kolem stolu. A když potom obrážel nálevny, uhlíři říkali: „Ale 
Pišto, tos nám neřek’, že seš akademik!“

MČ: Byla jste nucena veřejně odsoudit maďarské povstání v roce 1956? 
Neudělala jste si kvůli nějakému komentáři k událostem u soudruhů 
zle?

— Při povstání jsem v Maďarsku již nebyla, těsně předtím jsem odjela. 
Ještě jsem se tam mínila vrátit, ale už jsem to neuskutečnila. Stejně 
jsem si nadělala do bot. Probíhaly velmi nepříjemné komisionální po‑
hovory. Přišli soudruzi z Ústředního výboru KSČ a z obvodního výboru 
partaje a vyslýchali mě málem jak gestapo. Veřejně jsem prohlásila, ať 
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nikdo nevykládá, že maďarské povstání bylo něco proti dělnické třídě, 
která se v něm naopak výrazně uplatnila, protože neměla nic, co by 
ztratila, leda své okovy. A za tuto památnou větu jsem měla největší 
průšvih. Ještě štěstí, že tenkrát byl ředitelem Slovanského ústavu, mého 
chlebodárce, Julius Dolanský, který nad tím zavřel obě oči a nevyhodil 
mě, za což jsem mu velmi vděčna.

FM: Jak jste se do Slovanského ústavu dostala?
— Do Slovanského ústavu mě přidělil akademik Havránek. Byla jsem 
z toho trochu zaražená, protože jsem měla nastoupit do oddělení staro‑
slověnského slovníku. Naštěstí to pro mě nebylo úplně neznámou věcí, 
protože na fakultě jsem chodila na přednášky Antonína Dostála, který 
právě na slovníku pracoval a zadával excerpci externistům. Taky jsem 
něco excerpovala, myslím, že to bylo zrovna Zografské čtveroevangeli-
um, takže jsem věděla, že se práce na slovníku začíná pomalu rozvíjet.

Nastoupila jsem a v oddělení jsme byli jako zaměstnanci sami dva, 
František Václav Mareš a já. Měla jsem co dělat, abych se staroslověn‑
štinu naučila, z fakulty jsem uměla skloňovat a časovat, ale hlubší vhled 
do oboru jsem neměla, protože jsem se zabývala fůrou jiných věcí. Že 
bych staroslověnštinu zrovna nějak hluboce ovládala, to bych neřekla. 
Tak jsem tam seděla jako přišitá, všechno pracně hledala, ověřovala, 
abych neudělala chybu a aby se mi někdo nevysmál.

MČ: Nevadilo vám, že vás Bohuslav Havránek do Slovanského ústavu 
zkrátka přidělil?

— Ne, nevadilo. Bez Havránka si nikdo ani neškrtl. Rozhodoval o všem, 
co se kde šustlo v české, ba i částečně ve slovenské jazykovědě. Václav 
Černý ho ve svých Pamětech nazval „miniaturním Stalínkem české jazy‑
kovědy“. Ale Havránek uměl o své žáky pečovat. Když nějaký posluchač 
budil jeho pozornost a zdálo se mu, že by k něčemu mohl být, postaral 
se, kam ho umístit. Řadu svých žáků tak umístil v Ústavu pro jazyk čes‑
ký. Jako mimořádně dobrý, vynikající učitel na své žáky nikdy nezapo‑
mněl a sledoval jejich vývoj, když už pracovali ve vědeckých institucích.

MČ: Souhlasíte s Černého hodnocením?
— S Černým bych spíše nesouhlasila. Protože Havránek přes to přese 
všecko, že dosáhl těch nejvyšších možných postů a byl ctěn a vážen, 
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si zachoval do jisté míry zdravý rozum. Naopak bych řekla, že žáky, 
o které měl zájem a kteří za to stáli, nikdy nenechal potopit. Jako třeba 
Františka Václava Mareše. To byl ortodoxní katolík a nikdy se s tím ne‑
skrýval, pořád měl kvůli tomu nějaké problémy a potíže, ale Havránek 
ho vždycky ze všeho vytáhl. Vím, že také řadu lidí vyhodil, ale neřekla 
bych, že nespravedlivě. Prostě nesnášel neumětelství, nezájem nebo 
povrchnost. Já jsem s ním nikdy špatnou zkušenost neměla. Nepatřím 
k těm, kteří by mu káleli na hrob.

MČ: Kdo tenkrát vaši práci ve slovníku kontroloval, kdo vás vedl?
— Práci řídili profesoři Antonín Dostál a Josef Kurz. Dostál velmi tou‑
žil po tom, aby mohl vést pražské pracoviště. Bylo však kdesi usnese‑
no – to jsem byla ještě moc malá, abych do toho viděla –, že vedoucím 
má být profesor Kurz. Tenkrát se Antonín Dostál hrozně urazil a nesl 
velice těžce, že slovník není tak úzce spojen s jeho jménem, ač toho 
spoustu vyexcerpoval a hodně se pro slovník angažoval, mezitímco 
profesor Kurz na základních pracích vlastně nepracoval. Došlo mezi 
nimi k velkému rozladění.

Měli jsme původně dost velkou redakci, kde byli všichni význam‑
ní slavisté té doby, kromě Dostála a Kurze Havránek, Horálek a Josef 
Vašica. Ještě existovala brněnská odbočka slovníku, kde pracovala větší 
skupina lidí. Dnes už ti kolegové většinou nežijí. Nebyla to malá jmé‑
na, třeba Vladimír Kyas, František Kopečný, Antonín Mátl, Stanislav 
Herodes, Lidunka Pacnerová, která s námi ještě podnes spolupracuje, 
Markéta Štěrbová a tak dále. Pracoviště tedy bylo na rozdíl od Prahy 
rozlehlé.

FM: Je obrovský úspěch, že se vám povedlo slovník dokončit. Čím to je, 
jaké pro to byly předpoklady? Takový Staročeský slovník se dokončit 
nepodařilo…

— Velké slovníky pokračují pomalu, Slovník středověké latiny se také 
prozatím nepodařilo dovést ke konci. O Staročeském slovníku se zmi‑
ňovat nebudu, protože do toho nevidím.

