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 «Mémoire, histoire : loin d’être synonymes, nous prenons conscience que tout les 
oppose. La mémoire est la vie, toujours portée par des groupes vivants et à ce titre, 
elle est en évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de l’amnésie, 
inconsciente de ses déformations successives, vulnérable à toutes les utilisations et 
manipulations […] L’histoire est la reconstruction toujours problématique et incom-
plète de ce qui n’est plus. La mémoire est un phénomène toujours actuel, un lien 
vécu au présent éternel ; l’histoire, une représentation du passé. […] La mémoire […] 
est, par nature, multiple et démultipliée, collective, plurielle et individualisée. L’histoire, 
au contraire, appartient à tous et à personne, ce qui lui donne vocation à l’universel. 
La mémoire s’enracine dans le concret, dans l’espace, le geste, l’image et l’objet. 
L’histoire ne s’attache qu’aux continuités temporelles, aux évolutions et aux rapports 
des choses. La mémoire est un absolu et l’histoire ne connaît que le relatif.»

 „Paměť, historie: nejsou synonymy a vnímáme, že je všechno staví do protikladu. 
Paměť je život, vždy nesený živými bytostmi, a proto v neustálém vývoji, otevřená dia-
lektice vzpomínek a zapomínání, nereflektující vlastní postupnou deformaci, podléha-
jící různým zneužitím a manipulacím […] Historie je vždy problematickou a neúplnou 
rekonstrukcí toho, co již není. Paměť je vždy jevem současným, věčné pouto prožitého 
s přítomným; historie – reprezentace minulosti. […] Paměť je ze své podstaty mno-
hočetná i jedinečná, kolektivní, pluralitní a zároveň individualizovaná. Naproti tomu 
historie náleží všem a nikomu, což ji předurčuje k univerzálnosti. Paměť zakořeňuje 
v konkrétnu, v prostoru, gestu, obrazu, věci. Historie se váže pouze k časovému sledu 
a vývoji věcí a vztahům mezi nimi. Paměť je absolutní a historie zná pouze rozměr 
relativní.“

 Pierre Nora: Les lieux de mémoire. 
Paříž, Gallimard 1984, s. 24–25.
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Předmluva 

Potřetí a naposledy vydáváme soubor knižních Rozhovorů s českými 
lingvisty. I tento svazek obsahuje rozpravy začínajících jazykovědců 
s jejich zasloužilými kolegy na témata ryze odborná i náměty spjaté 
se vztahem mezi jazykovědnou prací a společenskými vlivy zejména 
druhé poloviny dvacátého století.

Struktura knihy zůstává stejná. Oproti předchozím dílům však ten‑
to závěrečný svazek vykazuje jednu odlišnost: za rozhovory na konci 
knihy následuje rejstřík, který zahrnuje jména osob a vybrané publika‑
ce, které byly zmíněny ve všech třech svazcích. Doufáme, že rejstříky 
zvýší užitečnost knih a umožní zase jiný způsob jejich čtení.

V této předmluvě jsme se rozhodli poodhalit kritéria, která jsme 
uplatňovali při koncepční přípravě jednotlivých dílů i  celého projek‑
tu, a úskalí, na která jsme při tom naráželi. Naším původním záměrem 
bylo představit reprezentativně lingvisty z různých disciplín obsažených 
ve studiu českého jazyka a zároveň z různých pracovišť, přinejmenším 
těch největších. Výchozími restrikcemi byla minimální věková hranice 
zpovídaných lingvistů (60 let) a (alespoň částečná) souvislost odborné 
práce s lingvistickou bohemistikou. Druhé zmíněné kritérium sami po‑
važujeme – vzhledem k obecnému názvu knihy – za problematické, je 
však snad pochopitelné vzhledem k vlastnímu odbornému zaměření 
autorského kolektivu. Přestože tři svazky dohromady obsahují přes tři 
desítky rozhovorů, jsme si vědomi toho, že náš výběr zůstává subjek‑
tivní. Domníváme se, že jsme oblast jazykovědné bohemistiky pokryli 
dostatečně, zároveň však uvítáme, bude ‑li někdo v naší práci pokračo‑
vat a zachytí vzpomínky dalších lingvistů ‑bohemistů, ať už knižně, nebo 
třeba v rámci odborného časopisu. Velmi bychom také ocenili, pokud by 
se vytvořil „nebohemistický“ tým, který by se, ať už v návaznosti na náš 
projekt nebo ne, snažil zachytit vzpomínky dalších významných českých 
lingvistů, na něž naše odborné zaměření bohužel „nedosáhlo“.

Velice litujeme toho, že se některé plánované rozhovory nepodařilo 
uskutečnit. Dvakrát jsme byli s žádostí o rozhovor odmítnuti, dva roz‑
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hovory byly sice nahrány, ale zůstaly neautorizovány. Největší počet ze 
zamýšlených rozhovorů zde však není proto, že jsme je již k naší lítosti 
nestihli uskutečnit, i když už jsme v některých případech na jejich 
realizaci byli domluveni (Eva Havlová, Přemysl Janota, Pavel Novák…).
V samotném závěru nám dovolte poděkovat těm, kteří se s námi na 
projektu podíleli a přispěli k  jeho vzniku. Děkujeme všem kolegům, 
kteří s námi spolupracovali při vedení rozhovorů. Jejich jména a od‑
borná působiště najdete v  závěru každého svazku. Děkujeme Emě 
Krejčové, Jakubu Jehličkovi a Borisi Lehečkovi za pomoc s korekturami 
a tvorbou rejstříků. Za pomoc rovněž děkujeme Oddělení vědeckých 
informací ÚJČ AV ČR, jehož pracovnice nám byly vždy velmi ochotně 
nápomocny.

Největší dík patří všem lingvistům, kteří nám svěřili své osudy, a to jak 
v tom smyslu, že nám je vyprávěli při nezapomenutelných setkáních, 
tak tím, že souhlasili s jejich zveřejněním. Někteří z nich již bohužel 
nejsou mezi námi, a proto čest jejich památce.

Jan Chromý, Eva Lehečková
editoři
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František Čermák
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Prof. PhDr. František Čermák, DrSc. 

Narodil se v  roce 1940 v Praze. V  letech 1957–1962 vystudoval bo‑
hemistiku a anglistiku a o rok později nederlandistiku na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské studium na FF UK ab‑
solvoval v roce 1976. Titul kandidáta věd získal tamtéž v roce 1990, 
rok nato byl jmenován docentem obecné jazykovědy i doktorem věd. 
V roce 1994 se stal také na FF UK profesorem českého jazyka.

Od roku 1963 působil jako pedagog v Ústavu bohemistických stu‑
dií FF UK. V letech 1991 až 1993 vedl lexikografické oddělení Ústavu 
pro jazyk český Akademie věd ČR. Od roku 1994 dodnes je ředitelem 
Ústavu českého národního korpusu FF UK, který založil.

Ve své odborné práci se soustavně věnuje lexikologii a lexikografii, 
frazeologii a idiomatice, sémantice, morfologii i filozofii jazyka. Jako 
žák Vladimíra Skaličky se dlouhodobě zabývá typologickým zkoumá‑
ním a studiem i popisem mnoha cizích jazyků, zejména germánských, 
věnuje se ale i finštině nebo jazykům románským a slovanským. Do 
českého prostředí uvedl korpusovou lingvistiku, vybudoval se svým 
pracovním kolektivem reprezentativní Český národní korpus a je čel‑
ním představitelem a propagátorem korpusové lingvistiky u nás. Do 
češtiny přeložil dvě zásadní lingvistické práce 20. století – Kurz obecné 
lingvistiky Ferdinanda de Saussura a O základech teorie jazyka Louise 
Hjelmsleva.

Je členem sdružení Societas Linguistica Europea, EURALEX, EURO‑
PHRAS, Pražského lingvistického kroužku, Jazykovědného sdruže‑
ní, Učené společnosti České republiky a členem ediční rady časopi‑
su International journal of corpus linguistics a dalších zahraničních 
časopisů.

Další informace o F. Čermákovi se můžete dočíst v článku Renaty 
Novotné Profesor František Čermák sedmdesátiletý. SaS, 71, 2010, s. 79–80.
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Rozhovor  
s prof. PhDr. Františkem Čermákem, DrSc.1

Eva Lehečková: Co vás přivedlo k lingvistice – rodinné prostředí, nebo 
až nějaké pozdější vlivy? Kdy vás poprvé napadlo, že jazyk je objekt hod
ný zkoumání?

— To bylo až mnohem pozdější, v rodině ten zdroj inspirace nemám. 
Zájem o jazyk se u mě rozvíjel a zpřesňoval postupně. Já jsem narozený 
za války a po ní, jak víte, vznikala okolo Němců a němčiny určitá fobie 
a s  tím byla spjatá spousta problémů, mimochodem někdy i  lingvi‑
sticky velmi zajímavých… Takže tyto věci mě začaly hodně zajímat. 
Ještě v té nejranější době před vysokou školou jsem pochopitelně rád 
četl a ta literatura, která byla přeložená, mě motivovala, protože já 
jsem třeba nevěděl, jak se ta anglická jména v románech, co jsem čet, 
vyslovují. Prostě zájem o cizí prostředí. No a pak přišla vysoká škola, 
já jsem napřed začal studovat češtinu – angličtinu a s tím přišel zájem 
o jazyk. Záhy jsem začal přemýšlet, že bych studoval ještě něco dalšího 
než dva jazyky, poohlížel jsem se tím severním směrem, ale na fakultě 
mi bylo řečeno, že skandinávské jazyky se v tom roce neotevírají. Ale 
taky mi řekli, že na nederlandistice je nějaká vyučující, jejíž manžel je 
Holanďan, a jestli bych nechtěl studovat tento jazyk. A já jsem si řekl, 
proč ne.

Bývalý, tedy československý stát a jeho režim mě poté, co jsem si 
v Holandsku našel přátele a oni mi sem začali posílat knížky, doslova 
okradl o tolik holandských knížek, že v začátku zájmu a studia to dost 
bolelo… Například kamarád mi poslal své staré učebnice ze střední 
školy a oni tam jen drze nechali lístek „bylo vyňato“. Tehdy tady asi 
nikdo holandsky neuměl, a než aby se obtěžovali zjišťovat, co to je, tak 
to zabavili (komu mohla vadit středoškolská učebnice fyziky psaná ho‑
landsky?). No a já jsem se o to víc zatvrdil a říkal jsem si, že tímhle 
nepřátelským a vlastně odborným (a odporným) aktem režimu vůči 
mně se nenechám odradit. A protože tu žádné studijní materiály, knihy 

1) [Rozhovor je na základě autorova přání v podstatě ponechán v přednesené po
době. Pozn. editorů.] 
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nebyly, řekli jsme si s kolegyní, že si ty základní příručky napíšeme sami. 
A tak jsme začali psát slovník. Trvalo to dlouho, ale nakonec ten slovník 
vyšel, dokonce jsme ho stačili časem i oprášit, takže už vyšel dvakrát. 
A práce na slovníku mě dostala k tomuto oboru s větší intenzitou, než 
jsem myslel. Přitom moje stará záliba v různejch jazycích samozřejmě 
nepominula, já jsem měl vždycky zájem o germánské jazyky a později 
jsem to rozšiřoval.

Absolvoval jsem filozofickou fakultu v roce 1962, vlastně jsem tou 
školou dost proletěl a až po státnicích jsem měl pocit, že bych měl hned 
zase začít studovat, protože celkem toho moc nevím, zkrátka se ta škola 
moc nevyznamenala a já, oběť školní redukční reformy, jsem byl dost 
(možná moc) mladej. Rozhodl jsem se, že některé věci, které mi podle 
mého chyběly, si udělám sám. Na FF bylo v rámci bohemistiky oddělení, 
které učilo cizince češtinu, ale oborově, tak, aby končili diplomem, a na 
tomto oddělení jsem po studiu začal působit. A jelikož složení tamních 
studentů se nedalo ovlivnit ničím, ani stranicky, tak tam chodili růz‑
norodí studenti různých národností. No a mně přišlo hloupý, že jim 
nerozumím, a tak jsem se od nich snažil něco dozvědět z jejich rodného 
jazyka a o něm.

A odtud pramenil můj neustále se rozšiřující zájem o spoustu jazy‑
ků. Zájem o ty malé jazyky, holandštinu a skandinávské, ten mi přitom 
zůstal po celou dobu. Anglicky umí s odpuštěním každej trouba, ale 
o ty malý jazyky se nikdo nestará – když přijedete do Holandska nebo 
do Švédska a dáte jim najevo, že vládnete jejich jazykem, tak oni jsou 
násobně vděční za tu pozornost, kterou jejich jazyku věnujete.

A musím říct, že jedno souvisí s druhým; když se začnete zabývat 
nějakým jazykem, přidruží se k tomu taky zájem o kulturu a literaturu. 
Já jsem absolvoval na anglistice jako literát, ale ono mě to hodně rychle 
přešlo, musím říct, tj. ten zájem o literaturu. Pro mě bylo Holandsko 
velkým ponaučením a dodnes je. Ti Holanďani jsou vmáčknutý mezi 
velkými národy a dokázali přesto skvěle přežít. Pokud se mají Češi od 
někoho učit, tak jsou to oni, a ne Angličani nebo Němci. Tady u nás se 
pořád odvoláme na německou tradici, to je jen samej Heidegger a tak 
a to mně strašně vadí, protože pořád se chce do Evropy a pro to musíme 
něco udělat – to není jen ten zájem o jazyk, ale o celou kulturu, a ne 
jen jednu.
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EL: Navážu na to, co jste říkal. Vy jste tedy asi na vysokou školu při
cházel se znalostí jakých jazyků – němčiny a ruštiny? A na základě této 
dosavadní znalosti jste si vybíral studijní obory?

— Ne, já jsem němčinu na střední škole neměl, to jsem si pak musel 
dodělat sám. Ruština tam nějaká byla, ale ono to tehdy bylo v tomhle 
ohledu trošku podobné situaci po sametové revoluci, to znamená, že se 
kantoři přeučovali z jazyka na jazyk. Takže na střední škole jsme měli 
jakousi kantorku, ale rusky moc neuměla. Střední škola ale byla cenná 
v tom, že nutila číst. Nenaučíte se cizí jazyky, když vám stát zavře vrata 
a znemožní vyjet za hranice. Pak už vám nezbývá jiná možnost než ta 
četba.

EL: Aha, takže ta motivace pro kombinaci čeština – angličtina u vás 
byla spíše literární než jazykovědná…

— Na začátku ano. Dokonce jsem po absolutoriu rok učil dějiny anglické 
literatury. Jedním z mých kantorů byl Vilém Fried, kterej po šedesátým 
vosmým emigroval, a mimo jiné pod jeho vlivem jsem se posunul od 
literárních zájmů k lingvistice. A pak jsem ještě jednu dobu psal i re‑
cenze překladů anglické beletrie.

EL: Poté jste začal působit na Filozofické fakultě UK jako učitel češtiny 
pro cizince. To je jistě významná oblast vašeho profesního života. Ráda 
bych se na úvod zeptala, jak se tehdy určovalo, kdo k nám může přijet 
studovat češtinu, jestli byl ten obor orientován na výuku studentů ze 
socialistických zemí, nebo byl záběr širší, řekněme z celého světa.

— Opravdu to byli studenti z celého světa, i když ne tak úplně. Příjezd 
studentů byl umožněn takzvanými kulturními smlouvami českosloven‑
ské vlády s jinými zeměmi. Tam, kde byla kulturní smlouva, vláda na‑
bídla třeba dvě stipendia, která se mohla obsadit, ale kdo byl z vysílající 
země doporučen, to naše vláda nemohla ovlivnit. Ale dělala se i propa‑
gace, a tak někdy přijížděly i větší skupiny, třeba z Kuby nebo Vietnamu, 
a to skupiny bohužel často až příšerným způsobem indoktrinované. Měl 
jsem třeba velice šikovné studenty z Vietnamu. Když jsme se sblížili, tak 
ten nejlepší z nich za mnou jednou ve chvíli nějaké své krize přišel a vy‑
světloval mi, že opravdu chtěl velice do Prahy, ale studovat matematiku, 
a oni ho místo toho poslali na jazyk. Ten samozřejmě taky zvládl, ale 
vybrat si obor studia nemohl. A podobných zážitků bylo hodně.
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Učit češtinu mohl člověk buď poměrně mechanicky, nebo se tomu 
mohl věnovat víc, do hloubky. Být v takové praxi je cenné, protože praxe 
přináší výzvy – naši studenti v Ústavu bohemistických studií byli ode‑
všad, jejich rodné jazyky byly různé a to kladlo na učitele různý nároky. 
Ono třeba nebyly skoro žádné studijní materiály. Byla jedna anglicky 
psaná učebnice češtiny a pak jedna mizerná francouzská, Lyer napsal 
jednu, ruské učebnice i jinojazyčné se dopisovaly až později. Takže ne‑
bylo z čeho učit, a když máte ty studenty pět let, neučíte jenom začáteč‑
níky. Já jsem vlastně začátečníky moc neučil, spíš vyšší ročníky a vedl 
jsem brzo diplomky, časem přebíral specializované přednášky a tak.

