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Díky dlouholeté čin nosti pro fe sora Šrámka ono mas tika na naší alma mater pevně
zakot vila a je jedním z výzkumných směrů Fi lo zofické fa kulty Os travské univer zity
a pro fe sor Šrámek stále par ti cipuje na jejím roz voji.

Vazba profesora Šrámka k re gionu se neo me zuje pouze na od bor nou spo lu práci
s Os travskou univer zi tou. V této sou vis losti zde zmiňuji jeho úlohu  jako zakládající-
ho člena Náz vo slovné komise města Os travy v roce 1976, podíl na stan dardi zaci ulič-
ního náz vo sloví Os travy a vyt voření vzo rové sous tavy uličních jmen v Ostravě- Hoš-
ťálkovicích včetně autor ství pub lik ací zaměřených na to po nymii slez sko mo ravského
re gionu, z nichž jmenuji Průvodce po míst ních jmé nech spe ci fického re gionu Mo -
ravskoslez ského kraje.

Závěrem mi do volte kon sta to vat, že místo konání dnešní slav nostní cere mo nie je
pro pro fe sora Ru dolfa Šrámka sym bol ické.   

Živ otní osudy se někdy po di vuhodně prolínají tak, že nak onec uzavírají určitý
kruh. Živ otní cesta pro fe sora Ru dolfa Šrámka za počala 15. ledna 1934 v Os travě –
Zábřehu, konkrétně v této bu dově, a přímo v pros toru konání našeho akade mického
obřadu, kde se dříve nacházelo no vo rozenecké oddělení zábřežské ne moc nice. 

Je pro mne mi mořád nou ctí, že v místě, kde začala ob di vuhodná živ otní pouť pana 
pro fe sora Ru dolfa Šrámka, mu bude udělen čestný dok torát Os travské univer zity
v Os travě. 

Ad mul tos an nos !

Ru dolf ŠRÁMEK
Brno

O jazyce a jazykové kultuře1

Smím před pokládat, že uvěříte, když řeknu, že prožívám dnes je di nečnou, slav -
nostní chvíli. Vybízí k za myšlení nad ces tami, které mi dopřály to, že jsem se stal čle -
nem akade mické obce univer zity rodného města. Ty cesty jsou osu dově po divné
v tom, že se dnešní slav nost koná v univer zitní aule v bu dově bývalé ne moc nice

v Ostravě- Zábřehu, dok once přímo na místě bývalého porodního sálu, kde jsem se
před 82 lety naro dil. Jako kdyby v širším rámci vy tyčo valy kraj mezi Os tra vou a Opa -
vou zvaný Hlučín sko, z něhož jsem ne jen vzešel, ale kde se zrodily i moje první zájmy 
lingvis tické. Už jako sep timán gymnázia v Hlučíně, in spi rován naším pro fe sorem
češt iny, jsem si doma v Hošťálko vicích počal zapi so vat nářečí, jímž mlu vili ro diče
i já. Při toulkách po Hlučín sku přib yla i pomístní jména. 

Tento zvláštní kraj, který byl od 1742 do r. 1920 (dvě obce do 1923) součástí
Pruska a za oku pace Německa, ztra til vlivem silné ger mani zace povědomí o his -
torické a národní spo ji to sti s českým prostředím. Byly však tři fak tory, které tyto
vazby ucho valy: lidová kul tura, nábožen ství (Hlučín sko patřilo vždy k olo moucké ar -
cidiecézi) a český dia lekt zvaný po našimu. Hlučín sko se stalo spe ci fickým typem bi -
lingvní situace: doma se mlu vilo českým nářečím slez ského typu, ale vešk erý veřejný
život včetně kul tury a škol ství byl pouze přísně německý. Český spi sovný ja zyk a če -
ská lit era tura byly neznámé. 

A tak jsem ab sol vo val německou obec nou školu v Hošťálko vicích a primu ně-
meckého gymnázia v Opavě. Po os vo boz ení, kdy se Hlučín sko opět stalo součástí Če -
sko slov en ska, měli u nás učitelé těžkou situaci. Museli nás naučit če sky číst a psát
a při tom vys vět lo vat mnoho slov a obratů německy, aby chom tomu rozuměli. Slovo
schůze jsme četli šuce, nevěděli jsme, co zna me nají slova dělat, rychlý, prázdniny
a k čemu jsou nad pís menky háčky a čárky. Do če ského gymnázia v Hlučíně jsem
mohl vstou pit až 1947, kdy jsem už uměl če sky psát a číst a věděl, kdo byla Božena
Něm cová a Petr Bezruč a že naše hlavní město je Praha. Te prve mno hem později jsem
s potěšením zjis til, že Jo sef Jung mann, bez jehož česko- německého slov níku by ne -
bylo če ského národního obrození, se češt ině naučil jako já v 11 až 13 le tech a že první
básnické pokusy Karla Hynka Máchy byly v němčině.