Staroslověnský slovník se podařilo dokončit silou vůle několika spo‑
lupracovníků, protože byl založen, jak víte, velmi velkoryse. Zdeněk 
Nejedlý fandil Slovanskému ústavu a podporoval jej – on měl v sobě 
trošku obrozeneckého slovanství, takže mu byl svým způsobem drahý 
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a v letech, kdy byl předsedou ČSAV, byl ústav štědře dotován, a zejmé‑
na pak Staroslověnský slovník. Měli jsme spoustu externích spolupra‑
covníků, excerptorů a řadičů, kteří dělali mechanickou práci. To stálo 
hodně peněz – a za Zdeňka Nejedlého jsme je i měli. Tím vznikla mož‑
nost zaměstnávat různé lidi, kteří byli v nemilosti režimu a v materiální 
tísni. Byli to různí středoškolští profesoři na penzi, klasičtí filologové 
a tak dále, takže pracné a mechanické věci, které zaberou spoustu času, 
se mohly celkem hravě vyřídit. Malér nastal potom po roce 1963, kdy 
došlo ke zrušení Slovanského ústavu, to jsme se začali dostávat do tísně. 
Nicméně v těch letech už byla velká část mechanických úkolů vykoná‑
na, materiál byl seřazen, památky byly vyexcerpovány, excerpce byla 
zkontrolována a tak dále.

V letech, kdy se psal rukopis slovníku, se všechno dělalo ručně. To 
si dneska už nedovedete představit. Vy si sedíte u počítače a prostě 
si tam píšete, pak se to vytiskne, běží to. Kdežto my jsme museli vše 
psát na křídové papíry s obráceným modrým kopírovacím papírem. 
Obrácená strana se objevila na rubu křídového papíru a rozmnožovalo 
se to lihovým strojem, který se jmenoval Ormig. Pochopitelně jsme 
rukopis do této podoby nemohli psát z  jedné vody načisto, protože 
bychom toho spoustu zničili. Psali jsme jej rukou na papír a potom to 
někdo přepisoval na matrice. Slovník se tiskl ruční sazbou v tiskárně 
Mír na Václavském náměstí, vybíralo se to z olověných kazet a literky 
se ručně sázely. Byla to strašně namáhavá práce, spousta korektur, pro‑
tože při sazbě se samozřejmě nadělalo mnoho chyb. Takže slovník šel 
velmi, velmi pomalu. Ale šel. Jenže potom nám začala vymírat redakce. 
Nakonec jsme zbyli jako faktická redakce jenom já a Václav Konzal. 
Od smrti profesora Kurze v roce 1972 (od 25. sešitu) jsem převzala 
hlavní redakci já, ale už jsem nesměla být vytištěna na titulním listě. 
Jsem uvedena teprve až v posledním svazku, ale ve skutečnosti jsem 
dělala hlavní redakci třetího a čtvrtého svazku, tedy celé druhé polovi‑
ny slovníku. V roce 1987, tedy přesně deset let před vytištěním, jsme 
s Václavem Konzalem doredigovali rukopis posledního sešitu slovníku. 
A jakmile jsem položila tužku, dostala jsem padáka. Právě tehdy jsem 
naplnila náležitý důchodový věk a šla jsem do penze, bez nasluhování, 
s nejmenším možným důchodem, což nesu na sobě až do nynějška.

Po mém odchodu tisk slovníku nešel a nešel a nešel. Sem tam se ně‑
jaký sešit vytiskl, po mnoha korekturách, s velikým zpožděním. Potom 
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se to rozběhlo, když začal počítačový tisk, čehož se ujal Vlado Kříž. 
A najednou jsme zbytek slovníku velmi rychle dotiskli. Deset let po 
mém odchodu.

MČ: Za váš odchod mohl Jan Petr. Co si spojujete s jeho jménem? Jaký 
byl Petrův vliv na slavistiku v letech normalizace, fenomén, který dostal 
přiléhavé kalamburní pojmenování „petrifikace české slavistiky“?

— Jan Petr byl o dva roky mladší než já, znala jsem ho ještě z fakulty 
jako studenta. Byl to velice nadaný, pilný a chytrý hoch, takže jsme se 
spolu bavili, rozprávěli, přátelili jsme se. Po absolutoriu jsem nastoupila 
do Staroslověnského slovníku, Petr byl poslán na stáž do Polska. Když 
jsme potom nastoupili do aspirantury, já jsem odešla na dva roky do 
Maďarska a Petra poslal profesor Horálek, který byl naším společným 
školitelem, do Lublaně. Po návratu jsme se potkávali hlavně v univer‑
zitní knihovně, dobře jsme se bavili, dělali jsme i politické vtipy. Nijak 
se mi nejevil, jako že by chtěl někomu škodit nebo něco podobného.

Před vstupem vojsk v roce 1968 se podruhé oženil a vzal si něja‑
kou dívku z prominentní komunistické rodiny. Studovala psychologii 
a hned po absolutoriu šla na ústřední výbor strany, kde dělala cosi psy‑
chologického, co si já nedovedu představit. Pak se přidala k reform‑
nímu křídlu a ještě před vstupem vojsk se s Petrem rozvedla. On uvá‑
děl, že mu reformisté šli na nervy, že byli věčně opilí, že dělali věčně 
mejdany, takže se mu celý jejich spolek zošklivil. To pořád byly věci 
pochopitelné.

Potom došlo k vstupu vojsk. To ještě považoval za pobuřující sku‑
tečnost, ale jakmile došlo k obratu kurzu a nastala takzvaná normaliza‑
ce, vstoupil do strany. Já jsem se s ním na toto téma bavila a říkala jsem 
mu, ty ses zbláznil, a on říkal, ne, já chci zachránit českou jazykovědu. 
Došlo mezi námi k určitému rozladění, řekla bych, dokonce jsme se 
pohádali, protože jsem mu nevybíravě řekla, co zachrání.