EL: A kromě toho nedostatku studijních materiálů, které jste si museli 
vytvářet, jaké další problémy vám při výuce češtiny jako cizího jazyka 
vyvstávaly?

— Tak jedna ze zásadních věcí bylo manko mluveného jazyka. Studenti 
samozřejmě chodili večer do hospody a tam jim spisovná čeština moc 
k ničemu nebyla, protože tam se mluví vodjakživa jinak. Takže voni 
nerozuměli a dávali nám to najevo. No mně, nám to přicházelo líto. 
A druhá věc, kterou bych zmínil, se týkala výuky pokročilých studentů, 
specificky šlo o soustavné zpracování české frazeologie, která je na kaž‑
dém jazyce vobtížná. To také nebylo v době, kdy jsem začal učit, k mání, 
a tak jsme se do toho s dalšími pustili a trvalo dlouhá léta, než se ta 
práce dokončila. Takže i tyto dva problémy jsme museli při přípravě 
učebních materiálů řešit.

EL: Ještě bych se ráda krátce vrátila k opačnému vztahu učitele a stu
denta. Vy jste zmínil, že období magisterského studia na fakultě nehod
notíte jako příliš určující pro váš odborný růst… Byl přesto v té době 
někdo, koho jste považoval nebo s odstupem považujete za svého učitele?

— Já musím říct, že studium na fakultě bylo samo o sobě dost nezáživné, 
zglajchšaltované. Moc osobností jsem nepotkal. Třeba Havránka jsem 
znal, on tam na fakultě tu a tam byl, ale kontakty jsme moc neměli. Ale 
co chci říct, myslím platí obecně: když chcete, tak takovým studiem 
projdete celkem bez problémů. To platí i dnes, kdy boloňská kritéria 
a kreditní systém znamenaly převedení studia na nejmenšího společ‑
nýho jmenovatele, a to je vyhodnocení toho, který student je akcepta‑
bilní. Naše fakulta jako součást Univerzity Karlovy přitom donedávna 
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nabízela mnohem víc. Během mého studia jsme si na body ani kredity 
nehráli, na zápočty taky tolik ne.

A tak když já jsem se s těmahle pocitama začal porozhlížet po fakul‑
tě, potkal jsem Vladimíra Skaličku, s kterým jsem potom měl kontakt 
dlouho, desítky let. Na anglistice byl tehdy ještě profesor Trnka, k tomu 
jsem privátně taky chodil, a pak se ještě na kratší dobu objevil profesor 
Vachek. Byli to tři členové Pražského lingvistického kroužku, kterej už 
tenkrát byl rozmetanej, ale my jsme nicméně věděli, že ti lidi jsou ne‑
smírně inspirativní.

Takže jsme chodili na páteční Skaličkovy semináře, tam jsem cho‑
dil snad deset let. Skalička vždycky přišel a říká: „No, tak máte někdo 
něco, o čem byste povídali?“ A my jsme zarytě mlčeli, zraky sklopený, 
ne z toho důvodu, že bysme nemohli něco povídat, ale to byl takovej 
poklad, ty jeho přednášky a co my? Von si sed, měl před sebou čistej 
papír a začal z hlavy přednášet a vždycky to bylo fantastický. My jsme 
chtěli slyšet jeho a ne některýho kolegu, kterej byl ve stejným semestru 
jako já. Mám několik sešitů zápisků, který si rád votevírám. Právě na 
Skaličkově semináři jsem si taky uvědomil, že po studiu vlastně kromě 
banalit nic neumím. Skalička vždycky přišel s něčím jen tak mezi řečí 
a mě to uvrhlo do strašnýho zmatku, protože jsem o tom nic nevě‑
děl, nejenom z vlastní četby, ale ani z fakulty, a to vedlo k tomu, že 
sem dostudovával věci, který jsem slyšel u něj, a takhle jsem objevoval 
zase spoustu novejch oblastí. Já nevím, komu třeba dneska říká něco 
Otto Jespersen. To byl vynikající lingvista, v té době dokonce jeden 
z hlavních anglistů. Ty hlavní gramatiky anglický byly po první válce 
i napsaný napřed Holanďanama nebo Dánama, Angličani se zmátořili 
až o desítky let později.

Skaličkova inspirace spočívala i  v  tom, že protože zabrousil do 
několika stovek jazyků, tak tím votevíral svět ještě jinak a  to nikdo 
jiný z učitelů po fakultě neuměl. Já si myslím, že smysl každý výuky – 
i vědy – je v tom, že má člověk možnost srovnávat a vidět: to je lepší, to 
je horší, budu hledat třetí alternativu… A to srovnání v jazyce znamená, 
že musíte taky umět nějakej další jazyk. A pokud možno ne jeden, ale 
víc. Když se z tohohle hlediska podíváte na lidi, tak… Já myslím, že 
tohle už dneska taky nikdo neví.

Trnka byl takzvaný profesor anglického jazyka. Ale jen tak bo‑
kem vytvořil teorii těsnopisu a napsal učebnici holandštiny, dánštiny 
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a švédštiny a formou skripta i norštiny. A jeho fonologie angličtiny byla 
v té době jedna z nejlepších fonologií vůbec, a tak si ji přeložili třeba 
Japonci. To byly jiný formáty, rozumíte… Člověk, kterej nic neatestoval, 
jenom se bavil tím, že mu tam pár lidí přišlo a mohl s nima mluvit. A ve 
srovnání s tím pak ti jednojazyční lingvisti včetně bohemistů pak pro‑
stě nebyli tak inspirativní. Já si totiž myslím, že to ani není možný bejt 
dobrej profesionál, když je člověk jednojazyčnej, a zvlášť bohemista. 
Uvědomte si, že třeba Šmilauer uměl velmi dobře maďarsky, kromě dal‑
ších věcí, jako je němčina a tak. Takže každej, kterej za něco stál, hodně 
uměl. Mathesius psal o bohemistice spíš jaksi navíc, vedle svejch oborů, 
to se nereflektuje. Dokulil byl germanista a anglista a kromě toho uměl 
skvěle dánsky. Vím, že alespoň rok přednášel dánštinu na fakultě, pře‑
ložil samozřejmě tu Hjelmslevovu učebnici Jazyk a lektoroval mi i můj 
překlad Hjelmsleva. Smysl studia je taky zasazovat věci do kontextu 
a to dělat v rámci jen bohemistiky moc nešlo.

EL: Když už jsme se k tomuto tématu, které jsme v rozhovoru chtěli také 
otevřít, dostali, dovolíme si zeptat se, odkud vzešla motivace přeložit ty 
dvě významné moderní práce. Jestli byla stejná jako ta, kterou jste zmí
nil, když jsme hovořili o chybějících studijních materiálech pro cizince, 
nebo jiná…

— Ano, ty důvody byly stejné. S Hjelmslevem to bylo tak, že Pražský 
lingvistický kroužek ho znal, on sem jezdil na přednášky, ale opatrnými 
dotazy u těch velkých lingvistů jsem zjistil, že ho četli raději v anglic‑
kém překladu. A to mi bylo líto. A pořídit ten překlad nebylo zas tak 
těžké, tak jsem ho pořídil. Nevím, kdo ho dneska používá, i když byl 
a je v mnohém zcela zásadní… U de Saussura to bylo velmi jednoduchý. 
Souviselo to s tím zmíněným postupným dostudováváním věcí, které 
jsem neznal. Saussure byl samozřejmě pro PLK hlavní eso a autorita, 
i když oni ho poznali poměrně pozdě, neznali ho od začátku. A já jsem 
se začal učit francouzsky a začal jsem si napřed postupně kousky pře‑
kladát jen tak pro sebe.

A potom za mnou koncem minulého režimu přišel Skalička a zeptal 
se mně, jestli bych to nechtěl přeložit celý. Nijak zvlášť jsem neváhal, 
protože jsem s tím textem opravdu léta něco dělal, a Skalička věděl, že 
jsem přeložil toho Hjelmsleva, takže nebudu úplně mizernej překla‑
datel, i když teda jinak jsem toho moc nepřeložil. To první vydání ale 
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vyšlo v době, která byla, jaká byla. V té době vládl české lingvistice, jak 
víte, šílenec Jan Petr, kterej pak spáchal sebevraždu. Toho jsem znal 
velmi dobře, ještě ze studentskejch let, nešťastná povaha, typ poturče‑
nec horší Turka. A v souvislosti se Saussurovým překladem panovala 
oprávněná obava, že to nějak zatrhne, nepovolí, tenkrát byl na vrcholu 
moci, kam ho vyneslo členství v partaji. My jsme teda tehdy přemýš‑
leli s redaktorem, který je dneska docentem na romanistice, tedy Jiřím 
Pelánem, jak to udělat, abychom přes Petra prošli. A tak jsme sehnali 
posudky všech největších lingvistickejch kalibrů u nás, to byli Skalička, 
Trost a Vachek, a Petr asi když je viděl, tak to nechal projít. A není moc 
zemí na světě, kde by de Saussure vyšel třikrát, aspoň si to neuvědo‑
muju… Nedávno se našly nějaké jeho rukopisy, které údajně neměly 
existoval (v Ženevě, na zahradě, v oranžérii), ale to není tak důležitý, 
i když i z těch jsem nakonec základ taky přeložil; důležitý je, že býva‑
lý student Constantin vydal své zápisky z Kurzu až pak a ukázalo se, 
že ty byly zdaleka nejlepší, mnohem lepší než to, co dali k dispozici 
ti ostatní. Čili ten kanonický překlad Kurzu bohužel šíleně trpěl tím, 
že neměli Emila Constantina, což byl nejpilnější student a zapsal toho 
z přednášek nejvíc. No já jsem i z něj pak nejdůležitější výňatky zásadně 
doplňující takzvané kánonické vydání dopřeložil a vydal.

Skalička byl taky znalec ugrofinských jazyků a vymyslel si, že by 
bylo dobrý na fakultě zavést taky finštinu, kterou celej život dělal. Ale 
s těmi praktickými věcmi to měl všelijak, například řešení takových 
otázek jako kdo bude učit jazyk a podobně, to ho organizačně moc ne‑
bavilo. No nakonec přesvědčil mou ženu, která se stala jeho asistentkou 
a finštinu u něj začala učit, takže nás se Skaličkou pak spojovalo i toto.

Celkově byl pro mě teda největší inspirací. Skalička byl učitel, kte‑
rého jsem si sám našel, i když jsem u něj dělal jenom dvě zkoušky. 
Finštinu jsem studovat nemohl, ta se zakládala později, ale to je jedno, 
je důležité, co si sami nastudujete, ne jaký obor studujete oficiálně.

Takže proto jsme se časem s kolegy Claudiem Poetou, Janem a Pe t rem 
Čermákovými (kteří mimochodem nejsou mými příbuznými) rozhodli, 
že jeho dílo sebereme, a to mnohdy bylo velice roztroušené, v zapome‑
nutých sbornících, mnoha jazycích a podobně, a že ho přeložíme a vy‑
dáme. Vůbec to nebylo lehký. Ale myslím, že lepší inspirace lingvistická 
v češtině stále není. Stačí otevřít libovolnou stránku a článeček a začíst 
se. Pro mě to teda byl a je zdroj inspirace v mnoha směrech.
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Marek Nagy: Mě by zajímalo – a neměl jsem příležitost si to zjistit –, 
kolik studentů vaše obory v té době studovalo.

— Moje hlavní dva obory, čeština a anglistika, ty byly velký. Na anglis‑
tice bylo vždycky aspoň tak pětadvacet studentů v ročníku a na bohe‑
mistice ještě víc a vždycky to byl dost babinec. Na holandštině, kterou 
jsem přibral později, byla skupinka, cca 4–5.

MN: V úvodu rozhovoru jste zmínil, že vás mrzí, že ve filozofii i lingvis
tice tu málokdy dohlédáme dále než do Německa. Byl tedy hnacím mo
torem vašich překladů významných teoretických lingvistických prací 
20. století i váš zájem o jazyk obecně, o to, čemu Saussure říká obecná 
jazykověda?

— Byl, určitě. To je přirozený proces. Napřed znáte dva jazyky, porov‑
náte dva, pak znáte pět, porovnáte pět a začnete se ptát, jak je to s tím 
jazykem obecně. Skalička mě motivoval ke studiu typologie, já jsem pak 
i napsal středně velkou studii o typologii germánských jazyků.

MN: Pamatuju si třeba, že profesor Daneš v prvním svazku Rozhovorů 
mluvil v  některých částech dost o  anglosaské filozofii, o  Bertrandu 
Russellovi a podobně – táhla vás nějakým způsobem i tato oblast?

— Určitě táhla. Já jsem Russella vždycky považoval za velmi obdivu‑
hodnou postavu, pro mě je to největší filozof 20. století, naprosto bez 
kompromisu. Tihleti Heideggerové a Husserlové, to ani není magie, to 
je prostě strašně subjektivní, typicky německy temné a těžkomyslné 
a to já nemám rád. Analytická anglická filozofie je věcná, a když může 
založit věci na faktech, tak to taky dělá – Russell takovej byl. Díky jemu 
se proslavil i Rakušan Ludwig von Wittgenstein, tedy až na anglický 
půdě a díky překladu. Quine není moc lingvistický, to je spíš čistý lo‑
gik, ale samozřejmě pro některé věci v lingvistice 80. let pak znamenal 
určitou inspiraci. Problém u něj je teda, že, ať už lingvisté, nebo logici, 
nedovedli převést to, s čím on přišel, do nějaké pro lingvisty použitelné 
formy. Takže on zůstal na periferii a spíš ho znají jen logici. Ono je to 
s tou angloamerickou filozofií složitější, tam je spíš ten John Austin, 
který do lingvistiky zasáhnul svými mluvními akty – říkám mluvní akty, 
protože řečové akty jako spousta jiných věcí jsou nedorozumění. A já 
vím, že jsem ovlivněný Saussurem, ale actes de la parole je jeho pojem, 
hledejte ho napřed u něj. A to, že si to Američané nenastudovali, je tak 
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trochu jejich problém, to už tady bylo řekněme o 50 let dřív než oni. 
De Saussure to nerozváděl, ale je to tam. Takže komu čest, tomu čest.

EL: Když se vrátíme k chronologii vašeho odborného vývoje, došli jsme 
asi k období doktorského studia – vaše disertace měla podobu holand
ské gramatiky, což patrně zapadá do kontextu tvorby výukových ma
teriálů, holandského slovníku a soustavného zaplňování publikačních 
mezer v oblasti cizích jazyků v češtině…

— Ano, ta gramatika mimo jiné vyšla jako součást zmíněného 
holandsko ‑českého slovníku a není zase úplně stručná. A mimocho‑
dem, od té doby v češtině nikdo žádnou další nenapsal.

EL: Už jsme naznačovali, že působení na oboru češtiny pro cizince na FF 
UK vás provází takřka celý váš odborný život až dodnes. V té souvislosti 
jsem se chtěla zeptat, jak vnímáte proměnu koncepce vysokoškolského 
studia, například po revoluci anebo dnes, nejen na tomto oboru, ale 
v obecné perspektivě.

— Jako hlavní problém vidím ty kreditové limity zakotvený v akredi‑
tacích. Studenti jsou obvykle a priori líní. Proč by měli chtít padesát 
kreditů, když jim stačí třicet? To je zásadně špatně, ta utilitarizace stu‑
dia, vedená minimem povinných kreditů pro postup do dalšího ročníku 
a nikoliv zájmem o věc, tady se zaměňuje lacino dosažená kvantita za 
kvalitu, obsah. Z tohoto důvodu je ten systém nedomyšlený a měl by 
se předělat. A proto odmítám Boloňskou dohodu či jak se to jmenuje. 
A když mluvím s kolegy, kteří působí například na zahraničních sla‑
vistikách, zažívají a myslí si to samé. Tento systém prostě nemotivuje 
talentované studenty, aby na sobě pracovali. A člověk, který nechce 
učení brát jako práci ve fabrice, ale trochu se těm studentům věnovat 
a rozvíjet je, tak toto nemůže přijmout. A k výuce cizích jazyků – zá‑
sadní problém je v tom, co tak dodnes milují všechny učebnice cizích 
jazyků, které jsou na tom v tomhle všechny špatně, a to je ta forma 
sloupeček slov v jednom jazyce a vedle sloupeček ekvivalentních slov 
v druhém jazyce.

