Dušan Šlosar: Otisky

Nakladatelství Dokořán se pustilo do reedice populárně-naučných knih o češtině profesora Dušana Šlosara. Po Jazyčníku a Tisícileté, které původně vydalo nakladatelství Horizont v roce 1985, resp. 1990, nyní vychází zcela nová práce s názvem Otisky. Šlosar si ve svých knihách všímá, jak píše v úvodu k Jazyčníku, „některých obyčejných slov z našeho běžného života, která jsou něčím zajímavá, nebo zas těch, která na sebe upozornila nějakou vadou na kráse“. Ale nejen to: Kromě genealogie slov pomáhá čtenářům vyřešit potíže s výslovností některých slov přejatých z cizích jazyků, resp. s jejich skloňováním. „Naše slova všechna kdesi vznikla, pradávno, dávno nebo i nedávno. Kromě toho, že slouží k našemu dorozumívání, nesou také stopy, svědectví o tom, jak to bylo. Dalo by se říct, že doba jejich vzniku či příchodu a okolnosti jejich života, putování a služby se do nich nějak otiskly,“ píše v úvodu Otisků Šlosar. Právě to, co je ve slovech otisknuté, autor v této i předchozích pracích zkoumá. Nemůže si ovšem vystačit s pouhou morfologií – při svém hledání využívá hlavně historii českého jazyka, potažmo historii obecně: Jazyk totiž vždy odpovídá společnosti, je jejím nástrojem. 
Jak Šlosar píše v knize Tisíciletá, češtině je dnes již tisíc let. Její kořeny jsou ale o mnoho starší. Její historii, resp. diachronní povahu, si neuvědomujeme: „slouží a funguje jako dokonalý mechanismus“. Chová se tedy jako každý dobře fungující systém: „svého zdraví si zpravidla povšimneme také až tehdy, když poprvé aspoň zlehka selže“. Šlosar upozorňuje na kolektivní, a tedy demokratický ráz jazyka, a zároveň na jeho společenskou povahu nástroje. Nějaká doba potřebuje prostředky pro vyjadřování nepřesné, zamlžující, jiná zase stručné a jednoznačné. Téměř vždy se na těchto procesech společenského ovlivňování jazyka shora podepisuje také jazyk direktorů. Cizí jazyky však nejsou jazyku tolik nebezpečné jako to, když jazyk společnost přestává potřebovat. V jednom rozhovoru Šlosar nedramaticky připouští, že čeština jednou zanikne, protože jí již ve světě, který se domluví anglicky, nebude třeba. 
V trilogii Jazyčník-Tisíciletá-Otisky, která je doplněna jednoduchými kresbami Jana Steklíka, nikdy na závěr nechybí seznam doporučené literatury, v níž se lze o jazyku dozvědět více. Šlosarovi se ve všech třech titulech daří zachovat věcný, nekomplikující styl, který je pro běžné čtenáře pohodlnou cestou, jak pronikat do tajů nauky o jazyku, a pro čtenáře poučené okouzlujícím dokladem, že i jednoduše lze psát o složitých věcech.
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