Po různých peripetiích přestavby a destrukce akademických ústavů, 
když naše pracoviště dospělo až do Ústavu pro jazyk český, se Petr stal 
naším ředitelem. No a to bylo špatně, protože on věděl, že já vím, a tak 
jsem najednou nesměla nic. Nesměla jsem vyjet nikam, ani do Polska, 
nemluvě například o  cyrilometodějském kongresu v  Řezně, kam 
jsme byli pozváni, tam z nás nesměl nikdo. Vodil nás dost nakrátko. 
Samozřejmě se hned stal redaktorem Staroslověnského slovníku, kde 
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se uplatnil tím, že nám škrtal vysvětlivky reálií u osobních jmen světců. 
U letopočtů jsme používali ante Christum natum nebo post Christum 
natum, což také škrtal, že tam Ježíška nesmíme mít. Já jsem říkala: 

„Podle jaké éry to máme počítat – od založení Říma, od stvoření světa, 
nebo jak?“ On řekl: „Tak si něco vymyslete, ale Ježíšek tam nesmí být.“ 
Já povídám: „No tak dobře, napíšeme ho s malým písmenem a budeme 
to číst ante chronologiam nostram.“ A on na to: „No vidíš, to je nápad!“

MČ: A co jste dělala, když vás Jan Petr z ústavu vyhodil?
— Anica Nazor, ředitelka chorvatského Staroslověnského institutu, mě 
poprosila, abych spolupracovala na jejich slovníku církevní slovanštiny 
charvátské redakce. Znaly jsme se z doby, kdy se u nás, ještě jako mladá 
dívka, učila, jak se slovník dělá. Nějakým pokoutním kanálem, zřejmě 
přes Františka Mareše, se dozvěděla, že mě Jan Petr vyhodil, a hned 
po mně skočila. Dokud jsem byla v ústavu zaměstnaná, nepřipadala 
by podobná spolupráce v úvahu, protože by mi ji musel povolit ředitel. 
A Jan Petr by ji určitě nepovolil.

Hned po změně režimu jsem byla zaměstnaná v Ústavu pro jazyk 
český, ovšem pouze jako konzultantka. A tím jsem se oficiálně vrátila 
ke Staroslověnskému slovníku.

FM: V současné době probíhá jeho doplňování a revize. V čem spočívá? 
Jsou nové prameny, hesla, významy?

— Ovšem. Slovník se začal tisknout v roce 1958 a hodně se na to spě‑
chalo. Havránek naléhal, abychom první sešit přivezli na slavistický 
kongres, který se konal téhož roku v Moskvě, a proto jsme ho vytisk‑
li, aniž bychom měli vyexcerpovány všechny památky. Některé jsme 
excerpovali z rukopisů, tedy z fotokopií, protože ještě nebyly vydány. 
Třeba Parimejník, Nomokánon a některé menší památky, Strumický 
a Makedonský apoštol a tak dále. Také trvalo, než jsme fotokopie získali. 
Zejména se to týká Parimejníku, museli jsme dlouho čekat, než nám ze 
Sovětského svazu poslali mikrofilm a než jsme jej nechali připravit tak, 
abychom s ním mohli pracovat. Samozřejmě bylo obtížnější takový text 
rozepsat na lístky. Takže v prvních sešitech, na samém začátku slovníku, 
některá hesla z památek excerpovaných dodatečně zpracována nejsou.

V roce 1975 došlo na Sinaji k objevení nových rukopisů. Byl to 
zbytek Sinajského žaltáře a další část Sinajského euchologia, které pa‑
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tří k nejstarším hlaholským rukopisům, a kromě toho byly postupně 
vydávány další památky: na světle se objevil Bodjanský palimpsest, 
Zografský palimpsest, Vatikánský zlomek a další. Tyto rukopisy jsme 
už nestačili zachytit, proto se tam dodávají, když se slovník doplňuje.

Ovšem úzus, jak byl slovník zpracováván, byl zpočátku značně roz‑
kolísaný – právě kvůli tomu, že se to dělalo narychlo. Redakce se na 
mnohých věcech nedohodla a kolísala v tom, jak formálně uspořádat 
některé údaje, kolik dávat k dokladům řeckých a  latinských paralel 
a podobně. Takže slovník je třeba uvést do souladu, aby tvořil ucele‑
ný obraz nejstarší staroslověnské slovní zásoby, a proto pracujeme na 
dodatcích.

FM: Můžete uvést nějaké orientační číslo, kolik procent hesel máte 
z nově nalezených památek?

— To se dá těžko odhadnout. Na absolutním začátku bude materiálu 
trochu víc, potom jej postupně ubývá. Co se týká nejnověji objevených 
památek, tam je nových slov nemnoho, jen pár. Sama jsem referovala 
v Münsteru na zasedání Mezinárodní komise pro církevněslovanské 
slovníky, kolik je nových slov v Sinajském žaltáři a v Euchologiu, a ne‑
bylo jich mnoho. Dodatky se opravdu týkají spíše ucelenosti zpracování.

MČ: Padlo slovo o Mezinárodní komisi pro církevněslovanské slovníky, 
jejíž členové jsou vybíráni tak, aby byly zastoupeny všechny redakce cír-
kevní slovanštiny. Jak probíhá spolupráce s českou vědou? Jaké projekty 
probíhají a jaké jsou plánovány do budoucna?

— Už léta nejsem předsedkyní této komise. V současné době je před‑
sedkyní Zdeňka Ribarová a sekretářkou Petra Stankovská, moje žáky‑
ně, která teď působí v Lublani. Práce komise se díky osobnosti Zdeňky 
Ribarové zase rozběhla, takže se pečlivě vede v evidenci, na kterých 
slovnících se právě pracuje. Je jich několik, například záhřebský cír‑
kevněslovanský slovník charvátskohlaholských památek, srbský slovník 
evangelií nebo staroruský slovník, který zahrnuje i církevní slovanštinu. 
Komise se hodně zabývá otázkou elektronického zpracování staroslo‑
věnské a církevněslovanské slovní zásoby. Právě Zdeňka Ribarová se 
svým synem Kirilem vymýšlejí způsoby, jak na to.