Jazyk je potřeba se učit v kombinacích, když to zjednoduším: celá 
tradice lingvistiky je dodneška paradigmatická, to jsou pravidla a vý‑
jimky. A to, na co jemně upozorňoval de Saussure, že je podstatná také 
rovina syntagmatická, to je potřeba podpořit a zdůrazňovat. Já jsem si 
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v tomto smyslu už poměrně brzo sednul, vzal jsem 10 000 nejčastějších 
slov v češtině podle Těšitelové a napsali jsme na základě toho dvě skrip‑
ta. Jedno z nich je lexikální syntagmatika, to byla valence i sémantická 
kombinatorika, chcete ‑li kolokabilita. Podle toho se dodnes učí, vyšlo 
několikrát. Jak tušíte, my jsme tenkrát nemohli tak snadno publikovat, 
všechno se kádrovalo a o kvalitě rozhodovalo členství v partaji a ne 
věc sama, a tak jsme to vydali aspoň jako skriptum. Když jsem přišel 
do redakce Slova a slovesnosti s tím, že jsem si myslel, že tohle nemá 
nikdo zpracované, tak by je to mohlo zajímat, tak mě vedení časopisu 
velkopansky odmítlo, že o to nemá ani zájem, což mi přišlo hloupý. 
A následně se podobné tematice věnovaly ještě další skripta.

Obecně tu ale jde vo metodologii studia a vnímání jazyka vůbec. 
Kromě svýho pokusu ji popsat (vyšel i anglicky a litevsky, jistý manko 
tu tedy je) jsem se sám i pro druhý tedy snažil nabídnout to, o čem jsem 
věděl: dva překlady velikánů, z dánštiny Louise Hjelmsleva a z francouz‑
štiny Ferdinanda de Saussura (ten ale vycházel především z Englerovy 
edice rukopisů a zasvěcenýho výkladu De Maura). Po cestě za rostoucím 
zobecněním je pak jasný, že člověk nemůže minout typologii. Jistý shr‑
nutí vlastních pohledů jsem nakonec sepsal i ve svém přehledu lingvis‑
tiky (Jazyk a jazykověda), který vychází kupodivu už po čtvrtý.

EL: Nyní bychom se možná mohli více ponořit do té oblasti lexikologie 
a lexikografie. Mohl byste nám prozradit něco o tom, jak vznikal Slovník 
české frazeologie a idiomatiky?

— Na začátku stály odborné studie z oblasti frazeologie. Já jsem se zpo‑
čátku snažil poctivě prokousat stovkama sovětských prací o frazeologii, 
které ale moc k ničemu nebyly. Tak například nebraly zřetel na rozdíl 
synchronie a diachronie, to vidíte i u těch nejlepších prací třeba v ob‑
lasti přísloví. To se tak říká, že tahleta přísloví jsou náš kulturní statek, 
ale když se na ně podíváte blíž, tak zjistíte, že padesát procent z nich je 
mrtvejch. A to nejde, takhle podvádět; buď to beru diachronně, nebo 
synchronně, a pak nemůžu vyzdvihovat věci mrtvý. Já nemám nic proti 
diachronii, ale nelze to prodávat, jako že to žije. Druhá věc byla to, že 
Rusové nikdy nebyli strukturalisti, v oblasti frazeologie se dost „žvanilo“ 
kolem, hodně se věnovali různým kulturním souvislostem a v tom se 
myslím vyžívají hodně dodnes. A dále, ani ta vyzdvihovaná expresivita 
ve frazeologii tam nebyla popsaná dostatečně a systematicky.
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Takže tohle byla pro mě slepá studijní ulička, kterou jsem opustil 
a vymyslel si pracně vlastní teorii, podle které se pak vytvářel i Slovník 
české frazeologie a idiomatiky. Ten slovník teď znovu vyšel s dodatky, 
včetně čtvrtého dílu věnovaného výrazům větným. A na tom celku, 
pokud zahrneme i úplné začátky, jsme pracovali přes čtyřicet let. Když 
jsme tenkrát začali psát první díl (vyšel až roku 1983, ale předcháze‑
lo mu včetně sběru materiálu tak 15–20 let diskusí), tak nakladatel‑
ství Academia nám zakázalo psát ten slovník abecedně a řekli, že si 
to musíme rozdělit na nějaké věcné celky. A tak jsme se rozhodli, že 
napřed uděláme ty přirovnání. V té době s námi (tj. s lidmi z fakul‑
ty, Jiří Hronek, Jan Holub a další) na slovníku pracovali tři kolegové 
z Ústavu pro jazyk český, napřed Jaroslav Zima a Ladislav Janský, pak 
ale hlavně Jaroslav Machač a Vladimír Mejstřík. A oni se pak rozhod‑
li, že si udělají další, vlastní svazek, ale tam zase neměli nikoho na 
ty gramatický frazémy, s výjimkou paní Kroupové, a tak jsem s nima 
zase spolupracoval já, už kvůli udržení kontinuity. Ale všechny ty díly 
jsou dělané pod jednou redakcí a koncepcí. Další, tj. třetí, a i poslední 
čtvrtý svazek (zcela originální záběrem do frazeologie větný, kterých 
je jinde pořídku, pokud vůbec) už vznikaly jen na fakultní půdě. Tým 
spolupracovníků se časem měnil a hlavně rost, specificky důležitej byl 
třeba kontakt s rodilejma mluvčíma čtyř jazyků, kteří vytvářeli jejich 
ekvivalenty.

EL: Z této oblasti bychom asi mohli připomenout také vaši spolupráci 
s Josefem Filipcem v 80. letech při přípravě publikace Česká lexikologie…

— Filipec byl recenzentem prvního dílu našeho frazeologického slovní‑
ku, znali jsme se. Tady došlo k manželství nechci říct z donucení, ale 
z rozumu, protože akademická Mluvnice češtiny má tři díly, ale měla 
jich mít víc, myslím, že aspoň pět, ale o tom jednom tolik zpráv nemám, 
ale měla vyjít zvlášť i lexikologie se samostatně zpracovanou frazeologií. 
A tenkrát Jan Petr řekl Filipcovi a mně, dobře, tak to vydejte, ale ne jako 
díl mluvnice, ale jako samostatnou knížku, a vy dva se dejte dohroma‑
dy. A tak jsme se s Filipcem několik let scházeli a řešili, jak to na sebe 
napojit a tak. No, tenkrát to nebyla špatná knížka, jenže už je taky dost 
stará. Nový vývoj a nové poznatky v oblasti sémantiky a lexikologie 
jsem se teď snažil vložit do nové monografie Lexikon a sémantika, která 
vyšla letos.
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EL: Vy jste také po roce 1989 nějakou dobu působil v Ústavu pro jazyk 
český…

— Ano, dva roky jsem vedl lexikografické oddělení. Když už jsme na‑
čali tohle téma, tak se k tomu vyjádřím. Víte, ta zkušenost s větším 
množstvím jazyků má vliv i na vaše názory a postoje. Já třeba nejsem 
syntaktik a k syntaxi mám určitý rezervovaný postoj, protože si mys‑
lím, že syntax je nejvíc interpretativní oblastí z celý lingvistiky, protože 
vždycky záleží na tom, jak si to chci vyložit zrovna já, a platí co syn‑
taktik, to jiná teorie, a to už je trošku nápadný. Takže syntax mě nikdy 
neuspokojovala, mimo jiné proto, že chápat syntax jako cosi totálně 
oddělenýho od zbytku jazyka je prostě hloupost, to nejde.

A syntaktici nikdy nepochopili, že je třeba dělat věci provázaně, tady 
bohužel skoro primitivně musím citovat de Saussura, kterej žádný děle‑
ní lingvistiky neuznával. Jemu šlo jenom o jazyk a všechno bylo promí‑
sený a všechno souviselo se vším. A všechny ty předměty, které známe, 
lexikologie, morfologie atd., jsou uměliny, které jsou dané starým dě‑
dictvím a vyvolávaj falešnej dojem samostatnejch oblastí.

Ale zkušenost s těmi různými jazyky mě často vedla k tomu, že jsem 
se trochu občas snažil napsat slovník toho kterýho jazyka a gramatiku 
v češtině, hlavně u holandštiny. Například jsem participoval na finském 
slovníku. Nebo jiným dobrým příkladem je zkušenost se třemi studenty 
z Laosu. Chudáky je sem k nám nahnala vláda, protože existovala něja‑
ká mezivládní smlouva. Úplně špatní nebyli, a když měli psát diplomku, 
tak jsme z nouze vymysleli, že napíšou laosko ‑český slovník. A já jsem 
byl vedoucím a pak i jedním ze spoluautorů – tím nechci říct, že umím 
laosky, ale něco o té laoštině vím.

EL: V souvislosti s tím, co jste řekl, mě napadá následující otázka: jaký 
je váš postoj coby lingvisty strukturalistického zaměření k novým, post
generativistickým směrům v americké lingvistice, například ke kognitiv
ní lingvistice, která například taky ruší ostré hranice mezi sémantikou, 
pragmatikou a gramatikou apod.?

— No, kognitivní lingvistika vznikla jako reakce na generativní lingvis‑
tiku, ale vznikla jako nešťastná reakce, protože to základní východisko 
je mylný. Nelze popsat jazyk, a teď mluvíme o popise lexikálním i gra‑
matickém, v jeho relativní úplnosti pomocí jediného nástroje, který oni 
mají, a tím je metafora. To nejde. Metafor je v jazyce strašně moc a je 
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zásluha kognitivní lingvistiky, že na to upozornila, ale nejde tím popsat 
všechno. Já jsem je nikdy neslyšel, že by si přečetli starýho Aristotela, 
a Aristoteles tam má jednu krásnou větu: „Metafora je umění.“ A ka‑
ždej tohle umění, protože je to umění, chápe trochu jinak. To umě‑
ní závisí na individuální schopnosti vnímat podobnost (to je postřeh 
Aristotelův), a tu každý vidí někde jinde. Proto tohle jako seriózní ling‑
vistický kritérium nemůžu přijmout.

Jsou tam krásný věci, ale oni mi všichni připadají tak trošičku jako 
malý děti, když maminka upeče vánočku, tak začnou vyďobávat ty hro‑
zinky, ty jsou taky jasně vymezený. Ale co ten šílenej nezajímavej zby‑
tek! Nic proti tomu, ale jako celek je to pro mě nepřijatelný.

Jestli by lingvistika něco měla být, a já věřím, že už taková začíná 
bejt, je bejt exaktní věda, která má spolehlivý kritéria. A to kognitivní 
lingvistika není. A to, co taky nedělá, je syntagmatika, kombinace, kon‑
text, to je zásadní. Metafory většinou vykládají na malém úseku, ale že 
by se podívali na to, co která metafora dělá v různých kontextech, to 
už nedělají. Jazyk je vždycky determinovaný kontextem, jakákoliv pro‑
mluva. Takže ta obecná námitka je, že pomocí metafory jako jediného 
principu nepopíšete celý lexikon, tím míň jazyk.

Jiná zajímavá věc související s kognitivní lingvistikou je teorie pro‑
totypů. Ta už tu byla předtím, než kognitivní lingvistika vznikla, ale 
kognitivisti se dnes tváří tak, jako že teorie prototypů přišla od nich, ale 
oni si ji ve skutečnosti jenom vypůjčili.

Já sám jsem se dlouho zamýšlel nad využitím konceptu prototypu, 
ale nějaké praktické a systematické využití pořád moc nenacházím. 
Když se totiž podíváte na ty zpracované příklady, které má už Roschová, 
tak to jsou všechno velice jednoduché příklady konkrét (ptáci, nábytek 
apod.). Když se přesunete do oblasti abstrakt, je situace mnohem slo‑
žitější a nepřehlednější. A tam jsou všichni kognitivní lingvisti ztracení. 
A přitom kolik je abstrakt v našem běžném hovoru! My přece skoro 
v konkrétech nemluvíme. Dnešní svět se odehrává v abstraktech. A tam 
se podle mě ty prototypové věci špatně aplikují… Ale já bych byl rád, 
kdyby se k jejich popisu něco vhodného našlo.

MN: Myslím, že v psycholingvisticky zaměřené literatuře už se najdou 
popisy takových slov jako lež, která by patřila do té oblasti abstrakt, 
o níž mluvíte… Vy jste zmínil, že kognitivisticky podle vás ta slovní zá
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soba nejde popsat, protože tam zbyde hodně děr. Myslíte si, že je možné 
najít model, který by byl vyčerpávající? Není vlastností toho modelova
ného předmětu, že vykazuje neostrosti, vágnost, a tak když se s jakýmko
liv modelem, který chce být věrný, přibližujeme modelovanému, tak ten 
model přestane být čistý?

— To, co jsem neřekl a co jste si mohli domyslet, je toto: co se z kogni‑
tivismu využít dá, proč by se nemohlo využít; jinými slovy přijímám 
možnost hybridního modelu. Já jsem se tyto otázky taky snažil si ujas‑
nit, mimo jiné proto jsem taky napsal tu metodologii lingvistiky. A to, 
co jsem si našel, je poměrně jednoduché: Nic lepšího než strukturali‑
smus tady není. A někteří lingvisté tvrdí, že korpusová lingvistika je 
strukturalismus na vyšší úrovni. Ano, když máte korpus, nutí vás to 
k určité kázni, třeba k poznání, že ty a ty jevy budou spíše centrální 
a jiné ne apod., a hlavně respektovat všechna fakta.

EL: My bychom se rádi u tématu strukturalismu zdrželi déle. Za ta 
léta, co se strukturalismem zabýváte a co zároveň popisujete jazykové 
jevy v tomto rámci, objevilo se něco zásadního v tvrzeních pražské školy, 
s čím jste se musel při praktickém popisu jazyka vyrovnávat a co byste 
třeba označil za její zásadní omyly, o kterých se příliš nemluví?

— Asi bych to neoznačil přímo za omyly… možná spíš za manka. Pražská 
škola, když měla dostat nějaký atribut, tak byla vždycky onálepkovaná 
slovem funkční. Ale když se podíváte trošku blíž, tak zjistíte, že tam ta 
funkce všude chybí. To je to, čemu Angličané říkají pay lip service, tj. že 
tomu chvilku věnujete jenom orální, zdvořilostní pozornost a pak jdete 
dál. Takže s tím si nikdo neví rady. Před pár lety jsem napsal jednu stu‑
dii, v níž jsem tvrdil, že je možné (nikoliv nutné) v češtině hledat něco 
jako ergativ, tedy něco, co je zdánlivě z našeho pohledu tak exotické, 
co je například v baskičtině. Ta studie je poměrně velká, je korpusová, 
takže jsou tam fakta. Já jsem těch struktur tam uvedl několik, všechno 
jsem doložil příklady a těm bezbřehým syntaktikům, protože všechny 
teorie syntaxe jsou bezbřehé, jsem se snažil ukázat, že aspoň některé 
struktury je možné vyjmout a říct, ano, za nimi jsou tahleta a tahleta 
data a pevné struktury, což jsem udělal. A pak říct, ty struktury mají 
tenhle význam a tuhle funkci. To je to, co by se mi líbilo; kdyby se 
ta syntax trošku otevřela a neřešila by pořád to, jak je to s adverbiale 
a atributem a závislostí. A s takovým pojetím by pak ta funkce šla dobře 
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propojit. Není to můj úkol, já nejsem syntaktik. Je mi ale líto, že jsem 
na to žádnou reakci neslyšel, všichni se jenom tvářili povzneseně… Je 
třeba umět se do toho korpusu dívat, ale jde to.

A další věc, kterou pražská škola, ale nejen ona, celá předválečná 
lingvistika odmítala, protože neměla ta data, je osa syntagmatická. 
Nezapomeňte, že pražská škola neznala pojem valence, to přišlo až tou 
složitou oklikou přes Tesnièra, tedy po válce. Takže tento aspekt mys‑
lím je taky mankem. A k tý valenci – s tím si taky syntaktikové dodnes 
nevědí rady, jeden to má tak, druhý onak. A je sice dobrý, že začínají 
valencí sloves, protože je nejdůležitější, ale já si myslím a doložil jsem to 
opakovaně, že valenci mají všechny slovní druhy, dokonce mám jeden 
článek, kde ukazuju, že o začátcích valence se dá uvažovat i u interjekcí. 
Takže je to třeba chápat tak, že pojetí valence je v rozvoji, ne že je to 
vyřešená věc.

MN: Je naproti tomu něco, co byste na pražské škole vyzdvihl jako vklad 
nejen pro českou lingvistiku, ale i v širším kontextu? Jinými slovy s praž
skou školou se operuje jako s rodinným stříbrem – co je pro vás na praž
ské škole opravdu stříbrné?