A tak jsem se stal bo hem is tou a slavis tou, dia lek tolo gem a ono mas tikem, jehož
celá vědecká dráha je v teo re tických i me todologických pos to jích pozna menána skry-
tým i zjevným smys lem pro komu ni kační, funkční, společen ské a kul turní hod noty ja -
zyka. A také pro prob lema tiku ja zyk ově kon tak tologickou. Má totiž pro chod globali -
zu jícího se světa včetně Ev rop ské unie různé, často však jen jed nos tranně in ter pre -
tované formy průběhu a důsledků.

Naznačil jsem tím něk teré te ma tické ok ruhy, kterým bych se chtěl for mou pozná-
mek věno vat. Dot knu se zvláště něk terých faktů ja zyk ové kul tury a ja zyk ového cho-
vání současné společnosti. 

T. G. Masaryk ovi se připisuje výrok Ko lik řečí znáš, to likrát jsi člověkem. Švýcar- 
ský lingvista F. de Saus sure pro pra co val (spisem Cours de lingvis tique gé né rale,
Ženeva 1916) geniální ob jev. De fi no val totiž ja zyk jako systém znaků sloužících
řečovému dorozumívání a řeč jako užití to hoto systému v řečových ak tech. Zavedl
kate go rie langue = ja zyk jako systém a pa rol = užití ja zyka, kterými z dřívější fi lolo -
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gie učinil lingvis tiku. Bez ov lád nutí ja zyka jako systému nemůžeme jím mlu vit ani
psát. Proto zní Masarykův výrok dnes právem zní Ko lik ja zyků umíš atd., proto se na
fa kultách vyp isuje stu dium ja zyků nik oli řečí a ve školách se vyučuje v našem mateř-
ském ja zyce. Znakem národa není řeč, ale národní ja zyk.

Di choto mie pro tik ladu ja zyk – řeč otevřela cestu poznání systémových vlast ností
ja zyka a jeho funkcí v komu nikaci. Gra matické a jiné zák oni to sti (prav idla) našeho ja -
zyka (např. 7 pádů, mod ely větných struk tur nebo způsobů tvoření slov atd.) před sta -
vují ty pologickou, struk turní a systémo vou stránku ja zyka. Ta je při roze nou součástí
našeho myšlení, procesů poznání a je přítomna, aniž si to uvědo mu jeme, v každém
komu ni kačním i myšlenkovém aktu jako jeho zák ladní ex is tenční podmínka. Je nám
všem společná, a proto si navzájem při užívání téhož ja zyka rozumíme. Chceme- li
užívat ji ného ja zyka, musíme znát jeho systémy a struk tury, neboť v nich je pod staty
ja zyk ové různosti. 

Pro ce lo společen skou komu nikaci musí ex is to vat tak ový út var ja zyka, který na
ce lém ja zyk ovém území za ručí srozu mitel nost a plnění národní, kul turní, společen ské 
i es tetické funkce. V našem civi li začním ok ruhu to byla ob vykle nejprve psaná jazy-
k ová po doba, z níž se vy vi nul ja zyk spi sovný. Bo hemis tika náš ja zyk zkoumá a pe-
čuje o něj, tj. na úrovni spi sov nosti ko di fikuje jeho zák oni to sti a systémy v gra ma -
tikách a prav idlech a sle duje jeho užívání. Ve škole je jejich po rušení sank cionováno
sníže- ním známky. Ale v naší současné společnosti bohužel ne.

Vy hnu se nářkům nad špatným stavem ja zyk ové kul tury. Bylo by snadné uchýlit
se k dikci ne jed noho po li tika li bu jícího si v popu lis tických soudech. Lingvista má
však od bor nou kom pe tenci i povin nost ana lyzo vat situaci ja zyka včetně ok ol ností
jeho užívání. Jsem si dobře vědom, že se při tom názory mezi bo hem isty různí.2

Stojí ale před pro blémem. Výsledky vědecké práce jsou dnes měřeny mj. také hle -
diskem prag matického utili ta rismu. A ten před pokládá prostředí, které zjištěné po-
znatky a jejich důsledky přijme. Právě v tom tkví svízel nost bo hem is tovy práce,
neboť jeho závěry, jak mohu z vlastní zkuše nosti doložit, pa dají jen zřídka na úrod nou
půdu. 