Asi vás zarazí, že v komisi nejsou Bulhaři. Nejsou tam od samého 
jejího vzniku. Byli přizváni, avšak s jednoznačnou rozhodností popřeli 
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celý její raison d’être. Neuznávají ani staroslověnský, ani církevněslo‑
vanský jazyk, uznávají jenom bulharský jazyk a vše řadí do jeho historie. 
Mezislovanský charakter staroslověnského nebo církevněslovanské‑
ho jazyka naprosto popírají. Proto je není možné přemluvit a dostat 
k tomu, aby se práce zúčastnili. Je to škoda, protože oni nás jednotlivě 
uznávají, jezdí k nám, zvou nás na své konference, normálně se s námi 
stýkají a berou i to, že užíváme výrazů staroslověnský a církevněslovan‑
ský, a nijak je to viditelně nepobuřuje, nicméně ve spolupráci v rámci 
komise odmítají figurovat.

MČ: To je škoda. Myslím, že se do toho promítá mýtotvorná funkce cy-
rilometodějství. Zatímco v Čechách se paleoslovenistika bere jako něco 
exotického, u ostatních Slovanů má ohromnou prestiž. Jak na vás působí, 
když srovnáte povědomí o cyrilometodějském dědictví u nás a jinde ve 
slovanském světě?

— Bulhaři je považují za svoje patrimonium, pro ně jsou Cyril a Metoděj 
dárci jejich vzdělanosti. Dokonce vybudovali vlastní obor, který se 
jmenuje „cyrilometodievistika“ (bulharsky кирилометодиевистика). 
Každý rok pořádají na výročí Metodějova úmrtí (24. května) Den 
bulharské vzdělanosti a kultury a slovanského písemnictví (Ден на 
българската просвета и култура и на славянската писменост), něco 
mezi Prvním májem a Božím tělem – dětičky ze všech škol chodí s ky‑
ticemi a nápisy… To je jeden extrém. I pro Chorvaty je samozřejmě ta 
tradice důležitá. Váží si jí i svého písma, charvátské hlaholice, a po‑
važují to za plynulé pokračování cyrilometodějské tradice. Co se týká 
ostatních, řekla bych, že to berou normálně.

V Polsku je to samozřejmě mimo, protože oni nemají památky. 
Počítá se s tím, že tam do jisté míry staroslověnština pronikla, že se 
v krakovském klášteře v Klepařích její tradice udržovala. V polštině na‑
lezneme jednotlivá slova staroslověnského původu – Poláci mají jed‑
notlivé střípky toho, že tam cyrilometodějské tradice někdy působila 
(o tom existuje literatura), ale trvalou součástí kultury se cyrilometo‑
dějství nestalo.

U nás je tato tradice po mém soudu uměle utloukána řadou histo‑
riků. Není to jenom zesnulý Dušan Třeštík, ale i Pavel Spunar a mnozí 
jejich předchůdci. V dnešní době jsou mezislovanské souvislosti poli‑
tikum, řada veřejně působících lidí se všeho slovanského hrozí – že to 
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čpí „kozáckou nahajkou“, takto se vyslovil jeden ze současných politi‑
ků. Ti lidé si vůbec neuvědomují, že Češi jsou kromě jiného i Slované. 
Nevraživost těchto slavofobů se týká také písma, protože oni je považu‑
jí za azbuku a vůbec si nejsou vědomi toho, že Konstantin vytvořil zcela 
jinou abecedu, než je ta, jejímž pokračováním je dnešní azbuka. Pořád 
si nedovedou srovnat v mysli, že to s Ruskem a s pravoslavím de facto 
nesouvisí, nebo aspoň ne bezprostředně. Na Moravě je trochu jiná situ‑
ace. Moravané mají k cyrilometodějské tradici přece jenom lepší vztah, 
protože existovala Velká Morava.

Jenže pořád se do toho plete politika. Cyrilometodějský svátek se 
u nás slaví 5. července, a to je vlastně nesmyslné datum. Ve většině zemí 
se připomíná úmrtní den některého z věrozvěstů, zejména Metoděje. 
5. červenec byl určen naprosto beze smyslu a byl prý zvolen, aby vytvo‑
řil protiváhu k 6. červenci, k svátku Mistra Jana Husa, který si katolíci 
nepřáli slavit… Proto si prosadili, že budou mít svůj svátek – cyrilo‑
metodějský. Z toho vznikl chaos, takže dneska děcka, ale nejen děcka, 
vůbec nevědí, co je to za svátek. Děti jsou někde na prázdninách, pouze 
pracující mají radost, že je volno.

MČ: Jak se k sobě máte vy a Bulharsko? Kdy jste tam byla poprvé? Jak 
jste se orientovala k bulharistice?

— No k bulharistice… Paleoslovenistiku jako součást bulharské filologie 
chápou v podstatě jen Bulhaři. Jsem pro ně tedy bulharistka, která se 
pořádně bulharsky přes veškerou snahu nikdy nenaučila. V Bulharsku 
jsem byla poprvé díky tomu, že se slavistický kongres v roce 1963 konal 
v Sofii. Když kongres skončil, řekly jsme si spolu se dvěma kolegyněmi, 
s Emílií Bláhovou a nebožkou Ilonkou Páclovou, že si to Bulharsko pro‑
cestujeme, když už nás tam pustili. Jely jsme celým Bulharskem a pro‑
cestovaly jsme všechny známé památky – byly jsme v Plisce, v Madaře, 
v Preslavi, v Trnovu, v Plovdivu a všude možně. Takhle jsme putovaly 
celý měsíc a tu cestu jsme potom zakončily v Bukurešti a v Budapešti. 
Julius Dolanský, náš ředitel, nám vynadal, ale nakonec to nechal spad‑
nout pod stůl.

MČ: Kromě paleoslovenistiky jsou patrné vaše četné přesahy, jednak 
k práci s archiváliemi, k vydávání korespondencí, jednak do oblasti 
starších slovanských literatur. Nasměrovala vás k  tomu vaše již ze-
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snulá přítelkyně a spolupracovnice Věnceslava Bechyňová, jedna z vý-
razných osobností naší poválečné literárněvědné slavistiky a zejména 
bulharistiky?