— Rozpracování toho, co u de Saussura je jen obecně zmíněné, a to je 
otázka opozic – to začalo samozřejmě ve fonologii, ale byly i jisté poku‑
sy převést to i na jiné roviny, což mi přijde velmi důležité. No a potom 
hlavně zpřesnění pojetí jednotek: lingvisté pražské školy fungovali teda 
hlavně na úrovni fonémů a morfémů, k lexému nedošlo, bohužel me‑
zitím přišla válka…

MN: V průběhu rozhovoru se postupně dotýkáme různých období z dě
jin lingvistiky, protože této problematice se také průběžně věnujete. Rád 
bych se v téhle souvislosti zeptal, jak vnímáte kvalitu české historio
grafie, úroveň toho, jak zde referujeme o dějinách a vývoji nejen české 
lingvistiky.

— No dějiny české lingvistiky jsou zpracované v podobě Kapitol z dějin 
české jazykovědné bohemistiky a myslím, že je to slušný dílo. Ale to je 
samozřejmě málo – jak už jsme mluvili na začátku, nežijeme v izola‑
ci. Dějiny lingvistiky pana Černého jsou mnohdy zajímavé, ale v řadě 
ohledů neuspokojivý. To, co přeložil Jiří Nekvapil a za co se možná 
dnes trochu stydí, tedy Helbigův Vývoj jazykovědy po roce 1970, to je 
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něco, co vůbec nemuselo v překladu vzniknout, a já jsem mu to i před 
lety říkal. To, co mohlo vzniknout, a nikdy nevzniklo, když už někdo 
chtěl malou užitečnou věc, by byl překlad srbské knihy Milky Ivićové 
Pravci u lingvistici.

To už si Poláci přeložili dávno, potom to vyšlo i v jiných jazycích, 
třeba anglicky. A  je to dodnes pěkná věc, z níž například pořád do‑
poručuju pasáže o tom šílenci Marrovi, jinde se o tom tenkrát moc 
nepsalo. Když třeba čtete práce Havránka nebo i Skaličky z určité doby, 
tak tam najdete zdánlivé vzývání objevů sovětské lingvistiky, zejména 
Stalinových Statí o jazykovědě. Ale to bylo všechno jinak. Jak určitě 
víte, tak ty stati napsal lingvista Čikobava, pologramotnej Stalin se pod 
to jenom podepsal, a stal se tak i lingvistou. Dlouho se to soustavně 
citovalo, takových deset let, tehdejší literatura je tím jakoby zamořená, 
ale byl to vlastně jediný způsob, jak utnout Marra a marrismus, a pro 
východní lingvisty to bylo tehdy osvobozující. A v této perspektivě pak 
ony stati pak posuzujete úplně jinak. A tu situaci v lingvistice 50. let 
jsem v žádné literatuře u nás dostupné dobře popsanou nikde neviděl, 
kromě zmíněné Milky Ivić.

MN: Vy jste zmínil, že Dějiny lingvistiky Jiřího Černého jsou v mnoha 
ohledech pěkné, v mnoha pak nevyhovující. Nejsou ty neduhy způsobe
né tím, co si myslím já a k čemu se nyní váže celé tematické číslo Naší 
řeči, totiž že nám tu chybí nějaká metahistoriografická diskuse o tom, 
jak vůbec uspokojujícím způsobem psát dějiny lingvistiky? Až na jistou 
výzvu k takové diskusi právě od Jiřího Černého, když referoval o meta
historiografickém sborníku v roce 1990, nebo Sériotovu zmínku v jeho 
knize tady žádná diskuse opravdu není. Pokud to také tak vnímáte, čím 
si to vysvětlujete?

— Já myslím, že nejde o to, naučit se, jak psát rovnou dějiny lingvistiky, 
ale naučit se dodržovat některé základní principy, jako je faktografič‑
nost, vnímání alternativnosti názorů, jejich propojování apod. Já jsem 
v nějaké rané fázi, když jsem překládal de Saussura, byl v kontaktu s E. 
F. K. Koernerem, který pak napsal pár zásadních věcí o tom, jak psát 
dějiny lingvistiky, a myslím, že jeho si přečíst už vám ten základ pro 
takovou práci dá. A pokud chcete nějaký další tip na dobře psané dějiny 
lingvistiky, tak mám na mysli ty čtyřdílné italské od Giulia Lepschiho, 
které si samozřejmě svižně přeložili Angličani.
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EL: Ráda bych teď položila obecnější otázku, ke které jsme se již několi
krát přiblížili, a to je celková pozice jazykovědného bádání za minulého 
režimu. Některé obtíže jste už zmínil, například s vydáváním knih, jiné 
vás možná ještě napadnou… Bylo paradoxně něco, co zpětně vnímáte 
jako jednodušší tehdy než dnes?

— No tak pokud člověk vyhověl požadavkům soudruhů a pak takzvaně 
nevadil, tak možná něco bylo jednodušší. Ale to bych nijak zvlášť ne‑
vnímal jako pozitivní. Navíc byly tady především obecný problémy. Tak 
třeba nemohla vzniknout sociolingvistika a důvod se dá snadno domy‑
slet: protože když se člověk podíval na to, jak se jazyk užívá, nemohl si 
nevšimnout, že ta stranou deklarovaná rovnost všech prostě neplatí, že 
v oblasti jazyka si lidi rovni nejsou. A komunisti zas tak hloupí nebyli, 
aby si toto neuvědomovali, takže toto téma bylo tabu. Taky strojový 
věci, matematická lingvistika, pokud nepřicházely přes Sovětský svaz, 
tak se také nebraly.

Ale na úrovni zcela obecné, co bylo opravdu zlé, je absence informa‑
ce, to znamená knížek a zdrojů. Každý to řešil, jak uměl, já jsem knížky 
většinou pracně vyměňoval, ale to bylo na dlouhý lokte, a já jsem se ne 
vždycky dozvěděl, že něco existuje. A třeba když jsem se přes známý 
pak dostal do Amsterdamu, tak jsem celý dny v knihovně jen dočítal 
věci, které jsem měl na seznamu, protože to u nás nebylo. Toto bylo 
strašný a trestuhodný ochuzení věcí. A ty díry z té doby jsou myslím 
v našich dnešních knihovnách pořád. Třeba některé Jakobsonovy práce 
tu dodnes nejsou k dispozici. Soudruhům to nevadilo a dnes je to, zdá 
se, všem jedno, anebo nejsou peníze. Ale jakýpak chce být člověk ling‑
vista, když nezná vlastní minulost! To je naprosto nemožný. Kdo chtěl, 
tak si to nějakým způsobem zaopatřoval, ale většina ne. Tak tohle byla 
hlavní věc, která škodila.

A pokud mám být osobní, já jsem byl v partaji od podzimu roku 
1967, pak mě neznámo kdy, někdy v roce 1969, soudruzi vykopli, to už 
mi neráčili sdělit, kdy přesně to bylo. A pak jsem byl už jen paria, který 
nemohl nic, jenom mi laskavě dovolili, abych učil, protože soudruzi byli 
tak zaměstnaní, pořád schůzovali a na práci neměli čas, a tak nějaké ty 
otroky si museli nechat. Nejhorší na tom bylo, že asi pětkrát, myslím 
každý čtyři roky, jsem absolvoval ty tzv. prověrky, tedy že se sešli sou‑
druzi, pamatuju si, že tam bejval například profesor Křístek, a ti prově‑
řovali, jestli můžu dál učit, jestli jsem se kádrově osvědčil, resp. polepšil. 
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Tak já jsem si na to postupně „zvyknul“ a studoval jsem si a psal (bez 
publikování), protože nic jinýho jsem dělat nemoh.

Ale nebyl jsem na tom nejhůř, byli lidi, kteří museli ze školy vodejít. 
No, ale to nemá smysl tady rozvíjet, ten problém prostě takovej byl. 
Nevhodní lidi samozřejmě nemohli absolvovat standardní odborný po‑
stup. Já jsem si ještě tenkrát udělal doktorát z obecný lingvistiky, tehdy 
to ještě bylo něco, pojila se s tím velká práce, zkoušeli mě čtyři profesoři 
a z filozofie byla skutečná zkouška, ne z marxismu ‑leninismu. Nicméně 
pak spadla klec a já jsem víc než dvacet let byl pouhý doktor a další 
akademické tituly jsem získal až za nového režimu. Prostě to tak bylo, 
ale nebyl jsem sám.

EL: Pokud se nyní posuneme přes zmíněnou hranici roku 1989, jako 
přirozené téma spjaté s vaším působením v 90. letech se vynoří Český 
národní korpus. Už jsme zmínili, že jste nejprve dva roky vedl lexiko
grafické oddělení Ústavu pro jazyk český, potom vznikl Ústav Českého 
národního korpusu při Filozofické fakultě UK. Mohl byste nám říct, jaké 
byly začátky korpusu?

— S nabídkou vést lexikografické oddělení se na mě obrátil František 
Daneš, než odešel do penze. Tak já jsem se tam dva roky trochu bez‑
východně plácal, návrh napsat terminologickej slovník lingvistiky jsem 
vodmít. Když mi řek: Tady máš tu naši kartotéku a tvým úkolem s tý‑
mem bude napsat nový slovník, tak padla kosa na kámen. Ty data byly 
naposledy z roku 1960, ale to hlavní bylo, že se jednalo o selektivní 
excerpci Rudého práva, takže zoufalý manko. Tak jsem Danešovi nabí‑
dl, že kvůli tomu založíme korpusové pracoviště, ale on to s odkazem 
na to, že západní novoty tu zavádět nebudeme, na celoústavní schůzi 
kategoricky odmítl. Já jsem se v reakci na něj monumentálně naštval, 
druhej den jsem rezignoval a napsal jsem vědecký radě otevřený pro‑
testní dopis. Ale obecně už tenkrát bylo porůznu pár lidí, kteří měli 
pocit, že by bylo dobrý něco takovýho jako korpus tu mít. Tak jsem šel 
za tehdejším děkanem FF Františkem Vrhelem a ten řekl, že mi dá dva 
lidi, což bylo obrovský gesto, a můžu začít. František Vrhel totiž není 
jen etnograf, on je taky lingvista, chodil ke Skaličkovi na seminář, my 
jsme se znali odtamtud. A tak měl pro ideu korpusu češtiny pochopení.

Ta situace kolem korpusu a Ústavu pro jazyk český byla ale ještě 
složitější. Já jsem totiž Danešovi taky navrhoval, aby se nevydávala 
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Pravidla českého pravopisu. Že tady brzo vznikne nějaký korpus češti‑
ny, který by se dal pro přípravu nějakých pravidel využít jako odpověd‑
ná materiálová báze. Ale na to on bohužel neslyšel. Ty pravidla, který 
pak vyšly v roce 1993, byly připravený ne za polistopadového vedení 
Františka Daneše, ale ještě za komunismu, bez pořádných dat, pod 
moudrým vedením tehdy stranicky spolehlivejch lidí a tak dále. A za‑
stavit to údajně nešlo. A tak za další hlavní chybu tohoto Danešova 
vedení považuju to, že se ty problematický pravidla vydaly.

MN: Tento kontext nahrává trojici otázek, které se týkají pracovního 
kolektivu, Ústavu pro jazyk český a podobně. Jak vnímáte pracovní ko
lektiv – je zřejmé, že projekty typu korpusu nelze budovat bez poměrně 
širokého pracovního kolektivu, jak se vám ten kolektiv budoval?

— Jako u všeho i zde musíme rozlišit druh cíle. Korpus byl od začát‑
ku míněn jako budování výzkumné báze. Musím říct, že kolektiv je 
personálně neoddiskutovatelně klíčový, pokud jde o budování té báze, 
o tu mravenčí práci. Ale pokud jde o martyrium toho zvažování, zjistit 
při jeho zkoumání, jak nějaký jev v jazyce funguje, jednou se vám zdá, 
že takhle, jindy, že jinak, to promýšlení je čistě individuální práce, to 
podle mě nemůže dělat víc lidí dohromady. Korpus naproti tomu je 
opravdu nutné budovat týmově; navíc v korpusu se nutně projevilo to, 
co je u nás na fakultě jinak nevídané, a to že půlka mého týmu jsou 
matematici. Ta spolupráce je nutná, člověk se musí naučit i základy 
a východiska toho druhého oboru. Obecná odpověď na vaši otázku je 
ovšem tato: jako vedoucí týmu musíte vědět, co chcete, a s ohledem na 
to si ty lidi do týmu pečlivě vybírat. To naše pracoviště je šťastně po‑
stavené, dokonce se ukazuje, že i v evropském kontextu neexistuje jiné 
plně srovnatelné. Tu týmovost korpusové práce dokládají i monografie 
našeho pracoviště, které jsou obvykle kolektivními díly.

Vždycky je třeba mít k druhejm důvěru a chtít vod nich odpověd‑
nost za jejich úsek práce. Základem jakýkoliv práce, jde ‑li o projekty 
lingvistický, a  ne stereotypní, „tovární“, je ale doprovodná diskuze. 
Právě v diskusi je akademickej, a tedy i vědeckej život.

MN: Jak vnímáte v tomhle kontextu ten pojem interdisciplinarity, což je 
dneska skloňované slovo, snadno se na to shánějí peníze apod. A přitom 
moje zkušenost z tzv. interdisciplinárních sborníků či konferencí je, že je 
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to spíše nakupení monologů než skutečný interdisciplinární dialog. Jaká 
je tedy vaše zkušenost s interdisciplinaritou?

— Jak kdy a jak s kterou. Osobně si myslím, že je to módní slogan, kte‑
rý opakovaně poukazuje na to, co se nějak pojmenovalo, ale myslím, že 
dneska je to prázdná nálepka. Když je to rozumně zadaný, kde má každý 
svou roli a je jasný, kam se směřuje, tak tam já se velmi rád opřu o znalosti 
jiných lidí. Ale obecně jako heslo mi to přijde hloupý, pokud nejde o sou‑
středěnej a koordinovanej útok na závažnej interdisciplinární problém.

EL: Myslím, že v souvislosti předchozích otázek bude místná otázka po 
tom, jaké je podle vás v současné době adekvátní místo a funkce Ústavu 
pro jazyk český. Jaká insituce by to měla být a pro koho?

— Když má člověk určitou možnost srovnání, je schopen skutečného 
úsudku. Například Dánsko je jedna z těch zemí, od který by se Češi 
mohli učit – jsou racionální a střídmí a mají něco, co funguje. Oni mají 
něco, co funguje jako poradna, a pak taky dělají slovník (už je hotovej). 
Všechno ostatní jde pryč. Nevím, proč by hlavní autoři gramatik měli 
být z Ústavu. A ve větších zemích, nejen Dánsko, tam se ani ty slovníky 
takhle nedělají, ale dělají je nakladatelství – Oxford, Larousse. A fungu‑
je to. A pak jsou tu i univerzity. A takhle nějak by mohl fungovat i náš 
Ústav, ve spolupráci i konkurenci. Neumím si představit, co dalšího by 
tam bylo tak nepostradatelného.

MN: Mohlo by to být třeba teoretické pracoviště, které budě dělat lingvis
tickou teorii, které připravuje koncepční podklady pro výstupy lingvistické 
práce, jako jsou třeba slovníky a gramatiky apod?

— Proč by mělo být jen jedno exkluzívní pracoviště s vybranými teore‑
tiky? To se nedá čekat odjinud? A jak onu teoretickou smetánku dnes 
zaručíte právě jen pro jeden ústav? Zavání to podceňováním všech těch 
dalších. Navíc myslím, že ta teorie souvisí s tím, co děláte, teorii si for‑
mulujete podle cíle, ke kterému dojdete (a nečekáte, že vám ji někdo 
vymyslí). A teorii si taky vždycky modifikujete na základě dat sám…

Dodnes žijeme ve velkém manku neexistujícího velkého slovníku 
současné češtiny. Díky korpusu tady jednou ten velký slovník bude. Je 
tady ale obrovské manko toho, kdo ten slovník bude schopný vést. Můj 
úkol to už nebude, já bych byl schopnej se toho účastnit, ale je tu man‑
ko toho neexistujícího vedoucího redaktora.
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MN: V té otázce bylo původně uvedeno, jestli je potřeba instituce peču
jící o jazyk, jestli potřebujeme pečovat o jazyk.

— Takovou instituci nepotřebujeme, nejsme komunita, jejíž jazyk 
hyne… Co vlastně znamená to slovo péče v tý otázce? Jestli se tím 
označuje jazyková kultura, tak musím říct, že nevím, co to je. To je 
jedna z těch mrtvolek, která se valí před náma, už od Pražský školy 
a hlavně Havránka. Nevím, proč by se jazyková kultura, ať už je to, 
co je to, měla týkat jenom spisovného jazyka. Když mluvím tak, jak 
mi zobák narost, proč bych si měl myslet, že mluvím nekulturně? Já 
mluvím funkčně, úměrně cíli. To je jeden předpoklad. Když jdeme dál 
po interpretaci toho slova péče, tak je to hrozný eufemismus, takovej 
český diktát.

