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K významnému ûivotnímu jubileu
profesora Rudolfa Šrámka

Dne 15. ledna 2014 oslavil své osmdesáté narozeniny prof. PhDr. Rudolf �rámek,
CSc. Jubilanta není jistì tøeba pøedstavovat �ádnému èeskému bohemistovi, nebo�
s jeho dílem se nevyhnutelnì setkal ka�dý z nich pøinejmen�ím tehdy, kdy� nahlédl do
Èeského jazykového atlasu nebo do svazkùMístních jmen naMoravì a ve Slezsku. Na
profesora �rámka ov�em vzpomínají a jeho pùsobení dodnes oceòují i tisíce studentù,
kteøí pro�li jeho onomastickými a dialektologickými semináøi na brnìnské Masa-
rykovì univerzitì. A jméno profesora �rámka není neznámé asi �iroké èeské a morav-
ské veøejnosti, která dlouhá léta zaujatì naslouchala pravidelnému poøadu brnìnské-
ho rozhlasu s v�eobecnì v�itým a zlidovìlým názvemHezky èesky. Pøipomeòme tedy
�ivotní i vìdeckou dráhu tohoto významného pøedstavitele evropské onomastiky,
abychom znovu ocenili pøínos a inspiraci, kterou nám nabízí.

R. �rámek se narodil v Ostravì a dìtství amládí pro�il v blízkýchHo��álkovicích,
v náøeènì velmi bohaté oblasti, co� bezesporu pozdìji ovlivnilo jeho odborné zamì-
øení a podnítilo jubilantùv zájem o dialektologii. V roce 1958 ukonèil studia èe�tiny
a ru�tiny na filozofické fakultìMasarykovy univerzity, odkud si odnesl i hluboké zna-
losti ze srovnávací jazykovìdy, slavistiky a germanistiky. Mezi jeho uèitele patøili
významní bohemisté jako Josef Kurz, Arno�t Lamprecht, Franti�ek Trávníèek a pøe-
dev�ím Vladimír �milauer, pod jeho� vedením se R. �rámek odbornì zamìøil na ono-
mastiku. V roce 1964 obhájil kandidátskou disertaci nazvanou Místní jména na se-
verovýchodní Moravì. Dialektologii se potom vìnoval dlouhá léta svého pùsobení
v dialektologickém oddìlení Ústavu pro jazyk èeský ÈSAV, kam nastoupil hned po
absolutoriu a které zùstalo jeho pùsobi�tìm po celých následujících 35 let a� do roku
1993. Po celou dobu svého pùsobení v Ústavu pro jazyk èeský externì vyuèoval na
nìkolika fakultách, na filozofické a pedagogické fakultì brnìnské univerzity i na pe-
dagogické fakultì v Ostravì. V roce 1993 pøe�el na plný úvazek na pedagogickou fa-
kultuMasarykovy univerzity v Brnì a stanul v èele tamìj�í katedry èeského jazyka ja-
ko její vedoucí. Tuto funkci úspì�nì vykonával a� do roku 1996, kdy se stal prodìka-
nem. Bìhem svého pùsobení na pedagogické fakultì Masarykovy univerzity získal
docenturu (1994) a byl jmenován profesorem (1996).
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turê interesuj¹cego przewodnika po literaturze Bohumila Hrabala. Autor nie zanudza
jednak swojego czytelnika wszystkimi znanymi sobie lokalizacjami dotycz¹cymi pi-
sarza, nie tworzy ich indeksu (tê rolê spe³niaj¹ Sebrané spisy Bohumila Hrabala, tom
XIX), wybiera jedynie te najbardziej znacz¹ce i najciekawsze miejsca, pokazuje jak
wygl¹da³y za ¿ycia pisarza i jak wygl¹daj¹ dzisiaj, a tak¿e wskazuje na ich zwi¹zek
z biografi¹ i twórczo�ci¹ Hrabala. Nie wymienia te¿ wszystkich tekstów, odnosz¹-
cych siê do danego miejsca, wskazuje jedynie na te, które najlepiej pokazuj¹, co Hra-
bala zauroczy³o, co pozosta³o w jego pamiêci, powracaj¹c jako miejsce akcji jego
tekstów czy t³o dla portretowania hrabalowskich bohaterów.