— Určitě. Když se Slávka rozhodla, že bude vydávat Šafaříkovu kore‑
spondenci s Palackým a Kollárem, našla si mě, abych jí pro tyto edice 
dělala lingvistu. Celkem často jsme se spolu přátelsky bavily už na půdě 
Slovanského ústavu, kam přišla v roce 1953 ze Slovanské knihovny. 
A při jedné z těchto rozmluv mi tak mimochodem řekla: „Hele, nechtě‑
la bys se mnou dělat toho Šafaříka?“ Já jsem samozřejmě ráda přijala 
a tím přišla do těchto pro mě doposud neznámých vod starších slo‑
vanských literatur a dějin slavistiky. Byla to hezká spolupráce, škoda že 
nakonec vyšla jen Šafaříkova korespondence s Palackým, o edici listů 
Kollárovi nebyl zájem… Na počátku osmdesátých let jsme potom spo‑
lu udělaly komentovanou antologii Zlatý věk bulharského písemnictví. 
Dobře se nám spolupracovalo.

FM: Mluvíme o  slavistice – vidíte nějakou spojnici mezi slavistikou 
a slovanskou vzájemností? Jak souvisí slavistika s mýty?

— To bych radši nechtěla vidět…

MČ: Zeptejme se jinak: Proč si někteří nezasvěcení myslí, že slavistika 
stojí na mýtech?

— Souvisí to v prvé řadě s dnešním pohledem na české národní obroze‑
ní. Jednou jeho součástí je pro mě například Vladimír Macura. A jsou 
ještě horší než on. Protože Macura k obrození jakýsi vztah měl, i když 
posměšný a kritický.

Lidi si neuvědomují, že by ani česky byli nepsali, nečetli a nemluvili, 
kdyby obrození nebylo bývalo. Někteří publicisté jsou tak krajní, že je 
jim to vlastně jedno – proč bychom nemohli psát německy? Bylo by to 
daleko jednodušší. Vztah k národnímu obrození, které vlastně zplodilo 
slavistiku, je dnes řekněme zdrženlivý, nechci říct přímo negativní.

Je tu však ještě druhá věc. Pro mě slavistika především souvisí se 
společenstvím jazykového základu a středověké kultury, která je pře‑
vážnou většinou, i když ne úplně, vázána na oblast Slavia orthodoxa, do 
níž my nepatříme. Jde o kompaktní kulturní celek, který se týká všeho: 
písma, jazyka, kultury, výtvarného umění, hudby… Je to byzantské dě‑
dictví, svébytná kultura slovanské ortodoxie. Tady bych brala opráv‑
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něnost slavistiky a důvod, proč se jí zabýváme. Co se týká moderních 
literatur, tam bych byla mnohem zdrženlivější: samozřejmě jsou v kul‑
turních dějinách období, kdy existují mezi jednotlivými literaturami – 
i slovanskými – větší souvislosti a spojnice, kdy se literatury vzájemně 
stýkají a ovlivňují, ale má to určitá omezení.

Proto bych se s tím, že je slavistika „srostlá“ se slovanskou vzájem‑
ností a že je nějak přímo spojena s mýty, nemohla ztotožnit.

FM: Položme úplně jinou otázku: Co vás pobízí k filologické práci, co vás 
u ní drží? Měla jste někdy pochybnosti o smyslu a účelu lingvistického 
bádání?

— No jejdamane! Měla jsem pochybnosti, a těžké pochybnosti! Když 
jsem byla v aspirantuře, měla jsem období, kdy se mi zdálo, že je to 
nanic a proč se tím vlastně zabývám, že to nikomu není ku prospěchu, 
a dokonce jsem uvažovala, že toho nechám a budu studovat něco jiné‑
ho, například medicínu.

MČ: Jak vás napadlo lékařství? Nechtěla jste se vrátit ke klasické filologii?
— Ne, opravdu nechtěla. To mi připadalo ještě nicotnější. Dokonce jsem 
se pochybami velmi intenzivně zabývala a říkala jsem si, že jsem ješ‑
tě dost mladá na to, abych tu medicínu vystudovala, abych přestala 
hloupnout, protože filologie nikomu k ničemu nepomůže, že je úplně 
nicotná… Ale pak mě najednou osvítil jakýsi svatý duch, i řekla jsem 
si, že je hloupost přestat – dělám to celý život, tak proč bych to neměla 
dělat dál? Zahodila bych takových let práce a myšlenek…

FM: Teď bych se zeptal na vaše pedagogické působení. Dost dlouho jste 
učila v Ústí nad Labem na Pedagogické fakultě. Jací tam byli posluchači?

— V Ústí nad Labem jsem učila od roku 1979. To byla naprostá náhoda, 
protože moje kolegyně a přítelkyně ze studijních let, dneska už zesnulá 
Marie Racková, tam tenkrát dělala šéfku katedry bohemistiky a v roce 
1979 usoudili, že bohemistika bez staroslověnštiny není to pravé a že by 
v ní staroslověnština a základy slavistiky být měly. Ona sama tam učila 
českou historickou mluvnici. Přišla k nám do ústavu, to jsme byli tuším 
Kabinet cizích jazyků ČSAV nebo nějaký takový nestvůrný institut, a ří‑
kala mi, že se na staroslověnštinu a úvod do slavistiky necítí a jestli bych 
to nevzala. Vzala jsem to a ráda, protože jsem nikdy předtím nesměla 
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učit, vůbec to nepřipadalo v úvahu. Vydržela jsem tam třiadvacet let, 
šťastných třiadvacet let jsem učila v Ústí nad Labem úvod do slavistiky 
a staroslověnštinu.

Posluchači byli velmi různí. Především, pro většinu tehdejších 
i dnešních posluchačů byla celá staroslověnština a slavistika „velké la‑
lulá“, něco, čemu nerozumíme a nevíme, proč to máme studovat. Tak 
jsem se snažila, abych jim to trošku zpřítomnila, osvětlit jim smysl této 
výuky. Mívala jsem dokonce několik přednášek na téma, proč to vlast‑
ně studujeme. Uváděla jsem zaprvé jazykovědné důvody, to, že čeština 
je součástí jazykové rodiny slovanských jazyků. To musíme přijmout 
a vyrovnat se s tím, zároveň máme možnost sledovat po této linii dějiny 
českého jazyka tak daleko, kam až je to vidět, tedy až do indoevropské 
pospolitosti.