Samo to téma je velkej problém a historický eufemismus v  tom 
smyslu, že v pěstování kultury vyjadřování se v zásadě nic neudělalo, 
stejně nikdo neví jak (kromě neblahého a zprofanovaného diktování 
své pravdy v podobě pravopisných pravidel a v poslední době snad ne‑
smyslného vykřikování některých feministek: Líbil se mi tady nedávný 
a posměšně trefnej úvodník jazykovýho redaktora Lidových novin, kte‑
rý ho nazval Pozdě byšku honit).

Žijeme ale v jiný době než v době pravidel pravopisu. Dnes už jsou 
lidi alergický na to, když se jim říká, čím se mají nutně řídit a hlavně 
se pořád přeučovat znovu a znovu, co si někteří pánové a dámy jako 
správný vyberou, vnucujou druhým a to ostatní zahodí, jaksi přehlíd‑
nou. Já jsem zažil tři reformy českého pravopisu, dodnes jsem to ne‑
strávil a považuju to za šílenou českou tradici, která by podle mě stála 
za psychologickou a psychiatrickou analýzu. Celá ta věc jazykové kul‑
tury, to není nic jiného než jazykové inženýrství zděděné z komunistic‑
kých dob, zejména toho vrcholu, kdy tomu šéfoval Bohuslav Havránek. 
Nabízím jako hypotézu to, že s tou dnešní nechutí ke komunistickému 
režimu se svezl i ten pravopis. A možná řešení tu jsou, například nere‑
formovat pravopis, což způsobí, že pravopis bude pomalu zastarávat, 
jako například v angličtině, budeme se ho muset učit, ale prostě se ne‑
bude pořád reformovat.

Skutečnej lingvista ví, že jazyk se vyvíjí jen skrze svou variabilitu, 
a tedy neustálý alternativy, z nichž si vývojem jazyk vybírá. Pokud za‑
čne člověk z nějakýho důvodu sám vybírat jen některý a druhý zamlčo‑
vat, přestává být lingvista.
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Je to ale počínání krajně nelingvistický i z jinýho důvodu: každej 
jazyk se vyvíjí přirozeně skrz jazyk mluvený, ale tady se pak chytrá a in‑
spirativní předválečná lingvistika (v zemi PLKu) hodila přes palubu, 
diskuse se utnula a jen se nějak vybíralo a předepisovalo… Bylo to jen 
nepěkný jazykový inženýrství, a ne jazyková kultura, jak se eufemistic‑
ky a nepochopitelně tomu dosud říká.

Dodnes jsme se nebyli schopni dohodnout na přemostění mezi spi‑
sovným jazykem, který je používán čím dál méně, a mluvenou, obec‑
nou češtinou. Tam, kde se podobná situace odehrála a došlo k oddá‑
lení těch variet, situace vždycky nějak vybouchla – vezměte si Řecko 
v 60. letech, něco podobného se odehrálo i na Filipínách, v Norsku 
mají vedle sebě dvě oficiální norštiny a funguje to. A jestli se u nás ně‑
jak rozumně nedohodneme, tak to k podobnému vyústění v budoucnu 
ukazuje i tady.

MN: Tady dochází podle mého názoru ke dvěma protichůdným faktům: 
jednak je to dynamika jazyka, a zároveň potřeba uživatelů, vzhledem 
k integrující funkci jazyka, mít nějaká společná pravidla, která je pri
márně spjatá s psanou formou jazyka. Já jsem pročítal nějaké ty články 
týkající se této diskuse, která se vede už dlouho, ale vy jste ji znovu ote
vřel před třemi lety. Souhlasím s vámi v tom, že já už mám rozpuště
nou většinu těch pojmů, které se používají – kultura, spisovnost, norma, 
úzus. Jeden velký problém té debaty vidím v tom, že se v té diskusi často 
odkazuje na pražskou školu, která sama ty pojmy dostatečně nerozpra
covala tak, aby se daly opravdu účinně používat. Ale není problém sou
časné situace v tom, že lidé dobře akceptují pravidla tohoto typu, jenom 
po nich chtějí, aby byla snadno naučitelná?

— To jste u několika věcí. Můžete chtít (pravopisný) pravidla a můžete 
jim věřit v tom smyslu, že se v dohledný době nezmění. Ale tohle ne‑
dávno minulá ani současná situace a praxe bohužel nenabízí. Druhý 
problém, na který poukazujete a o kterém jsme ještě nemluvili, je, že 
jazyk opravdu potřebuje formu, která je vnímána jako prestižní a re‑
prezentativní, ale prosím vás, kde je psáno, že to musí vymyslet pár po‑
mazanejch lingvistů? Tenkrát to byli soudruzi, a dnes? Podívejte se na 
arabštinu a čínštinu, tam nic takovýho není, tam se to prosadí spontán‑
ně, tedy vývoj a varianty. Tam se nikdo nehádá, nestřílí, nediskutuje. Já 
myslím, že je to celý hloupý téma, který se jen valí neřešený před náma.
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MN: V tom, co říkáte, je velmi zajímavý aspekt. Vy říkáte, že ten repre
zentativní, oficiální kód tu bude vždycky – v čem vidíte zdroj vytvoření 
tohoto kódu pro češtinu, kde se to bere? Je to stimul autorů, literatury…?

— Já myslím, že teorie dobrého autora je již stará mince. Jednak lidi tolik 
nečtou a jednak neznám tolik dobrých autorů. Já bych řekl, nepodce‑
ňujme ten spontánní vývoj, on se neděje iracionálně a už určitě nepo‑
třebuje kurátora, vždycky jsou tam ty varianty, který si lidi pro sebe volí 
jako preferované. Já bych tu ocitoval jeden poloznámý Mathesiův citát 
z roku 1930: „Cesta českého purismu za posledních 80 let je vroube‑
na hroby příkazů a zákazů, které jazyková praxe zašlápla.“ Bohužel má 
svatou pravdu dodnes.

Já jsem si před lety vytáhl nějaký brus jazyka českého z třicátých let, 
díval jsem se do toho a hodně jsem se bavil. Ten člověk excerpoval celej 
slovník a napsal, co je údajně v novější praxi špatně, a svý návrhy toho, 
co by se mělo používat. Z dnešního hlediska se mejlil skoro na sto pro‑
cent, všechno podle něj „špatný“ je dneska běžný a naopak. To je pří‑
klad lidí, kteří si myslí, že mají patent na pravdu, ale ta praxe pak dopad‑
ne přesně opačně. To je ostatně spojovací téma pravopisnejch pravidel: 
co se v jedněch zakazuje, se v novějších už dovoluje a tak dál. V hlubším 
smyslu stojí za tím úpornost jedněch předepisovat druhejm, protože já 
přece vím, jak je to správně. Nevidíte v tom stopy obrozenství?

MN: Jak vnímáte to, co taky zaznívá, a to je nářek nad tím, jak náš jazyk 
upadá?

— Nakolik jsem lingvista, že musím říct, že je to úplný nesmysl. To jsou 
divní staromilci, kteří tohle tvrdí. Jestli jazyk žije, tak se vyvíjet musí. 
Cesta ke změnám je skrze varianty. V pravidlech pravopisu jsou dočas‑
ně zamlčené cesty vývoje.

EL: V jedné otázce už zaznělo, že diskuse nad těmito tématy trvá již dost 
dlouho. Jak vy osobně nahlížíte tuto diskusi ze současné perspektivy – 
máte pocit, že přinesla nějaké výsledky, nějaký aspoň dílčí konsenzus, 
nebo je váš celkový dojem spíše skeptický?

— Já jsem asi tušil, že ta diskuse dopadne tak nijak. Ona to není záko‑
pová válka, spíš nechuť. Lidem to asi takto vyhovuje, nechce se jim do 
velký revize. Podle mě by bylo rozumný nechat pár let věcem vývoj, 
popustit stavidla preskripce a úzu, ať se ukáže, že třeba to stále nespi‑
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sovný  ama je funkční. Tam, kde lidi nejčastěji chybujou, se ukazuje, že 
je něco s tou spisovnou normou v nepořádku. Obecně řečeno, pojem 
jazyková chyba začíná a končí se spisovnou češtinou. V obecný češtině 
vám přece nikdo neřekne, že děláte chyby. Obecná čeština nebo nářečí, 
to je přirozenej kód, tam vo tom nikdo nepochybuje, že všichni mluví 
přijatelně a bez chyb. Pojem chyby v jazyce je šílená věc a celý genera‑
ce lidí sou tím už od šesti let ve škole mučený. Když se nechá prostor 
přirozenému vývoji, nevznikne žádné bezvládí, vždycky se za čas něco 
ustálí, lidi se k něčemu přikloní.

EL: Pokud jde o současnou českou lingvistiku, co lze vyzdvihnout z po
sledních let a co spíše vytknout?

— Víte, tady se mi těžko mluví, protože sebechvála smrdí. Já jsem personál‑
ně spjatý se dvěma věcma, který podle mě stojí za to zmínit. Jednak je to 
Český národní korpus, a tady budu velmi brutální – všechny stávající gra‑
matiky a slovníky jsou špatný a děravý, protože jsou čistě paradigmatický, 
proto všechno, co v minulosti vzniklo, by se mělo revidovat z hlediska syn‑
tagmatického. Data dneska máme, takže už to udělat lze. To je jedna věc.

V dnešní době se hodně mluví o takzvané gramatice parole, a to 
je poměrně nová věc. Já jsem byl ke konci jeho života dost v kontaktu 
s Johnem Sinclairem, britským korpusovým lingvistou, a to bylo velice 
podnětný. No a von teda napsal první pokus o gramatiku parole. No 
a když vyšel překlad de Saussura a různé shrnující komentáře, tak jeden 
z nich, který mi vrtal hlavou, byl, vždyť on tam nic moc naopak o parole 
nenapsal. No, napsal i nenapsal. I když znal hodně jazyků a jeho závěry 
z této znalosti implicite vyplývaly a jsou inspirující, o parole explicitně 
nenapsal, je třeba dedukovat…

A ta druhá věc je slovník frazeologie a idiomatiky, to je skoro pět ti‑
síc stran a 40 let práce celýho kolektivu. A to je věc, kterou podle mého 
vědomí žádný jiný jazyk takhle podrobně nemá. To jsou věci, o kterých 
se ve světě ví, náš korpus je pro mnohé evropské jazyky vzorem.

A ta negativa jsem už zmínil: nepodařilo se přemostit tu propast 
způsobenou komunismem. Na druhou stranu se Čechům na rozdíl od 
světa podařilo se nepochomskianizovat, Češi zůstali většinou struk‑
turalistama, až na výjimky. Manko slovníku jsme už zmiňovali, je to 
zásadní nedostatek a hodně lidí se nám podivuje. A pak taky doufám, 
že žádný nový pravidla pravopisu hned tak nebudou, to je jasný.
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EL: V té souvislosti mě napadá, že jednou z věcí, jak umožnit vznik vý
znamných výstupů lingvistické práce, je pečovat o své žáky. Jak vy na
hlížíte vztah učitele a žáka, třeba i z perspektivy vedoucího kolektivu 
Českého národního korpusu, kde máte mladé kolegy, nějakým způsobem 
je vychováváte…

— No, spousta mých žáků z  minulosti působí na různých místech 
Evropy, o spoustě z nich ale ani nevím. Samozřejmě i v ústavu máme 
mladý lidi, myslím, že perspektivní. Ale obecně – člověk občas vypíše 
něco volitelného, a tam hned vzniká ten problém s tím, že je to voli‑
telné a že dnešní studium je orientované na ty kredity, tedy na bez‑
pečnej, ale i povinnej způsob jejich sběru, a ten je v zásadě předepsanej 
a vosekanej, aby se študenti chudáci nepředřeli. Ale když občas na mou 
přednášku přesto zabloudí někdo, kdo tam být nemusí, ale je tam ze 
zájmu, třeba z anglistiky nebo orientalistiky, tak s těmi potom vedeme 
zajímavé diskuse a to potěšení je myslím vzájemný.

Já bych nikdy nevypustil z úst to, že se od mladých v diskusi nic 
nepřiučím. Jejich názory jsou leckdy zajímavé a já jim naslouchám.
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Prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.

Narodil se v roce 1947 v Chlumčanech u Loun. Po ukončení střední 
průmyslové školy vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze češtinu a angličtinu. Titul PhDr. získal v roce 1971. V letech 
1971–1973 vyučoval angličtinu jako asistent na katedře cizích jazyků 
Vysoké školy zemědělské v Praze, poté nastoupil do aspirantury na 
FF UK (školitelem mu byl Jaromír Bělič), titul CSc. získal v roce 1976. 
Pracoval na katedře českého a slovenského jazyka, později přejmeno‑
vané na Ústav českého jazyka a teorie komunikace. V roce 1986 se na 
tomto pracovišti stal docentem a roku 1999 profesorem českého jazy‑
ka. Vedle toho působí od roku 1995 jako vedoucí odboru diachronních 
studií Ústavu českého národního korpusu FF UK, a to i po odchodu do 
důchodu v roce 2009. Rovněž se věnuje výuce češtiny pro cizince.

Oblastmi Kučerova zájmu jsou především dějiny českého jazyka – 
kromě historické mluvnice, s těžištěm v hláskosloví, jsou to slovní záso‑
ba a pravopisné systémy staré a střední češtiny. Dále se zabývá dialekto‑
logií, proměnami češtiny v cizím prostředí (jazykem českých emigrantů 
v Americe) a v posledních letech především korpusovou lingvistikou – 
pracuje na diachronním korpusu českého jazyka a publikoval např. prá‑
ce o dlouhodobých podpovrchových tendencích ve vývoji češtiny.

Je členem Jazykovědného sdružení ČR a Kruhu přátel českého jazy‑
ka. Je spoluřešitelem výzkumného záměru MŠMT Český národní kor‑
pus a korpusy dalších jazyků, byl řešitelem či spoluřešitelem několika 
dalších projektů v rámci MŠMT a GA ČR.
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Rozhovor s prof. PhDr. Karlem Kučerou, CSc.

František Martínek: Jak jste se dostal k lingvistice? Vedla vás k ní ro
dina nebo okolí – prostředí, ve kterém jste vyrůstal?

— Ne, rodina mě k lingvistice nevedla. Jediná lingvistická pohnutka, která 
by se v mém dětství snad dala najít, je, že můj otec mluvil česky i němec‑
ky. Bylo mu skoro padesát, když jsem se narodil, prošel ještě rakousko‑

‑uherskými školami. Jeden čas měl takovou ideu, že německy budeme 
mluvit i doma, abych se naučil nějaký cizí jazyk kromě ruštiny, která byla 
na základní škole povinná. To nějakou dobu fungovalo, dokud jsem ne‑
přišel do takových těch pěkných let, do puberty, a nezačal jsem prohlašo‑
vat, že němčina je k ničemu, že cenu má jedině angličtina a tak. Byl za tím 
rokenrol, respektive vůbec drobné úlomky angloamerické kultury, s ni‑
miž se tenkrát člověku v mém věku občas podařilo přijít do styku. Zelená 
léta našeho života, kdy víme všechno nejlíp a naprosto jistě. Takže jsem se 
v té době začal němčiny okázale stranit, a udělal jsem tím jednu z největ‑
ších pitomostí svého života, protože to nejcennější, co jsem už z němčiny 
získal – schopnost jejího běžného aktivního užívání – se časem téměř 
úplně vytratilo. Jinak mě k jazykovědě nevedl nikdo a nic, přitáhla mě k ní 
vlastně až dodatečně a oklikou během střední školy skutečnost, že jsem 
měl velkou zálibu v literatuře a hltavě, nenasytně jsem četl. Jednou jsem 
si spočítal, kolik jsem toho přečetl za uplynulý měsíc, a vyšly mi téměř tři 
tisíce stránek. Přitom to nebylo žádné rychločtení, zkrátka byly zrovna 
prázdniny a já četl od rána do večera. Hodně mi to dávalo. Češtinu jsem 
šel původně studovat primárně kvůli literatuře, ale pak se to během studií 
nějak zvrtlo a já se začal specializovat spíš na jazyk. A to je asi všechno. 
Nemůžu ani říct, že by mě směrem k jazykovědě nějak výrazně postrčila 
střední škola: neprošel jsem gymnáziem, absolvoval jsem střední prů‑
myslovou školu zeměměřickou a tam to s češtinou samozřejmě neby‑
lo až tak slavné, poněvadž to byl přece jen tak trochu vedlejší předmět.

FM: Dostal jste se ke studiím. Jak to vypadalo na vysoké škole? Na koho 
byste vzpomenul jako na své učitele? Kdo z nich vás ovlivnil?