Primární příčina špatné úrovně ja zyk ové kul tury net kví v ja zyce samém, ale
v tom, v jakých ok ol nos tech a funk cích se češt iny užívá, tedy v po vaze komu ni kač-
ních aktů a jejich společen ského zakot vení, vnímání a hod no cení. Vši chni pa trně
cítíme, že se ještě nevy pro fi lo valo kval itní občan ské uvědomění. Hod nota nejvyšší,
totiž svo boda, je stále ještě chápána jako stav libo volné nezávaznosti a po div ného
nere spek tování práva, slušných společenských mravů a od pověd nosti. Náležitý chod
společnosti musí být proto za jišťován téměř nepros tup nou houšti nou by rok ra cie. 

Neříkám to proto, že bych ne viděl úsilí o zkval it nění společen ského pros toru –
a vysokošk ol ské prostředí by k tomu mělo přispět značnou měrou, – ale zmiňuji se
o tom proto, že tyto ok ol nosti mají přímý odraz v ja zyk ovém chování a v ja zyk ové
kultuře společnosti. Jistě jste postřehli, jak v různých po dobách proniká do veřejné i pri- 
vátní komu nikace ne formál nost, žoviál nost, před stíraná důvěr nost, ba i vulgár nost.

A odraz najdeme i v ja zyce vědy. Jeho styl se blíží esejis tickému vy jadřování, nad
ter mi no logickou přes ností počíná se up latňo vat – aspoň to po zo ruji v něk terých vě-
dách společenských – popis nost, která nutně vede k an alýze pře devším vnějších pro -
jevů faktů a nik oli jejich pod staty, systémů a funkcí, což jsou zák ladní kri té ria vědec-
kého myšlení. Vývo jové nebo proměnné as pekty faktů se vidí jako story, což však je
prin cip narace. K nejs vízelnějším pro blémům dok tor ského stu dia proto patří vy bu -
dování schopnosti ab stra hovaného myšlení kate go riálního, funkčního a systémového
roz měru a adekvát nosti jeho ja zyk ového vy jádření.

Český ja zyk se reali zuje ve více ex is tenčních formách ne boli út varech, jeho
územní rozšíření je malé. Je na něm však příto men něco přes tisíc let a už od stře -
dověku je také ja zykem lit era tury a vědy. Češt ina zásadně přispěla ke kon sti tuování
če ského národa a vždy byla a je scho pna plnit všechny komu ni kační a společen ské
funkce. Řadí se tak mezi ja zyky vyspělých národních společen ství Ev ropy. Jasně pro -
ka zuje sou vis losti se stře do ev ropským kul turním a myšlenkovým světem a s jeho an -
tickými a křesťan sko-židovskými výcho disky. 

Ale bohužel: povědomí o charak teru češt iny jako vyspělého ja zyka, jako znaku
národní iden tity a jako součásti ev ropských sou vis lostí se pos tupně silně osla buje.
V dnešním národním, his torickém, kul turním i občan ském povědomí vzniká jakási
cézura. A důsle dek? V semináři o zásadní úloze češt iny v národním obrození ne mohu
za dat práci, protože stu denti neznají německy a Do brovský nep sal an glicky.

Členění ja zyka na jeho út vary je v češt ině mi mořádně složité a roz víjejí se v něko -
lika di choto mických vztazích: spi sov nosti a ne spi sov nosti, systémo vosti a ne systé-
mo vosti, ko di fik ova nosti a ne ko di fik ova nosti, mlu ve nosti a psa nosti, komu ni kační
vhod nosti a nevhod nosti, vývo jově starších a mladších forem, pro tik ladu domácího
a cizího atd. Tato složitá struk tura vyka zuje v zásadě dva typy rozdílů

Pro jazyko vou situaci v Čechách je charak ter is tický značně nízký stu peň nářeční
dif er en cova nosti, což vyvolalo vznik společného inter dia lektu zvaného obecná češti-
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na. Jejím cen trem šíření byla a je Praha. Met ro politní syn drom vyvolává před stavu
o funkci obecné češt iny jako hlav ního a pro gresív ního komu ni kačního út varu součas-
né češt iny. Toto mínění vstu puje do lit era tury, do filmů a di vadel, do diskusí v roz hla-
se a ČT atd. a dok once i do něk terých školních učeb nic. Poměr ke spi sov nosti zvl.
v mlu veném užití je značně uvolněný, vágní.

