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Šlosar: Jazykem mluvíme o sobě

Profesor bohemistiky Dušan Šlosar vydal aktualizovanou knihu esejů o češtině a řeči

Proslul mezi jazykovědci, ale také jako popularizátor češtiny. Jeho knihy se setkaly s velkým zájmem veřejnosti.

Brno - Emeritního profesora bohemistiky na FFMU Dušana Šlosara je prozíravější uvítat pozdravem „tož vás vítám“ namísto proslovu začínajícího bohapustou frází „takže“. Alespoň to radí ve své knize Jazyčník, kterou včera odpoledne pokřtil v kavárně U Švandy. Aktualizovaná podoba právě vychází v nakladatelství Dokořán.

* Promítá se vaše zkušenost jazykovědce do běžného života? Jste na češtinu ras?

Nikomu nic nezakazuji ani nedoporučuji, jen v Jazyčníku například tvrdím, že když někdo napíše „naše firma je o slušnosti“, je to míň závazné, než kdyby řekl „všichni zaměstnanci naší firmy jsou velmi slušní“. Mluvčí říká nejen obsah, ale i něco o sobě.

* Jak se žije jazykovědci s takovou znalostí jazyka? Kritik ZdeněkKožmín si kdysi posteskl, že to bývá tíživé.

U literárních kritiků je to trochu jiné, obsah jejich výpovědi se týká umělecké literatury a jazyková forma je pro ně nástrojem. Kdežto pro mě je to nástroj i objekt současně a protože v tom musím denně chodit, nenechám se tím stresovat.

* Kde je hranice mezi vědeckostí a kreativitou bohemisty?

Můžu zajít kamkoliv, ale musím si být vědom toho, že co vymyslím, nemusí být přijato. Ti, kteří zacházejí s jazykem v praxi, vidí intuitivně dál než teoretici jazyka.

* Ale přece i u vaší knihy Jazyčník je výrazně znatelný přesah do esejistiky.

Není to teorie, ale taky to není umělecký projev.

* Je posun v češtině za posledních patnáct let dynamičtější, než byl dejme tomu za normalizace?

Samozřejmě, protože mezinárodní kontakt je intenzivnější. Ale týká se to jen slovní zásoby, struktura se vyvíjí dost plynule.

* Existuje běžné slovo, před kterým jste i vy jako jazykovědec bezradný?

Ne. Vždycky je možné najít zázemí. Například když před lety vyšel romsko-český slovník, zjistilo se, že spousta slangových slov je právě z romštiny. Třeba „žůžo“ znamená romsky čistý nebo prima.

* Jaké jazykové nešvary nacházíte nejčastěji v novinách?

S příšernou nechutí čtu Lidové noviny. Na prvních dvanácti stránkách se jazykové kultuře nevěnuje ani sebemenší pozornost. Jazyk je poplatný mluvě politiků. A takový jazykový cynik, jako je Jaroslav Plesl, se jen tak nevidí.

* Vy sám v řeči používáte nějakou slovní vatu?

Kdybych o ní věděl, tak bych se jí vyhýbal.

VÍTE, CO JE JAZYČNÍK? V brněnské kavárně Švanda pokřtil včera profesor Dušan Šlosar své vtipné eseje o češtině. Knížka Jazyčník vychází v reedici.
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