— Měl jsem eminentní zájem jen o češtinu, ale na bohemistice se ten‑
krát neotvíralo jednooborové studium, a tak jsem si k češtině přibral 
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tu svou vytrucovanou angličtinu. Na angličtinu jsem předtím chodil 
šest let do jazykové školy, takže by se dalo očekávat, že jsem anglicky 
uměl docela slušně, ale nebylo to tak. Za celých šest let jsem se nese‑
tkal s jediným učitelem, který by byl rodilým mluvčím (ostatně stejně 
jako během prvních dvou ročníků na fakultě); postupovalo se pomalu, 
pořád dokola se drilovala gramatika. O tom, jak jsem po těch letech 
na jazykové škole zvládal angličtinu, nejlíp vypovídá to, že se mě při 
přijímacím pohovoru na fakultě zeptali, proč jsem se nenaučil aspoň 
trochu slušně anglicky, když už chci studovat anglistiku. Nicméně jsem 
nakonec nějak prošel, nejspíš díky tomu, že jsem měl načtenou spoustu 
anglické a americké literatury a docela slušně jsem se orientoval v ději‑
nách těch dvou literatur i zemí. A tak jsem se ocitl na fakultě.

Na bohemistice se tenkrát uplatňoval takový systém, že po prvním 
roce studia byl celému ročníku přidělen jeden učitel, který pak vedl zá‑
kladní přednášky ze současného jazyka po další tři roky. Střídali se v tom 
tři vyučující – profesor Alois Jedlička, profesor Karel Hausenblas a do‑
cent Karel Svoboda. Na můj ročník připadl profesor Jedlička. U něho 
jsem tedy absolvoval všechny kmenové přednášky i základní zkoušky, 
a mám ‑li mluvit o svých učitelích, rozhodně ho nemůžu pominout. Do 
synchronní bohemistiky mě uvedl on. Druhým učitelem, který mě vý‑
znamně ovlivnil, se stal o něco později profesor Jaromír Bělič, protože 
víc než o současnou češtinu jsem se postupně začal zajímat o vývoj 
jazyka, a to byla jeho doména. Od druhého ročníku jsem pak po zbytek 
studia pracoval u profesora Běliče jako pomocná vědecká síla. Tenkrát 
se zrovna začalo uvažovat o vytvoření Malého staročeského slovníku. 
Už z dřívějších let k tomu byla připravena poměrně rozsáhlá lístková 
excerpce staročeských památek, skladovaná – jak bývalo zvykem – po‑
různu v pracovnách na skříních v zaprášených krabicích od bot. (Když 
se o nějakých dvacet let později objevila na obzoru korpusová lingvisti‑
ka a snažila se v různých šarvátkách obhájit své místo na slunci, objevilo 
se i prohlášení, že s jejím nástupem končí éra shoe box linguistics, tedy 
lingvistiky pěstované v krabicích od bot – a ta éra také víceméně skon‑
čila, počítače udělaly své). Prvním, metodologicky zcela zásadním kro‑
kem k realizaci plánovaného slovníku bylo objednání nejmodernějšího 
lexikografického vybavení, konkrétně plechové kartotéky se šuplíčky, 
do nichž by se daly soustředit ty excerpční lístky rozptýlené po několika 
místnostech. Když kartotéka přišla, ukázalo se, že šuplíčky mají jiný 
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formát než excerpční lístky, a každý lístek se proto musel asi o centime‑
tr sestřihnout. To byla moje první odborná práce ve funkci pomocné 
vědecké síly. Ale nebyla to naštěstí až tak duchamorná činnost, jak to 
na první pohled vypadalo. Nikdo mě nijak zvlášť nehonil, takže jsem 
si při stříhání stihl číst, co bylo na lístcích vypsáno, a svým způsobem 
mi tak staročeská slovní zásoba protékala mezi prsty. Byla to docela 
zajímavá zkušenost, objevování úplně jiné češtiny, než jakou jsem znal.

Jaromír Bělič a Alois Jedlička byli rozhodně dva učitelé, kteří mě 
ovlivnili nejvíc, ale to ovlivňování, respektive vztah učitele a žáka, je asi 
trochu komplikovanější věc. Myslím, že nezáleží jen na tom, jak moc 
často konkrétní učitel člověka učil, protože vedle jmenovaných dvou 
ve mně zanechali stopy i jiní dva profesoři – Vladimír Šmilauer a Karel 
Hausenblas, kteří mě vlastně nikdy neučili. S profesorem Šmilauerem 
jsem se dostal do styku vlastně jen párkrát, když jsem byl v takzvané 
aspirantuře, tedy dnešním doktorandském studiu. Psal jsem tenkrát ja‑
zykové sloupky do Mladé fronty a čtenáři mi někdy pokládali záludné 
dotazy, na které jsem neuměl dost přesvědčivě odpovědět, a tak jsem se 
poptával moudřejších. Profesor Šmilauer odpovídal vždycky neobyčej‑
ně rozvážně, opakovaně se ukazovalo, že neologismy a nové jevy v češ‑
tině zaznamenává téměř okamžitě a že odpověď na řadu otázek má už 
promyšlenou, zatímco jiní – včetně mě – se v problému teprv snažili 
orientovat. Měl nevšední erudici, ale navíc to byl i moudrý a laskavý 
člověk, který se nijak nevyvyšoval. Nikdy jsem neslyšel, že by si stěžo‑
val na nepřízeň osudu, i když měl na zideologizované filozofické fakul‑
tě poměrně těžké postavení. Tím hlavním, čím mě profesor Šmilauer 
ovlivnil, byla myslím jeho neuvěřitelná systematičnost – a také mě za‑
ujal tím, jak důsledně dbal na nekomplikované, jasné a srozumitelné 
vyjadřování (o tom, jakou důležitost mu přikládal, svědčí mimo jiné 
to, že jedna ze zásad, kterými by se měl podle jeho Úvodu do topono
mastiky řídit začínající toponomastik, zní: „Nebudeš nikdy chtít osl‑
ňovat pseudoučeností ani černokněžnickým vyjadřováním.“). Kdysi se 
mi dostaly do ruky zažloutlé materiály, které Vladimír Šmilauer roz‑
dával prvním poválečným ročníkům bohemistů, pro něž tehdy nebyly 
žádné učebnice. Zhruba na dvaceti stránkách tu shrnoval hláskoslovný 
a morfologický vývoj češtiny, byla tam myslím i nějaká syntax a něco 
o slovní zásobě. Byla radost to číst, člověk si uvědomil, že jednoduchost 
není nic naivního, nic nedůstojného ani zavrženíhodného, pokud ov‑
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šem vychází z hluboké znalosti věci. Svým způsobem byl obdivuhodný 
taky jeho nevtíravý humor: zatímco v jiných seminářích se obvykle ro‑
zebíraly pečlivě vypreparované, všelijak vykonstruované věty na hony 
vzdálené živému jazyku, Šmilauerovi studenti měli jazykové rozbory 
prokládány příklady jako Jezte jablka, nebude k vám chodit lékař; jezte 
česnek, nebude k vám chodit nikdo.

Jak už jsem řekl, ovlivnil mě také profesor Hausenblas, ke kterému 
jsem chodil na takzvaný asistentský seminář, když jsem začínal učit. 
Byl to člověk, který ve srovnání s profesorem Jedličkou kladl podstatně 
větší důraz na otázky než na odpovědi, na cestu k odpovědi spíš než na 
odpověď samu, na přemýšlení a řešení problémů spíš než na znalost 
pravidel. Byl to člověk, který problémy spíš otvíral. Otvíral dveře do 
nových prostor, učil lidi myslet tak, aby nazírali věci v širokých sou‑
vislostech, což mi někdy u profesora Jedličky vlastně trochu scházelo. 
Možná to ovšem vyplývalo z toho, že mě nejvíc ovlivňoval v nižších 
ročnících studia, kde všechno bylo přirozeně zaměřeno především na 
zvládnutí kodifikace a na poučení o základních přístupech k jazyku, 
takže na otevřené problémy a nevyřešené otázky nezbývalo moc času.

FM: Studoval jste kolem roku osmašedesátého. Jaká byla atmosféra, cítil 
jste změny?

— To bylo pro studenta rozhodně zajímavé období. Vzrušující, plné ne‑
klidu. Prosáklo sem něco z tehdejší světové revoluční atmosféry, na‑
jednou bylo všude cítit naději a neurčité velké možnosti. Ty moje po‑
city vyplývaly ovšem do značné míry z toho, že jsem zrovna byl v tom 
správném věku a na správném místě, v metropoli a navíc na filozofické 
fakultě; rozhodně to tak neprožívali všichni. Dodatečně vidím někte‑
ré věci jako napůl komické, například to, že jaro 1968 se u nás neslo 
na vlně uvolnění ze sovětského vlivu, z existujícího modelu socialismu, 
z marxisticko ‑leninské ideologie, zatímco ve stejné době například ve 
Francii směřovalo revoluční nadšení studentů stejného věku přesně 
opačným směrem. To jsem se ovšem dověděl až podstatně později. 
Společným jmenovatelem postojů mladé generace byla v roce 1968 
v různých částech světa zřejmě revolta proti establishmentu, ať už byl 
takový, nebo makový. Ty neurčité naděje, které jsme tenkrát pociťovali, 
byly většinou naivní, utopické, ale to jsem také v té době nevěděl. Jenže 
kdybych to věděl, to období by pro mě nejspíš ztratilo všechno kouzlo.
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Studium jsem ukončil v roce sedmdesát jedna, a měl jsem tak to 
štěstí, že jsem patřil k poslednímu ročníku, který unikl normalizaci 
hrubšího zrna. Na fakultě už v tomhle roce existoval Socialistický svaz 
mládeže (SSM) – a studenti, kteří si v předchozích dvou třech letech 
navykli cestovat, stáli najednou před nesnadnou volbou, protože k žá‑
dosti o udělení výjezdní doložky, tehdejšího nezbytného povolení k vy‑
cestování, bylo zničehonic třeba doporučení SSM. A SSM rozhodovalo 
velmi jednoduše: Jste členem SSM? Výborně, žádost doporučujeme. 
Nejste členem SSM? Tak to se nedá nic dělat, nedoporučujeme. Tohle 
se mě osobně nějak moc nedotklo, nebyl jsem bytostně cestovatelský 
typ; ale objevily se samozřejmě i jiné problémy. Potíže začínali mít uči‑
telé, které jsme znali a věděli o nich, že jsou uznávaní odborníci a skvěle 
učí, jenže se bohužel politicky neangažovali tak, jak se to po nich teď 
vyžadovalo. Jsem rád, že jsem stačil dostudovat dřív, než se v tomhle 
směru normalizace projevila naplno.

FM: Ihned po škole jste nastoupil do aspirantury?
— Hned ne. Dva nebo tři roky jsem učil angličtinu na katedře cizích 
jazyků Vysoké školy zemědělské. Bylo to v několika ohledech docela 
zajímavé. Poprvé jsem se tam hlouběji ponořil do jiné než lingvistické 
terminologie, ale bylo to ponoření víceméně účelové: dokázal jsem v té 
době česky a anglicky tlumočit nebo překládat texty třeba o různých 
travinách, aniž jsem věděl, jak vypadají; občas jsem neměl zrovna přes‑
nou představu, o čem je řeč, ale věděl jsem, jak to přeložit z češtiny do 
angličtiny a naopak.

Myslím, že jsme v té době byli celkově poněkud pokornější, než jsou 
dnešní mladí lidé, ve svých pětadvaceti jsme brali jako samozřejmost 
věci, proti kterým by se dnešní pětadvacátníci nejspíš bouřili. Celkem 
běžně se stávalo, že nějaký profesor vyslal večer za mnou domů svou 
asistentku nebo sekretářku, ta mi přinesla česky psané resumé jeho 
článku a ode mě – stejně jako od ostatních členů katedry – se auto‑
maticky očekávalo, že ráno odevzdám anglický překlad. Což jsem také 
vždycky udělal. Jednou ke mně touhle cestou dorazilo resumé člán‑
ku nazvaného, pokud si to dobře pamatuju, Aktivity transaminázy 
glutamátu oxalacetátu a glutamátu pyruvátu v tkáních a krvi hrabavé 
drůbeže. Nejdřív jsem se zděsil, ale nakonec se ukázalo, že nejhorší na 
tom bylo přeložit tu hrabavou drůbež, byl to výraz, který jsem anglicky 
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neznal a který se v mých slovnících doma nedal najít. Takže jsem s tím 
pohnul až ráno, když otevřela knihovna.

Také učení na VŠZ představovalo zajímavou zkušenost. Cizí jazyky 
byly sice povinné předměty, ale jinak víceméně páté kolo u vozu; to 
hlavní byly celkem pochopitelně odborné přednášky, semináře a cviče‑
ní. Tahle skutečnost se odrážela mimo jiné v tom, že celofakultní rozvrh 
se sestavoval primárně podle požadavků učitelů profilových předmětů, 
a teprv když byl pro ně hotov a zbývaly jen časné ranní a pozdní večerní 
hodiny, došlo na jazyky. Vysoká škola zemědělská, dnes Česká zeměděl‑
ská univerzita, je, jak asi víte, v Praze ‑Suchdole. Bylo milé učit tam od 
sedmi do devíti ráno, pak celý den nic a znovu třeba od šesti večer. Mezi 
tím byl takový hluchý čas, bydlel jsem v centru a skoro se nevyplatilo jet 
domů a zase zpátky. Ze Suchdola jsem se často vracíval až kolem desáté, 
kdy už lidi jezdili z hospod a byli v rozverné náladě… To byly chví‑
le, kdy pro mě marxistický termín třídní nenávist získával zcela kon‑
krétní obsah, i když ne zrovna takový, jaký si představovali jeho tvůrci.

V roce 1973 se objevila možnost vstoupit do vědecké přípravy, do 
už zmíněné aspirantury. Ocitl jsem se tedy znovu na filozofické fakultě, 
a to právě v době, kdy se začalo naplno pracovat s těmi excerpčními 
lístky, které jsem předtím tak pečlivě sestřihával: začal se zpracovávat 
materiál pro Malý staročeský slovník. To také byla škola. Dělal jsem 
samozřejmě převážně pomocné práce. Byl jsem vždycky vyslán profe‑
sorem Běličem do Ústavu pro jazyk český, do dnešního oddělení vývoje 
jazyka, s výpisem slov, abych našel sem tam nějaký vhodnější doklad, 
ale hlavně abych vyloučil slova, která byla doložena jen z méně zná‑
mých textů, poněvadž slovník nesměl přesáhnout stanovený rozsah. 
To byla moje práce na řadu měsíců. Chodil jsem tam většinou dvakrát 
týdně a snažil jsem se udělat co nejvíc najednou, abych mohl ve zbytku 
týdne dělat taky něco jiného. Obvykle to vypadalo tak, že jsem se tam 
objevoval v osm ráno, kdy přicházeli první pracovníci oddělení do prá‑
ce, a odcházel jsem kolem šesté, spolu s posledními.

Martin Stluka: Vedle diachronní lingvistiky jste se zabýval i výzku
mem jazyka Čechů žijících ve Spojených státech. Můžete nám o tom 
něco říct?

— Vlastně to začalo tím, že jsem od 70. let minulého století učil cizince 
česky na Letní škole slovanských studií, kde se občas se objevil i nějaký 
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Čechoameričan, který si přijel do Prahy vylepšit svou amerikanizova‑
nou češtinu. Vlivem toho jsem se začal trochu o krajanskou češtinu 
v USA zajímat a napadlo mě, že nejvíc příležitostí k jejímu zkoumání 
bych měl nejspíš jako lektor češtiny ve Spojených státech. Když jsem 
později zjistil, že se uvolnilo místo na lektorátě na Nebraské univerzitě 
v Omaze, tak jsem neváhal a podal si na ministerstvo žádost o vyslání. 
Vyšlo to a já se tak shodou okolností ocitl v pravou chvíli na pravém 
místě. Nebraska je relativně řídce osídlený zemědělský stát, žije tam 
jen asi jeden a půl milionu lidí, ale víc než deset procent z nich má ve 
své genealogické linii české předky, což z Nebrasky činí oblast s nejvyš‑
ším podílem obyvatel českého původu v celých Spojených státech. Je to 
jeden z těch států amerického Středozápadu, kde lidé mohli na konci 
devatenáctého a začátku dvacátého století přijít velmi levně k úrodné – 
ovšem neobdělané, prérijní – půdě, dokonce ji mohli získat úplně za‑
darmo, když byli s to každý rok obdělat příslušnou stanovenou rozlohu. 
Tenkrát tam po tisících ročně proudili chudí lidé, kteří by se v Evropě 
v životě nevzmohli ani na vlastní pole, natož velkou farmu, a poněvadž 
peníze na koupi půdy neměli, byli ochotni se třeba udřít, jen aby ten kus 
země dostali od státu bez poplatků, aby se mohli usadit na svém a aby 
na tom jejich děti byly líp než oni sami. Byli to lidé nesmírně pracovití, 
kteří museli léta a léta dřít a žít v dnes už jen těžko uvěřitelných pod‑
mínkách, navíc často v téměř úplné izolaci, protože k nejbližším sou‑
sedům to bylo daleko a na cestování prostě nezbýval čas. Čas nezbýval 
ani na to, aby se učili anglicky, a koneckonců k tomu chyběla i motivace, 
protože lidé na okolních farmách byli většinou také imigranti a těch pár 
slov, která člověk potřeboval někde v obchodě, pochytil i bez učebnic 
a učitelů. Postupem času tak na farmářském venkově vznikly rozsáh‑
lé oblasti, kde se po desetiletí mluvilo spíš česky (nebo také německy, 
švédsky, polsky a ještě jinak) než anglicky. V osmdesátých a devade‑
sátých letech minulého století se tu ještě daly najít celé komunity, kde 
příslušníci třetí nebo i čtvrté přistěhovalecké generace užívali v běžné 
komunikaci primárně češtinu. Už tenkrát to byli převážně lidé ve věku 
přes šedesát let, ale bylo jich ještě stále poměrně velké množství: podle 
údajů ze sčítání obyvatel z roku 1980 šlo v celých Spojených státech 
o víc než sto tisíc osob. Dnes už je tohle jazykové dědictví přistěhovalců 
z konce 19. století prakticky mrtvé, a to jak na venkově, tak v někdej‑
ších českých čtvrtích takových měst jako Chicago, Cleveland nebo New 
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York. Podle sčítání obyvatel v roce 2000 užívalo aktivně češtinu už jen 
necelých deset tisíc osob rozptýlených po celé Americe.