Zadruhé se to týká kulturní historie v našich zemích. Studium sta‑
roslověnského jazyka nám osvětluje počátky naší kultury, které nejsou 
zanedbatelné. Když si vezmeme takové 9. století – co vlastně v Evropě 
bylo? Kolik lidí umělo číst a psát? Kolik lidí četlo bibli nebo něco po‑
dobného? Poukázala jsem tedy na to, že se tenkrát nejenom Velká 
Morava, ale následně i přemyslovské Čechy znalostí staroslověnského 
jazyka a písma povznesly vysoko nad úroveň mnohých sousedů, a to 
je potřeba mít na mysli. Tak jsem se snažila posluchače nachytat na 
to, jaký má studium staroslověnštiny smysl a proč ji vlastně studujeme, 
a nelitovala jsem času jim to široce dlouze vysvětlovat.

Za tuhého režimu v sedmdesátých a osmdesátých letech se poslu‑
chači samozřejmě hodně chytili na to, že jsme četli biblické texty, větši‑
nou evangelia. I nelenila jsem jim říct, co to evangelium je, jak vzniklo 
a další podrobnosti, což vzbudilo jejich velkou zvědavost. Pořádali jsme 
tajné kroužky biblistiky, kde jsem posluchače uváděla do problému, co 
je to Bible, jak vznikl Starý a Nový zákon, z jakých se skládá knih, co 
se o tom dodneška ví a tak dále. Když padl režim, měla jsem biblisti‑
ku Starého a Nového zákona jako nepovinnou, hojně navštěvovanou 
přednášku.

FM: Srovnala byste ústeckou Pedagogickou fakultu s pražskou Filo zo-
fickou fakultou, kde jste přednášela po sametové revoluci?

— V Praze byla situace jiná. Posluchačů nebylo tolik, byli, řekla bych, ta‑
koví zvídavější. Působila jsem tady deset let, odpřednášela jsem úvody, 
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základy staroslověnštiny a podobné věci. Nejlepší období mého praž‑
ského působení nastalo, když jsem po zesnulém Luboši Řeháčkovi pře‑
vzala kurz historickosrovnávací slavistiky. Byl třísemestrový, věnoval se 
hláskosloví, skloňování a časování.

Měla jsem jednu skupinu posluchačů, kteří byli mimořádně při‑
pravení, vzdělaní a zvídaví. Byl v ní například italský student Andrea 
Trovesi, Jarmilka Vařeková, Marcel Černý a někteří další, třeba velký 
Panslovan Giuseppe Maiello, který dělal svoje večírky a podobné leg‑
rácky. Velice dobrý byl Andrej Novik, ten měl hudební skupinu Ahmed 
má hlad, která ještě existuje. Novik je velmi nadaný člověk, přednášel 
nějakou dobu slavistiku na fakultě. Četla jsem jeho diplomku o chor‑
vatských nářečích na Slovensku. Byla velice dobrá, a proto jsem ji na‑
vrhla na Hlávkovu cenu, kterou nakonec dostal.

Tahle skupina posluchačů mně připadala taková, jak by to mělo být, 
ta se mi líbila. Říkala jsem si, že přece jenom má slavistika jakousi bu‑
doucnost, že studenti jsou opravdu vzdělaní, zajímají se, jsou zvídaví. 
Další skupiny už bohužel takové nebyly.

FM: Jaký je podle vás vztah lingvistiky a praktického života? Je podle vás 
důležité, aby měla jazykověda dopad na běžný život?

— Pohybuju se na úrovni lingvistiky historickosrovnávací, ta pro prak‑
tický život bezprostřední význam určitě nemá. Avšak kromě toho, že 
je to badatelský úkol, jako třeba čtení egyptských papyrů, prostě jeden 
z vědních oborů, který má svůj význam. Zajímavé totiž je, že když jeden 
z takových oborů vypadne, tak je společnost, i když ho bezprostředně 
nepostrádá jako takový, najednou o něco ochuzená. To jsem poznala 
právě v době marrismu. Najednou vypadla historickosrovnávací jazy‑
kověda a podobné disciplíny – a jako kdyby společnost něco ztratila, 
něco nebylo, co by tady být mělo.

Co se týká jazyka a současnosti, tak bych, protože jsem v tomto obo‑
ru laik, chápala dopad jazykovědy na běžný život především v jazykové 
kultuře. Ta je u nás, jak známo, na velmi nízké úrovni, zejména ve sdě‑
lovacích prostředcích. I když jsem poslední dobou zaregistrovala, že už 
si to začínají různá sdělovadla uvědomovat a začínají o tom přemýšlet, 
například Lidové noviny mě nadchly tím, že ve spolupráci s Ústavem 
pro jazyk český otiskly na svých stránkách jakýsi minikurz spisovného 
jazyka. Tak jsem si říkala, zaplať pánbůh aspoň za tohle, a kromě toho 
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už snad mají nějakého jazykového korektora, takže takové ty zrůdy, kte‑
ré jsem tam čítávala kdysi, postupně mizí.

FM: Má mít péči o jazykovou kulturu v náplni práce Ústav pro jazyk 
český?

— Myslím si, že zabývat se jazykovou kulturou by měla být jedna z hlav‑
ních náplní jeho činnosti. Jinak do jeho práce samozřejmě vůbec nevi‑
dím, třebaže zčásti sdílíme společnou budovu. Myslím, že jsou soustře‑
děni především na dnešní teoretickou lingvistiku, nemám představu, 
jak se na to dívá jejich ředitel.

Dřív byl ústav na jazykovou kulturu více zaměřen. Pracovala 
tam řada kolegů, s kterými jsem se bezprostředně znala, mimo jiné 
z Havránkových seminářů: Zdena Sochová, Miloslav Churavý, Josef 
Filipec, ten byl starší než já, František Daneš. V rozhlase byly každý 
den jazykové koutky, fungovala jazyková poradna – ta existuje dodnes, 
ale nevím, do jaké míry je využívána.

MČ: Jazyková poradna je využívána docela dost. S nástupem internetu 
posílají tazatelé mnoho dotazů e -mailem.
FM: Ve spolupráci s ústavem také vzniká popularizační televizní pořad.