Od lišná je situace ve východní polov ině našeho ja zyk ového území. I přes vývo -
jové proměny ex is tují zde do sud výrazné hranice nářečního členění (hanácké, výcho -
do mo ravské, slez ské), takže pro ces vznikání inter dia lektu typu obecné češt iny nemá
šanci se pro sa dit. Ustálila se však řada mo ravismů, jako např. krácení blato, jama,
o půl paté, slova kvasnice (droždí), rožnout (rozsvítit), rýna (okap, svod), tu (tady)
atd. Funkci ja zyk ového út varu sto jícího nad nářečími vyk onává na Mo ravě a ve Slez -
sku tak ový mlu vený út var, který leží blízko ja zyka spi sov ného, protože jen ten je
jevem společným. Je však vždy okořeněn něk terými prvky z míst ních nářečí. Např.
výslov nost my zme, eze me ska, ve slezských nářečích tfuj, kfalita a krát kostí a příz -
vukem na před poslední slabice atd. 

Za pra men velké pes trosti současné ja zyk ové situace češt iny lze tedy pokládat
vztah mlu ve nosti a psa nosti, spi sov nosti a ne spi sov nosti a druhy komu ni kačních
situací. Zatímco mluvčímu z Čech nepři padá užití jevu obecně českých za něco, co
ztěžuje např. ve zprávách v ČT obec nou srozu mitel nost, mluvčí z Mo ravy a Slez ska to 
považuje za po rušení re spektu ke spi sov nému ja zyku. Např. jednání bude pok račo vat
dýl, smlouva splatná napřes rok (pro Mo ra vana a Slezana je za dva roky), množ. číslo
so cial isti, Američani, houslisti. Ale je třeba také říci, že se živá mo ravská a slez ská
nářečí stávají prostřed kem zfolk lori zovaného a mírně iro ni zu jícího poh ledu na jejich
re giony, 

A tak zatímco mluvčí z Čech je vlastně dvo jja zyčný v tom smyslu, že jeho
primárním ja zykem i ve společen ském a vědeckém prostředí je více nebo méně
obecná češt ina, mluvčí z Mo ravy a Slez ska je v pod statě tříja zyčný. S oh le dem na spe -
ci fičnost komu ni kační situace mluví buď mlu ve nou po do bou ja zyka velmi blíz kou
spi sov nosti, buď (hlavně v soukromí) míst ním (re gionálním) nářečím nebo směsicí
obou út varů.

Spe ci fická situace je v Os travě. Stará měst ská mluva se téměř ztra tila a dnes ex is -
tují vedle sebe a vzájemně se ov livňují mlu vená po doba blízká spi sov nosti, zbytky
tra dičního nářečí, bo haté pro fesní slangy, mluva ok ra jových so ciálních vrstev, vzácně
i prvky obecné češt iny a lexikální stopy němčiny. Zůstává však zachován systém jen
krátkých sa mohlásek a příz vuku na před poslední slabice – a ona známá spo jka bo
‘nebo’”, která byla už zazna menána v měst ské mluvě Přerova a Olo mouce. Zato
brněnská šalina ‘tram vaj’ se dostala u mladé gen er ace i do Os travy.

Zak ončil bych poznám kou o ja zyk ovém po jme nování lo ka li zace Os travy a jejího
širšího re gionu na území státu. Nejde o „sev erní Mo ravu”. Ta leží jinde – kolem Šum -

perka a Zábřehu. Toto věcně chybné po jme nování, vyvolávající četná in for mační ne -
dorozumění, je důsled kem poli tických událostí. V roce 1949 bylo zrušeno zem ské
zřízení a zave deny kraje. Slez sko se stalo součástí Severo mo ravského kraje a po-
vědomí o něm se pos tupně ztrácelo. Jak uka zuje výzkum, nepo mohlo ani nové jméno
Mo ravskoslezský kraj. Lidé mladších gen er ací dnes už téměř nevědí, kde hranice Sez -
ska vůbec leží.

Jak jste možná, vážení přítomní, postřehli, není snadné být bo hem is tou zabývají-
cím se jazyko vou kul turou a dia lek tolo gem sle du jícím proměnu stavu a funkci našich
nářečí, zvláště pak v mém his toricky tak kom plik ovaném rodném kraji. Ale byl jsem
jím rád a stále jím rád zůstanu.
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