Ta ciekawa wêdrówka zosta³a przez Mazala wzbogacona licznymi fotografiami,
dokumentuj¹cymi stan z czasów za ¿ycia autora Taneènych hodin i obecnie, w�ród
nich na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ zdjêcia maszynopisów Hrabala (nazywanych
�pierwopisami�), opatrzonych jego odrêcznymi poprawkami, wiele z tych tekstów
znajduje siê bowiem w zbiorach prywatnych. W ten sposób Mazal umo¿liwia prze-
niesienie siê w niedostêpne obszary, podobnie, jak dzieje siê w przypadku nale¿¹cego
do prywatnego w³a�ciciela i ca³kowicie niedostêpnego dla osób postronnych kamie-
nio³omu Chlum, który sta³ siê pierwowzorem lokalizacji hotelu Jana Dítì wObsluho-
val jsem anglického krále. Odkrywanie tajemniczych i ciekawych historii nie prze-
szkodzi³o jednak autorowi w zachowaniu dystansu wobec prezentowanej rzeczywi-
sto�ci, czego dowodzi chocia¿by historia kerskiego �róde³ka.

Mazal pod¹¿a drogami Hrabala w sposób równie interesuj¹cy i taktowny, jak
pod¹¿ali przez Nymburk trzej �wiadkowie starych czasów: Otokar Rykr, Karel Vý-
borný i Václav Koøínek, którzy w Harlekýnovych miliónach oprowadzali narratorkê
po tym, co pozosta³o z niezwyk³ego uroku minionych czasów i nieistniej¹cych albo
znacz¹co ju¿ zmienionych miejsc. W ten sposób omawiana praca staje siê doskona³¹
inspiracj¹ do dalszych poszukiwañ, zarówno podró¿niczych, jak i literackich. Czy-
telnikom, którzy wnikliwie znaj¹ twórczo�æ Bohumila Hrabala pomaga bowiem zlo-
kalizowaæ wa¿ne dla niego miejsca i motywuje do podró¿y jego �ladami, natomiast
wszystkich tych, przed którymi dopiero niezwyk³o�æ pierwszego spotkania z litera-
tur¹ tego autora zachêca do odkrywania hrabalowskiego genius loci.

Ma³gorzata Walczak, Opole
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Ji� v dobì svých studií se R. �rámek orientoval na onomastiku, která zùstala hlav-
ní, i kdy� zdaleka ne jedinou oblastí jeho odborných zájmù1. Pro jeho pøístup k odbor-
né práci nejen na poli onomastiky byla ji� od poèátku typická zevrubná znalost
konkrétního jazykového materiálu, jeho peèlivý rozbor a metodologicky velmi cenná
interpretace, syntetizující pozdìji v originální a pøínosnou modelovou teorii vztahù
onymických objektù k pojmenovateli. Tu pøedstavil mj. ve statích Toponymické mo-
dely a toponymický systém a Slovotvorný model v èeské toponymii, publikovaných ve
�Slovì a slovesnosti� (1972, 1976)2. Tyto dùle�ité stati by jistì nevznikly bez dùklad-
né jubilantovy obeznámenosti s onomastickým jazykovým materiálem a erudice pøi
jeho zpracovávání a hodnocení, ji� nabyl bìhem spolupráce s L. Hosákem na velko-
ryse pojatém dvousvazkovém slovníku Místní jména na Moravì a ve Slezsku (1970
a 1980)3, který se stal rovnocenným doplòkem Místních jmen v Èechách od A. Pro-
fouse. R. �rámek se také spolupodílel na vytvoøení toponymických slovníkù Zemì-
pisná jména Èeskoslovenska a Zemìpisná jména v Èechách, na Moravì a ve Slezsku
(1997, 2004)4, u�iteèných nejen pro odbornou veøejnost. Onomastické dílo prof.
�rámka pak vrcholí v jeho monografii nazvané Úvod do obecné onomastiky (1999)5,
která tì�í z pøedchozích prací a propracovává obecná teoretická východiska a zákoni-
tosti onomastiky a také naznaèuje dal�í mo�né smìry, mo�nosti a perspektivy ono-
mastických zkoumání. Monografie získala v roce 2001 cenu rektoraMasarykovy uni-
verzity.