— Zaplať pánbůh za ty dary. Pamatuju si na dobu, kdy jazykovou úpra‑
vou konanou Ústavem pro jazyk český musely projít zákony a vyhlášky. 
Mám pocit, že dnes už tahle praxe neexistuje. Různé „výrobky“ našich 
zákonodárců jsou pak značně nesrozumitelné a jazykově pochybené.

Samozřejmě nelze regulovat nebo nařizovat, ale některé firmy, když 
vydají nějaký návod k použití, by měly dbát na to, aby to bylo správně 
česky a aby to bylo srozumitelné. Některé návody jsou k tomu je vzít 
a vyhodit, protože nevíte, o co se tam vlastně jedná. Já tomu někdy 
vůbec nerozumím, všude samá počítačová hantýrka…

MČ: Dnes má například Český rozhlas rubriku, ve které se snaží spolu 
s posluchači nacházet pro cizí slova nové české výrazy.

— Jsem z generace, která angličtinu ve škole neměla. Do školy jsem cho‑
dila za války, to do nás nalili němčinu, pak na francouzské gymnázium, 
studovala jsem zčásti v Budapešti, kde jsem nastudovala maďarštinu, 
a teď se mám ještě učit anglicky? To už mi připadá trochu moc, už na 
to nemám mozkovou kapacitu.
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MČ: Ale dá se snad žít i bez angličtiny…
— To už dneska nejde! Mám aspoň ten pocit. Bude mně za chvíli osm‑
desát, jak já se mám učit anglicky? Když do nás tvrdě třískali němčinu 
a potom ruštinu, budou do nás teď tvrdě třískat angličtinu? Už toho 
mám dost, takovýchhle totalitních jazyků a toho, že to bez nich prostě 
nejde. Už se mi to protiví, už jsem v důsledku toho k angličtině získala 
odpor. A když čtu zprávy, třeba v novinách, je tam vždycky půlka textu 
v anglických frázích. To si říkám, že až takhle to nebylo ani za protekto‑
rátu, kdy jsme museli umět německy, všecko muselo být překládáno do 
němčiny, ale když se psal nějaký článek, tak tam nikdy nebyla německá 
slova… Za totalitního režimu se do češtiny dostala řada ruských slov, 
chozrasčoty, kolchozy a prověrky, stojánka, kulaci, ale neviděla jsem, 
že by se do českého textu dostaly celé ruské fráze. Pořád se to stupňuje. 
Za protektorátu to bylo vyloučeno, tam si to prostě nikdo nedovolil. Za 
totáče, za komunismu, tam se to už objevovalo jako jednotlivá ruská 
slova, pojmy, které k nám byly přijaty s věcí samou, což samozřejmě 
existovalo ve větší míře, no ale teď to nabývá zrůdných rozměrů. Ať 
jsou to názvy filmů, nebo třeba ekonomické články – to vůbec nevím, 
o co v nich jde. Říkám si: zaplať pánbůh, že už mi bude osmdesát, že 
už umřu a že už to nebudu muset sledovat. Za chvilku budeme mluvit 
jenom anglicky.

MČ: Myslíte si to, i když si promítnete, jaké jsou internacionalismy tře-
ba v makedonštině? To je typický slovanský jazyk a internacionalismy 
v něm byly vždy vítané…

— To je tím, že makedonština vznikla pozdě a na bulharských kořenech. 
Vždyť bulharské národní obrození vzešlo z Makedonie, co si budeme 
povídat. A v makedonštině byly internacionalismy chtěné, protože šlo 
o to, aby se slovní zásoba odlišila od srbské a bulharské.

FM: Psala jste diplomovou práci o rysech obecné mluvy ve slovenštině, 
o něčem, čemu bychom v naší situaci řekli obecná čeština. V padesátých 
letech byla otázka obecné češtiny velice aktuální. Proč je tak aktuální 
i dnes? Co se od té doby změnilo?

— Obecná čeština samozřejmě existuje dále a rozšiřuje svá chapadla 
až na Moravu. Je to svým způsobem problém. Jistá část Moravanů se 
s ní nehodlá ztotožnit a nepřijímá ji, i když bych řekla, že jejich počet 
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se stále zmenšuje. Je to asi díky médiím, televizi a rozhlasu, především 
televize šíří obecnou češtinu do světa kolem dokola.

Když si vezmete spisovnou normu, vzniká dojem určité diglosie. 
Něco je ve spisovné normě tak a tak, ale člověk by to nikdy neřekl. 
Trochu to připomíná, ne až tak dramaticky, ale přesto, situaci řeckou. 
Kathareusu se děti ve škole učily ještě v šedesátých letech jako cizí ja‑
zyk, včetně slovní zásoby, hláskosloví a tvarosloví. Představovala pozd‑
ně byzantskou spisovnou normu, mezitímco se živý jazyk ubíral obecně 
balkánským směrem, to znamená, že se redukovalo skloňování, zanikl 
infinitiv a tak dále.

V češtině sice situace není až tak dramatická, ale přesto se domní‑
vám, že je to velmi obtížné. Tendence Ústavu pro jazyk český a Pravidel 
českého pravopisu je ustupovat všeobecně rozšířeným obecněčeským 
formám. Týká se to například zájmena třetí osoby neutra je, které splý‑
vá s maskulinem a říká se ho nebo jej. Dnes už je dovoleno říct o něja‑
kém neutru, třeba o selátku, upekla jsem ho nebo upekla jsem jej, ale 
mně to nezní, já bych vždycky řekla upekla jsem je. Nové tvary se mi 
příčí. Další věc jsou koncovky třetí osoby plurálu u čtvrté slovesné třídy. 
Když jsem byla mladší, byla i v běžně mluvené řeči koncovka  -ejí, dnes 
se však dává přednost formám s  -í, oni sází (a podobně u atematických 
sloves – oni ví, jí), to já bych nemohla říct. S dubletami  -í a  -ejí však 
zápasí čeština už od patnáctého století.