Že americká čeština je umírající království, mi bylo zřejmé už z prv‑
ních setkání s Čechoameričany v Nebrasce. Vzhledem k tomu, že mě 
jejich jazyk zajímal a že byl téměř neprozkoumaný, jsem začal systema‑
ticky objíždět venkovské i městské čechoamerické komunity a nahrávat 
jednotlivé mluvčí. Strávil jsem tím troje prázdniny i řadu volných dní 
mezi prázdninami a myslím, že se dá říct, že jsem objel naprostou větši‑
nu měst a vesnic, v nichž se čeština tehdy ještě běžně užívala. Byl to vů‑
bec nejzajímavější výzkum, jaký jsem kdy dělal. Starousedlíci, většinou 
vnuci a pravnuci těch, kdo se přistěhovali do USA na konci 19. nebo 
začátkem 20. století, byli lidé neobyčejně dobrosrdeční, kteří člověka 
vítali plni úžasu, uchváceni tím, že je navštívil někdo ze „staré vlasti“, 
o které měli většinou jen velmi mlhavé představy. Kladli mi tak trochu 
naivní otázky, jaké jsem byl zvyklý slýchat v mládí od venkovských ba‑
biček, otázky typu: „Vy jste z Prahy? A neznáte tam nějakého XY?“ Ty 
otázky mi dnes už tak naivní nepřipadají; z toho povzneseného postoje 
k nim mě vyléčila návštěva čechoamerické vesničky Milligan, zapadlé 
mezi nebraskými kukuřičnými lány. Bělovlasý devadesátiletý pán se mě 
tam zeptal, jestli v Praze neznám nějakého Jaroslava Voráčka, a já jsem 
jako obvykle odpověděl, že Praha je víc než milionové město, takže 
není moc pravděpodobné, že máme nějakého společného známého, 
nicméně že znám dokonce dva Jaroslavy Voráčky, jednoho profesora 
české literatury na filozofické fakultě a  jednoho docenta na katedře 
neslovanských jazyků tehdejší Vysoké školy zemědělské. „To je von!“ 
zajásal obecnou češtinou důstojný devadesátník a vysvětlil mi, že je 
filatelista a s docentem Voráčkem si už léta vyměňuje poštou známky. 
Později jsem se dočetl, že otázky typu „A neznáte tam nějakého XY?“ 
nejsou zas tak absurdní, jak se nám může zdát. Dnešní svět je podle 
matematiků natolik protkán přímými i nepřímými osobními kontak‑
ty, že s výjimkou mimořádně izolovaných eskymáckých, pralesních 
a podobných populací stačí na spojení libovolných dvou obyvatel naší 
planety v průměru řetězec šesti známostí, tj. řetězec, v němž lze osoby 
A a G i z těch nejrůznějších koutů světa propojit tak, že osoba A zná 
osobu B, která zná osobu C, která zná osobu D, která zná osobu E, která 
zná osobu F, která zná osobu G. Anglicky se té teorii říká six degrees of 
separation, česky šest stupňů volnosti. Tomu milliganskému případu 
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bych se tedy vlastně neměl zas tak moc divit, aspoň ze statistického 
hlediska ne. Čistě lidsky mě ovšem udivuje dál. Nedávno můj údiv nad 
cestami náhody dokonce ještě stoupl: zjistil jsem totiž, že jeden ze zá‑
kladních experimentů se šesti stupni volnosti proběhl v 60. letech právě 
v Nebrasce.

Ten výzkum americké češtiny pro mě byl samozřejmě zajímavý 
především lingvisticky, protože s češtinou se za oceánem přece jenom 
dějí trochu jiné věci než na jejím domovském území. U nás se napří‑
klad nářečí nivelizují, úzce lokální rysy se z nich vytrácejí, a naopak 
se v nich posilují rysy obecnější, společné, které pak spojují drobnější 
nářečí v interdialekt. V Americe se děje, respektive dělo něco jiného. 
V jednotlivých komunitách žili často mluvčí různých nářečí, a tak děti, 
které tam vyrůstaly, vstřebaly bez rozlišení všechny užívané podoby. Po 
přesídlení do USA sice jednotlivá česká nářečí zanikla jako útvary, ale 
jednotlivé jejich prvky zůstaly z velké části zachovány, i když často ve 
směsi, která je pro nás poněkud exotická. Nahrál jsem jednoho mluv‑
čího, který během asi půlhodinového rozhovoru řekl múcha, moucha 
a mucha. Když jsem se ho ptal, kde se v jeho jazyce vzaly ty tři podoby 
a jestli některé z nich dává přednost, odpověděl, že to všechno zkrátka 
pochytil v dětství, protože matka byla z Moravy a otec z Čech, a že je 
mu úplně jedno, kterou podobu užije. Nejspíš mu to skutečně jedno 
bylo, když všech tří spontánně užil.

FM: Zkoumal jste češtinu ještě někde jinde než v Americe?
— Vlastně ne, párkrát jsem byl nahrávat reemigranty z Ukrajiny v čes‑
kém pohraničí, za Chomutovem. Tuhle problematiku posléze zpracova‑
li manželé Jančákovi. Jinde jsem češtinu soustavněji vůbec nezkoumal.

MS: Které lingvistické téma byste považoval v současnosti za atraktivní 
nebo hodné pozornosti?

— Takových témat by bylo víc. Kdyby na to měli odpovídat různí ling‑
visté, jako že na to ve vašich ostatních rozhovorech asi odpovídali 
a budou odpovídat, jejich názory by se nepochybně dost různily podle 
specializace i osobních preferencí. Protože jsem orientován historicky 
a protože historická lingvistika je velice silně vázána na studium ma‑
teriálu, považoval bych v úplně nejobecnějším měřítku za mimořád‑
ně důležitý lingvistický úkol to, aby lingvisté nahráli, popsali a pokud 
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možno i analyzovali malé vymírající jazyky, kterých doslova denně ubý‑
vá. Rychle mizejí zejména eskymácké a indiánské jazyky – řada z nich 
má pět, deset mluvčích a během nejbližších měsíců nebo let zanikne. 
To samozřejmě není primárně úkol bohemistiky, ale svou trochou by 
mohla i ona přispět, kdyby se pokusila zachytit co nejvíc z toho, co se 
ještě zachovalo z vystěhovaleckých variant češtiny. U indiánských a es‑
kymáckých jazyků jde samozřejmě o úkol o hodně naléhavější – jsou 
to jazyky, z nichž velkou část nelze přiřadit k žádné z obvykle vyčleňo‑
vaných jazykových rodin, a spolu s nimi pravděpodobně vymírá řada 
jazykových jevů a typologických zvláštností, které už nikdy v jiném 
jazyce nenajdeme. Soubor našich informací o jazyce a jazycích se tím 
nezvratně velmi zužuje. Ne že by se tahle problematika úplně ignoro‑
vala, ale výzkum vymírajících jazyků je namátkový, pomalý a ne příliš 
intenzívní, prostředky omezené.

MS: V součastnosti pracujete na diachronním korpusu češtiny. Můžete po
odhalit jeho myšlenku – jak by měl vypadat ideálně?

— V ideálním případě by měl zahrnovat všechny dochované texty ze 
starších vývojových fází češtiny – což samozřejmě není proveditelné 
ani v dohledné době (pro nejbližší desetiletí lze snad uvažovat leda 
o plném pokrytí 14. a 15. století), ani v době nedohledné (sotva si lze 
představit, že bychom někdy byli s to naskenovat nebo přepsat všechny 
dochované texty z 19. století – a nejspíš to ani není nutné, respektive 
účelné). V ideálním případě by na korpusu také mělo pracovat víc lidí, 
a tedy by do něj měly být směrovány větší prostředky. To je dnes ovšem 
problém téměř veškeré vědecké, respektive vědecko‑pedagogické a vý‑
zkumné práce u nás. Podíváme ‑li se přes hranice do Německa, zjistíme, 
že se tam buduje diachronní korpus němčiny v rámci projektu Deutsch 
Diachron Digital za spolupráce řady odborníků z několika univerzit. 
To, na čem se tam pracuje, je vlastně všestranné digitální, relevantními 
informacemi obohacené zpřístupnění materiálové základny pro popis 
a výzkum vývoje německého jazyka. Na rozdíl od prakticky všech ostat‑
ních existujících historických a diachronních korpusů (není jich po 
světě zas tak mnoho) nejde Němcům jen o přepis textů a jeho elemen‑
tární značkování. Historické texty jsou zpracovávány a zpřístupňovány 
v mnoha vrstvách, od kvalitního digitalizovaného snímku každé strán‑
ky přes přísně diplomatický přepis, volnější diplomatický přepis (upra‑
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vující například hranice mezi slovy) a transkripci až k překladu textu 
do nové němčiny, k lemmatizaci, morfologickému značkování každého 
slovního tvaru a grafickému znázornění syntaktické struktury jednotli‑
vých vět. O něčem takovém si můžeme nechat jen zdát: náš diachronní 
korpus sice není one ‑man show, ale není o mnoho víc, v současnosti je 
to one ‑and ‑a ‑half ‑man show (tedy jeden a půl pracovního úvazku). No 
a podle toho to vypadá: korpus roste pomalu a přirozeně jsme s to do 
něj vložit jen zlomek informací, které nabízí korpus německý. Nicméně 
máme jistou představu, jak korpus budovat i za omezených možností, 
a myslím, že výsledek přece jen k něčemu bude. Je to však projekt na 
mnoho desetiletí, v podstatě trvalý.

Na korpus, ať už diachronní, nebo synchronní, se řada lingvistů dívá 
prostě jako na pohodlnou excerpční pomůcku, která nahrazuje někdej‑
ší lístky a krabice od bot, o kterých už byla řeč výše. Jako taková pomůc‑
ka může samozřejmě korpus taky sloužit, ale kdyby nebyl ničím jiným, 
asi by se těžko zdůvodňovalo velké množství práce a náklady, které jsou 
spojeny s jeho budováním, provozem a údržbou. Korpus má i důleži‑
tější funkce: slouží například k snadné a rychlé verifikaci existujících 
teorií nebo existujících popisů jazyka a k prověřování myšlenek nebo 
hypotéz, které člověka napadají v souvislosti s jednotlivými jazykovými 
jevy. Možnost ověřit si takové věci během několika vteřin je opravdu 
něco, co tu v minulosti nebylo, a v současné lingvistické práci a jejích 
výstupech by se to mělo nějak projevit. Když vám například při četbě 
nějakého staršího textu připadne, že dřív se možná užívalo častěji po‑
doby veliký a dneska je spíš častější podoba velký, je to nepochybně za‑
jímavá myšlenka, ale kdybyste kvůli ní měli dělat ruční excerpci sahající 
přes celých sedm století českých textů, asi ji necháte plavat a řeknete 
si, že taková drobnost za tu práci nestojí. S korpusem lze naproti tomu 
získat přehled o užívání obou podob od konce 13. století do součas‑
nosti snadno a rychle. Objevuje se tu možnost zkoumat něco nového, 
v tomto případě jazykové kontinuum. Vývoj jazyka byl až dosud po‑
pisován víceméně na základě izolovaných přelomových bodů, v nichž 
došlo k výrazným a relativně rychlým změnám – a donedávna jsme 
nevěděli prakticky nic o změnách dlouhodobých, probíhajících třeba 
i po celou historii češtiny; nevěděli jsme ani o jejich existenci. Takovým 
dlouhodobým vývojem mimochodem procházel i poměr zmíněných 
podob veliký a velký. Když posuny v jejich vzájemné relativní frekvenci 
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zobrazíte graficky, dostanete elegantní hladkou křivku klesající frek‑
vence varianty veliký a zrcadlově stoupající frekvence varianty velký – 
a najednou vidíte, že po celých sedm století českých textů kdesi pod 
povrchem doutná tendence dávat přednost druhé jmenované podobě, 
tendence, která očividně trvale sílí, respektive projevuje se u plynule 
vzrůstajícího množství mluvčích. S kolegou Martinem Stlukou jsme 
analyzovali několik desítek podobných případů a objevili jsme docela 
zajímavé věci, o kterých by se bez korpusu vůbec nevědělo.

Na základě podobných zjištění se domnívám, že korpus s přísluš‑
ným programovým vybavením nám umožňuje dospět k nové kvalitě 
v popisu a výzkumu jazyka, možná k poznání celých typů problémů, 
o kterých se dosud nepřemýšlelo. Podle mého názoru korpusová ling‑
vistika, ta diachronní ani ta synchronní, ještě zdaleka neodhalila všech‑
no, co korpusy nabízejí, co je díky nim proveditelné. Celkově vzato my‑
slím, že by se k charakteristice korpusů hodil titul Mathesiovy knížky 
Možnosti, které čekají. Mám pocit, že stále ještě nevíme, na co všechno 
se můžeme ptát, co všechno se dá z korpusu vytěžit, co všechno mů‑
žeme získat.

FM: S korpusy jsou spojeny i vaše lingvistické plány?
— Ano, rozhodně bych rád pokračoval v práci na diachronním korpu‑
su, podílel se na jeho rozvoji a pokud možno objevoval jak jeho skryté 
možnosti, tak nová fakta o vývoji češtiny. O moc víc plánů si nedělám.

MS: Tady se nabízí otázka, jestli jste někdy pochyboval o smyslu lingvi
stického bádání.

— Ano, pochyboval, samozřejmě. Pochybuji o něm i dnes, zejména když 
poslouchám některé konferenční příspěvky nebo čtu některé články. Jak 
je zřejmé, nechci říct, že lingvistika jako celek nemá smysl, pochybuju 
jen o smyslu některých jejích konkrétních výsledků, respektive „výsled‑
ků“, kterých, jak se mi zdá, u nás i ve světě valem přibývá. Pokud jde 
o českou lingvistiku, rozhodně dnes nejsme v tak výjimečném a šťast‑
ném období jako při vzniku pražské školy; tehdy se sešly mimořádné 
osobnosti, a ještě k tomu – pokud vím – spolupracovaly, nehádaly se, 
nepletichařily. V takovém požehnaném období tedy rozhodně nejsme, 
ale myslím, že lingvistika není dnes o nic horší než obvykle. To při‑
bývající množství jejích neslaných nemastných „výsledků“ vyplývá do 
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značné míry z toho, že do ní vtrhl fenomén publish or perish, který zase 
souvisí s tím, že o vědě, výzkumu a jejich financování rozhodují lidé, 
kteří se nevyznají v podstatě věci a zjevně se domnívají, že kvalitu lze 
bez problémů kvantifikovat, v daném případě především počtem pub‑
likací. Vědec nebo výzkumník má podle dnešních administrátorů vědy 
publikovat a publikovat a publikovat, a jestli přichází s něčím skutečně 
podstatným a novým, není až tak důležité. Myslím, že v lingvistice se 
množství nových poznatků a metod nezvyšuje tak vysokým tempem, 
jakým roste počet lingvistických publikací, ale z důvodů úředního vý‑
kaznictví se publikuje naředěně, v mnohem větším počtu referátů a stu‑
dií, a mnohdy je to opravdu znát. Důkazem neadekvátnosti téhle ad‑
ministrativní obsese je pro mě fakt, že jejím publikačním sítem, rádoby 
objektivně oddělujícím vědecké zrno od plev, by neprošel například 
Albert Einstein nebo výzkum českého vědeckého týmu dešifrujícího 
po několik let v rámci mezinárodní spolupráce část lidského genomu 
(výsledky tohoto výzkumu byly totiž publikovány v několika málo krát‑
kých článcích, pod nimiž je podepsáno okolo dvou set lidí).