Druhou stì�ejní oblast jubilantovy vìdecké èinnosti pøedstavovala ji� od poèátku
jeho odborné dráhy èeská a srovnávací slovanská dialektologie. Jako pracovník dia-
lektologického oddìlení Ústavu pro jazyk èeský ÈSAV se R. �rámek podílel sbìrem
jazykového materiálu i koncepèním pøínosem na tvorbì jednoho z nejvýznamnìj�ích
poèinù èeské dialektologie, který je respektován i v zahranièí,Èeského jazykového at-
lasu. Prof. R. �rámek byl také od roku 1988 èeským zástupcem v mezinárodním pro-
jektu Karpatského dialektologického atlasu a stál v èele mezinárodního projektu Slo-
vanského onomastického atlasu, postaveného na principech jeho modelové teorie se
strukturním a systémovým pohledem na místní jména. Prof. �rámek také jako od-

borník na slavismy od r. 1991 spolupracoval s komisí pro pøípravu rakouského dialek-
tologického slovníku dolních Rakous, byl expertem pro bohemismy v slovníku su-
detské nìmèiny (1992) a posuzoval slavismy v hydronymickém slovníku severního
Nìmecka. Oblast jeho odborného zájmu se tak z dialektologie pøirozenì roz�íøila na
sféru èesko-nìmeckého jazykového kontaktu.

Práce prof. �rámka a jeho odborný pøínos zvlá�tì na poli onomastiky jsou vysoce
oceòovány doma i v zahranièí. Svìdèí o tom také celá øada pøedná�kových pobytù, us-
kuteènìných na pozvání, napø. v Berlínì, Lipsku, Øeznu, Vídni, Opoli, Krakovì,
Amsterodamu, Helsinkách, Innsbrucku... Prof. �rámek také zastával èi zastává celou
øadu øídících a organizaèních funkcí spojených s vìdeckým provozem na poli ono-
mastiky: byl èlenem pøedsednictva (1993�1996) a viceprezidentem (1996�1999) In-
ternational Council od Onomastic Sciences, místopøedsedouMezinárodní komise pro
slovanskou onomastiku pøi Mezinárodním komitétu slavistù a pøedsedou komise pro
Slovanský onomastický atlas (od roku 1973), pøedsedou Onomastické komise AVÈR
(1982�2002) aj.

Prof. �rámek je té� èlenem vìdeckých rad nìkolika vysokých �kol a èlenem obo-
rové rady pro obhajoby doktorandského studia pro obor èeský jazyk na filozofické fa-
kultì Masarykovy univerzity. Pod jeho vedením vznikly stovky kvalitních dialektolo-
gicky a onomasticky zamìøených diplomových prací, systematicky mapujících jazy-
kovou situaci naMoravì a ve Slezsku, a mno�ství prací doktorandských. Na osobnost
prof. �rámka vzpomínají tisíce studentù, v nich� dokázal vzbudit �ivý zájem nejen
o onomastiku a dialektologii, ale také o otázky jazykové kultury, o hodnoty ukryté
v kulturním jazyce, v jeho pøirozeném, nenásilném vývoji, èerpajícím z jeho historie
i dialektù. Zaujetí, s ním� prof. �rámek sleduje a reflektuje tato témata i v kruhu svých
kolegù a èlenù (nejen) bohemistické akademické obce, je podnìcující a osvì�ující pro
mnohé z nás.

Pøejeme tedy prof. Rudolfu �rámkovi do dal�ích let neutuchající elán a svì�est,
pevné zdraví a dobrou mysl, z nich� by mohl ve své v�estranné tvùrèí vìdecké a peda-
gogické èinnosti nadále èerpat � ku prospìchu bohemistiky a nás v�ech.

Hana Borovská, Brno
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