Ale zpět k  vaší otázce. Na diplomovou práci mně zadal téma 
Havránek, a poněvadž tenkrát byla předmětem zájmu obecná čeština, 
chtěl vědět, má ‑li na Slovensku nějaký ekvivalent. Jednak mě poslal 
na praxi, to jsem byla o prázdninách ve slovníku slovenského jazyka, 
jednak jsem potom v roce 1951 na jeho doporučení strávila semestr 
v Bratislavě na Filozofické fakultě. Na Slovensku byla v padesátých le‑
tech, kdy jsem práci Pokus o charakteristiku obecné slovenštiny psala, 
jiná situace než v Čechách, protože tam existovala nářečí a školská spi‑
sovná norma, takže nenastal mezistupeň interdialektu. Když jsem se 
snažila tento stav zmapovat, musela jsem vzhledem k tomu, že před 
padesáti lety nebyly magnetofony běžně dostupné, postupovat tak, že 
jsem pořád seděla s blokem a všecko psala. Byla jsem na koleji, kde se 
hodně klábosilo. Zapisovala jsem si, jak kdo povídá a odkud jsou jed‑
notliví mluvčí. Udělala jsem si celou gramatiku, dokonce jsem se zamýš‑
lela nad otázkou slovesa, jak slovesa třídit a tak dále, a měla jsem tam 
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taky ukázky textů, které jsem zapsala. Zjistila jsem, že ve slovenštině 
neexistuje rozdíl, který je mezi češtinou běžně mluvenou a standardní 
normou. Běžně mluvená slovenština je pořád ve spisovném standardu, 
je založena na spisovné normě, ale pronikají do ní nářeční prvky podle 
toho, odkud kdo pochází. Jinými slovy, stupeň interdialektu se tepr‑
ve vytváří. Když byla diplomka o hovorové slovenštině hotová, straš‑
ně se Havránkovi líbila. Ale jakmile jsem udělala státnici, strčil mě do 
Staroslověnského slovníku, takže se od té doby touto otázkou nezabývám.

MČ: Text tiskem nevyšel, kde si může člověk vaši práci přečíst?
— Slavnostně jsem to vyhodila. Je ale obhájená, takže bude na fakultě 
ve Slovanském semináři. Psala jsem ji v letech, kdy neexistovaly počí‑
tače a psací stroj stál celé jmění. Datlovala jsem na něm, jako když ka‑
pou necky, menší část textu byla psána rukou. Celé dílko bylo svázáno 
rychlovazačem.

MČ: Jaké jsou podle vás zásadní počiny české lingvistiky a zvlášť slavistiky 
v porevoluční době? V čem se jí vede a kde naopak hledat nedostatky?

— Řekla bych, že nejsem kompetentní na tuto otázku odpovídat. Z mého 
subjektivního hlediska, z hlediska mého oboru, je superveledílo, že se 
nám podařilo dokončit Staroslověnský slovník. Samozřejmě to nikdo 
neocenil a nic jsme za to neměli. Abych to řekla nějakým teologickým 
výrazem, naše odměna jest na nebesích.

Druhá věc je, že se podařilo vydat některé památky. Epochální 
editorský čin je prvoedice monumentálních Čtyřiceti homilií Řehoře 
Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu, tzv. Besěd, 
které k vydání ve dvou silných svazcích připravil Václav Konzal za 
spolupráce Františka Čajky. Menší editorské činy se podařily díky 
spolupráci s Makedonskou akademií věd. Kontakty zprostředkovala 
Zdeňka Ribarová, bez ní by Grigorovičovův parimejník a  ještě před‑
tím Strumický apoštol nikdy nevyšly. Tyhle editorské počiny, a zejména 
první, který jsem jmenovala, zdobí naši generaci.

Jaké jsou další perspektivy? Pořád se nějakým způsobem pokračuje 
na díle, které jsme udělali my. Těším se, co dalšího vykonají naši násle‑
dovníci. Máme několik nadaných lidí, kteří mohou v naší slovníkářské 
a editorské linii pokračovat. Slovníkářství a edice jsou totiž moje vlastní 
území, moje zahrádka, v které se pohybuji.
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Ve slavistice obecně bych vysoko hodnotila Staroslověnskou syntax 
Radoslava Večerky, to je velké dílo, i jiné jeho četné práce. On se teď 
dožije osmdesátky, já vzápětí po něm. Jsem zvědavá, jak budou jeho 
žáci pokračovat.

A s obecnými otázkami, kam se dneska pohybuje teoretická lin‑
gvistika, si jděte do Ústavu pro jazyk český. Já se k tomu netroufám 
vyjadřovat.

MČ: Dodneška jste vědecky aktivní, prakticky celý život jste spojila se 
Slovanským ústavem, který sice od svého zrušení k 31. prosinci 1963 
prošel složitými transformacemi, jsa různými způsoby rozčleňován 
a parcelován, avšak nakonec jste se dožila i jeho znovuobnovení v roce 
1992. Těší vás to?
— Ano, těší. O to víc, že jsem po Listopadu 1989 vlastně jako první 
začala volat po tom, aby byl Slovanský ústav restituován, a připojili se 
ke mně staroslověnci i různí kolegové z jiných oddělení, takže jsme 
s takovou podporou mohli začít velice tvrdě naléhat, aby byl ústav ob‑
noven. Příliš velká vůle ze strany orgánů k tomu nebyla – zvláště his‑
torikové byli velice nevrlí, například Milan Švankmajer, a překvapivě 
i slavisté Václav Židlický, Oldřich Leška a jiní byli proti –, ale nakonec 
se nám to podařilo. Velmi jsem stála o to, aby se prvním ředitelem 
této instituce stal bohemista a polonista Antonín Měšťan, protože byl 
profesorem německé univerzity, měl všechny potřebné tituly zepředu 
i zezadu, a přitom nebyl spojen s minulým režimem, a tak jsem si mys‑
lela, že touto osobou bude Slovanský ústav dostatečně zaštítěný. On 
se opravdu snažil, to je třeba říct, aby ústav mohl vzniknout. Původně, 
když nám to v Akademii dovolili, fungoval Slovanský ústav v letech 
1992–1994 spolu s katedrou slavistiky na pražské fakultě jako společné 
pracoviště, to se však zcela neosvědčilo. Potom jsme byli několik let 
spojeni s Archivem AV ČR, až teprve od roku 1998 nebožtík Měšťan 
vybojoval právní subjektivitu ústavu. To je jeho obrovská zásluha!
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