FM: A co vás drží u lingvistické práce? Čím si vyvažujete takovéhle po
chybnosti?

— S těmi pochybnostmi to není tak zlé, jak už jsem naznačil, nejsou 
všeobsáhlé. Je to jen pocit malé smysluplnosti v případech toho typu, 
o kterém jsem mluvil. To, co mě u lingvistiky drží, je celkem jednodu‑
ché: je tady projekt (zmíněný diachronní korpus), na kterém mi záleží, 
na kterém chci pracovat, protože jsem přesvědčen, že má smysl. A pro‑
to na něm – jak doufám – taky ještě nějakou dobu pracovat budu, bez 
ohledu na to, že na tom pravděpodobně nijak zvlášť nezbohatnu, že je 
to časově náročné a že pravděpodobně tak jako v minulosti i v budouc‑
nu občas uslyším názor, že je to k ničemu.

FM: Už jste srovnával lingvistiku (bohemistiku) dnes a před deseti, dva
ceti a více lety. Mohl byste své postřehy shrnout? Jak se lingvistika pro
měnila, jaká jsou témata a jaký je její praktický chod?

— Můžu snad srovnávat dnešní a dřívější bohemistiku, lingvistiku obec‑
ně rozhodně ne, ani tu českou, protože to je příliš široká oblast, v níž 
působí spousta lidí, o jejichž práci prakticky nic nevím. Jedna věc však 
přece jen má širší platnost: vnější vývojové plus je, že po roce osmdesát 
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devět skončila vypjatá ideologizace lingvistického bádání, respektive 
vůbec vědy a školství. Je dobře, že skončila. S ní zmizel taky pocit, u mě 
velmi intenzívní, totiž pocit ztráty času z toho, že se věčně muselo dělat 
něco zhola zbytečného. Každý rok se vyhotovovaly takové nesmysly 
jako například plány ideové výchovy posluchačů, a ty se pak jako pl‑
nily, až se vždycky zcela splnily. Dodnes si říkám, jak mocným nástro‑
jem ideové výchovy studentů asi byly mé hodiny historické mluvnice. 
Občas tyhle plány a výkazy jejich plnění ještě nacházím, když likviduju 
staré papíry, dnes je to napůl odpudivé a napůl komické čtení. Věčně 
se také konaly konference, kolokvia, přednášky a rozpravy k tomu, jak 
se marxistická jazykověda liší od jiných jazykověd a oč je vědečtější, 
což byla další velká ztráta času, něco, co nevedlo odnikud nikam a od 
ničeho k ničemu.

A když už jsme u těch ztrát času: bezprostředně po roce osmde‑
sát devět výrazně povolilo byrokratické sevření akademického života 
a práce. Bylo to celkem přirozené, po listopadu se všechno měnilo, 
mnoho státních podniků a institucí zanikalo, privatizovalo se a mo‑
dernizovalo, pro velkou část úředníků to byly hodně nejisté časy, takže 
byrokracie dala na nějakou dobu pokoj. Jenže to sevření se ve státních 
institucích začalo brzy zase upevňovat a dneska jsme prakticky tam, 
kde jsme byli. Abych byl spravedlivý, musím ovšem dodat, že to není 
naše specialita, podobné a někdy i horší je to v mnoha jiných státech; 
mluvím o tom jen proto, že těsně po roce 1989 u nás svitla na chvíli 
naděje, zase do značné míry naivní, že i ten byrokratický krunýř do‑
stane trhliny. Nedostal. Dokonce se zpevnil díky tomu, že úřednictvo 
získalo dva vydatné pomocníky: počítač a počítačové sítě. Počet oběž‑
níků a formulářů byl dřív omezován množstvím práce, která s nimi byla 
spojena: takový dokument se musel napsat na psacím stroji na rozmno‑
žovací blánu, odnést do fakultní rozmnožovny, po jednom či více dnech 
z rozmnožovny zase vyzvednout a pak v podatelně v příslušném počtu 
exemplářů vložit do přihrádek jednotlivých kateder. Úředník si přece 
jen rozmyslel, jestli má tohle všechno podstoupit, a nerozesílal tedy 
všechno, co ho napadlo. Dnes stačí napsat text na počítači a poslat ho 
po síti na skupinovou adresu zahrnující všechny pracovníky příslušné 
instituce, i když je ten oběžník většinou určen jen části z nich. Což je 
horší než spam. Neexistuje žádný filtr na oběžníky, které se vás netýkají. 
A tak poctivě otvíráte jeden dokument za druhým a čtete ho, dokud 
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nezjistíte, že vlastně není pro vás. Smažete ho a čtete další. A tak dál. 
Svěží začátek dalšího pracovního dne.

Ta byrokratická odbočka má co dělat se záležitostí, o které jsem 
se už zmínil – s hodnocením vědecké práce. Tak jako každou jinou 
práci je i práci vědeckou třeba hodnotit, ale je tu problém: úředník‑

‑hodnotitel se nevyzná – a ani dost dobře nemůže vyznat – ve všech 
vědních oborech. A tak pro něj rada odborníků sestavuje kritéria za‑
ložená na důmyslném bodování takových výstupů, jako jsou například 
patenty, počítačové programy nebo publikace ve špičkových světových 
vědeckých časopisech, čímž se rozumějí především časopisy cizí, ni‑
koli naše. Jde o kritéria, která v části oborů (především v celosvětově 
propojených exaktních vědách) celkem spolehlivě fungují, zatímco jin‑
de nefungují vůbec. K těm druhým oborům bohužel patří humanitní 
vědy, zejména ty jejich disciplíny, které se orientují na národní jazyky, 
literatury, dějiny a kulturu. Sem tedy spadá i bohemistika. Zkuste od‑
hadnout, jak vysoký asi je počet vynálezů, které si za život patentuje 
odborník ve specializacích, jako jsou gramatika češtiny, maďarská et‑
nografie nebo japonská literatura. S počtem počítačových programů to 
není o moc lepší. A když se podíváte na těch několik málo oficiálních 
seznamů špičkových vědeckých časopisů, zjistíte, že v některých z nich 
není nejen žádný bohemistický časopis, ale ani žádný časopis slavistic‑
ký. Když se zabýváte češtinou a máte publikovat ve špičkových časopi‑
sech, tak špičkové bohemistické časopisy, marná sláva, asi budou Naše 
řeč, zčásti Slovo a slovesnost nebo Listy filologické, zkrátka především 
české časopisy, nikoli například Word nebo Nature. Vzniká absurdní 
situace, do které se nás administrátoři vědy snaží vmanipulovat pod 
obecnou zásadou objektivní evaluace vědecké práce. Výsledek je, že 
pokud jde o hodnocení, český bohemista je na tom u nás paradoxně 
hůř než třeba český anglista nebo amerikanista, protože tomu se přece 
jen snáz podaří publikovat něco v bodově zvýhodněném velkém světě.

Ale vrátím se ještě jednou k počítačům, abych řekl také něco po‑
zitivnějšího. Možnost využívat k výzkumu jazyka počítač (nemluvím 
teď nutně o korpusu) byla pro lingvistiku myslím jedním z nejvýraz‑
nějších impulzů během několika posledních desítek let. Počítač nemá 
žádnou znalost okolního světa, žádné zkušenosti. To znamená, že když 
s jeho pomocí chceme zkoumat lidský jazyk, budeme neustále narážet 
na problémy. Počítač prostě nemůže pracovat s takovým popisem češ‑
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tiny, s jakým se běžně setkáváme v gramatikách. Podíváte ‑li se třeba na 
popis tvarů genitivu singuláru neživotných maskulin tvrdého skloně‑
ní, obvykle najdete v mluvnicích poučení, že vedle základní koncovky 

 u (hradu) se tu objevuje také  a (lesa). Až potud je to v pořádku, ale 
podrobnější výklad, kterému se lze stěží vyhnout, připomíná džungli, 
skrz niž si čtenář musí prosekávat cestu spletí nepříliš četných příkla‑
dů, zato však hojných výrazů typu zpravidla, většinou nebo obvykle 
a zkratek jako ap., atd., aj. Co si má s takovou informací počít počítač? 
A co cizinec, který se učí česky? Ani jeden, ani druhý nemá zkušenost 
a jazykový cit rodilého mluvčího, aby mu takový popis postačoval. Aby 
nedošlo k nedorozumění: gramatické výklady uvedeného typu nekladu 
za vinu autorům současných mluvnic. Ty neurčité formulace prostě jen 
odrážejí neuspokojivý stupeň našeho poznání češtiny. A počítač nám 
tu neuspokojivost neodbytně připomíná při každé vhodné i nevhodné 
příležitosti. Má ‑li třeba udělat jen takový zdánlivě prostý úkon, jako je 
lemmatizace, to jest má ‑li k jednotlivým slovním tvarům (například 
stál nebo stojí) přiřadit lemmata, tedy reprezentativní slovníkové tvary 
(v uvedeném případě stát), donutí nás, abychom přemýšleli o tom, jak 
by se dalo jen z kontextu (protože o významu a smyslu počítač nic neví) 
poznat, kdy je tvar stát podstatné jméno a kdy sloveso nebo kdy se je 
předložka a kdy zvratné zájmeno. Něčím takovým se dosavadní mluv‑
nice ovšem vůbec nezabývají. A tak se dostáváme k jednomu z nos‑
ných směrů bohemistiky, respektive lingvistiky vůbec, protože popisy 
jiných jazyků jsou podobně nedokonalé jako v případě naší mateřštiny. 
Počítač nás tu mimo jiné nutí překračovat tradiční hranice a přivádí nás 
k poznání, že žádoucí nová generace popisů jazyka, minimalizující vý‑
skyt takových výrazů jako zpravidla, ap., atd., bude muset být do jisté 
míry fúzí lexikologie a gramatiky a že takové popisy budou nevyhnutel‑
ně nejen popisy systému, ale z nemalé části i jeho úzu a uzuálních ome‑
zení. V takovém popisu už nebude stačit konstatovat třeba to, že časové 
okolnosti děje lze mimo jiné vyjádřit spojením přeložky za s genitivem 
(např. za svítání, za mlada). Aby byl popis adekvátní a nereflektoval jen 
malou část zkušenosti a citu rodilých mluvčích, bude u řady jevů nutno 
uvést výčty případů, kdy se určitého prostředku běžně užívá, případů, 
kdy je ho možné užít, a případů, kdy je to zcela neobvyklé, nemožné 
nebo prakticky nemožné. V případě předložky za s genitivem v časo‑
vém významu by se například mělo uvést, že je celkem obvyklé za mla
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da, za poledne nebo za jitra, ale ne za stara, za půlnoci nebo za rána; že 
sice není obvyklé spojení za rána, ale pokud je substantivum ráno roz‑
vito, jde o vyjádření docela běžné (za toho podzimního rána). K takové 
vyšší a podstatně úplnější úrovni popisu jazyka nás přivádí, respektive 
přímo nutí počítač – a to je dobře. Realizovat popis, který by počítače, 
cizince a koneckonců ani nás Čechy nenechával na pochybách, co se 
vlastně skrývá za všemi těmi dnešními zpravidla, ap., atd., je určitě prá‑
ce na mnoho let nebo spíš desetiletí, ale s pomocí jazykových korpusů 
to není neproveditelný úkol.

FM: Mluvil jste o ideologizaci lingvistiky v minulosti. Jaký byl život ling
visty za minulého režimu? Myslíte si, že tehdejší politická a společenská 
situace ovlivňovala lingvistiku v něčem pozitivněji, než je tomu dnes?

— Negativně ji ovlivňovala hlavně v  těch směrech, které se obvykle 
uvádějí: řada odborníků měla z politických důvodů podstatně ztížené 
podmínky k práci nebo jim bylo vůbec znemožněno uplatnění v jejich 
oboru; ti, kdo se ve svém oboru uplatňovat mohli, měli značně omeze‑
ný přístup k zahraniční literatuře, neměli možnost se v takovém roz‑
sahu a tak snadno jako dnes setkávat zahraničními kolegy, účastnit se 
konferencí a podobně. V různých oblastech lingvistiky se sice zmíněná 
omezení vnímala různě (pro bohemistu byla asi přece jen méně tíživá 
než například pro anglistu), ale fakt je, že šlo o negativní vliv, který ling‑
vistice jako celku rozhodně neprospíval. Výměna zkušeností je nutná. 
Také kritika jiných než blízkých pracovníků ze stejného oboru a ze stej‑
né země je velmi přínosná a inspirativní, a ta tu do značné míry chyběla.

Jestli něco prospívalo bohemistice v době před rokem osmdesát 
devět víc než po něm, tak to byl podle mého názoru fakt, že tu bylo 
dlouhodobější plánování. To plánování mohlo být samozřejmě mno‑
hem, mnohem lepší, než bylo; v řadě oblastí života společnosti mělo 
bez nadsázky katastrofální výsledky, ale pokud jde o lingvistiku, nemů‑
žu se zbavit dojmu, že podmínky pro velké, dlouhodobé projekty, jako 
je například vytvoření velkého slovníku, byly v jistém směru příznivější 
než dnes. Dnes se plánuje v nejlepším případě po etapách, jen na nej‑
bližších několik let v rámci grantů. Celkem vzato není ani divu. Když 
pohlédnete za hranice lingvistiky, zjistíte, že život společnosti je řízen 
ve veliké většině lidmi, které zajímá leda tak perspektiva nejbližších tří 
až pěti let. Co bude pak, až za těch pár roků odejdou z politiky, je za 
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obzorem jejich uvažování. Po nich potopa. Až přijdou volby, jistě zase 
uslyšíme, že prioritou je pro kdekoho zdravotnictví a školství, tak jako 
už mnohokrát. De facto se ani jedno, ani druhé nikdy zvláštní prioritou 
nestalo. Číst nebo poslouchat volební programy stran je dnes ztrace‑
ný čas. Domnívám se, že bez ohledu na příslušnost k politické straně 
by odpovědný politik měl nejen proklamativně, ale především fakticky, 
v praxi dávat důsledně přednost dlouhodobým a závažným cílům před 
cíli méně závažnými a krátkodobými (tedy třeba zrovna těmi, které lze 
splnit v  jednom volebním období a na kterých se pak dá lacino de‑
monstrovat úspěšnost politiky vládnoucích stran) a měl by preferovat 
cíle a zájmy celospolečenské, respektive obecnější před partikulárními, 
omezenějšími. Pokud jde o školství a vědu, nic z toho se neděje. Před 
faktem, že zásadní reforma školství by vyžadovala soustředěné úsilí víc 
než celé jedné generace, se zavírají oči, za řešení se vydává to, že se 
tu a tam o něco zvýší platy těm, kdo vykonávají zaměstnání s téměř 
nulovou prestiží, učitelům. Ve vědě jsou obecnější a dlouhodobé cíle 
a projekty znevýhodněny tím, jak se věda financuje. Můžete požádat 
o grant, ale nikoli o grant dlouhodobý, například patnáctiletý, i kdy‑
byste předložili zcela zásadní projekt, jehož řešení by vyžadovalo právě 
tak dlouhou dobu. Budete dostávat po kapkách tři, čtyři nebo pět let. 
Vybudujete tým specialistů, kteří budou počítat s patnáctiletou per‑
spektivou, ale nikdo vám nemůže dát záruku, že po skončení tříletého 
nebo pětiletého grantu budou peníze na pokračování toho, co děláte. 
Z hlediska administrativy se nic neděje, práce se prostě na rok přeruší. 
Pro existenci projektu to má ovšem fatální důsledky. To, že peníze mož‑
ná přijdou o rok později, vám není příliš platné. Přirozeným důsledkem 
bude, že se celý tým rozpadne a za rok už ho nikdo nedá dohromady. 
Tohle rozhodně není koncepční řízení vědy. Když to shrnu, řekl bych, 
že před rokem 1989 se v lingvistice dalo v jistém smyslu – ale právě jen 
v tom jistém, výše naznačeném smyslu – počítat s větší kontinuitou 
práce než dnes.

MS: S tím souvisí otázka, jak vnímáte pozici české lingvistiky v porovná
ní s lingvistikou zahraniční.

— Českou lingvistiku jako celek nebudu hodnotit. Jak už jsem říkal, 
můžu říct něco málo jen k bohemistice a srovnat ji s národními lingvis‑
tikami jinde ve světě. Z takového srovnání myslím nevycházíme zrovna 



Toto je pouze náhled elektronické knihy.
Zakoupení její plné verze je možné v
elektronickém obchodě společnosti eReading.

http://www.ereading.cz/

