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Příspěvek takovéto úrovně je jistě skoro jako vzácný svátek a dar pro českou jazykovědnou 
lituanistiku. Osobně se přiznám, že něco takového jsem s prof. Trostem spřádal již v letech 
60. a jsem rád, že se k tomu dnes, ač po 50 letech,  naskytly podmínky mnohem příznivější.
      Ale i oproti svým současníkům měla autorka zřejmý náskok v řadě ohledů. Zcela 
evidentně – projekt s takovýmto dosahem by se nemohl uskutečnit bez solidní znalosti latiny, 
což je dnes rara avis i mezi renomovanými bohemisty. Nesporně je tu i hluboký zájem, ba 
zaujetí oběma jazyky, jak mi to ostatně kandidátka osvědčila při nemnohých našich setkáních. 
A konečně je tu znát i školitelova ruka, ruka jakkoliv laskavá, nicméně i příznačná svou 
rigorositou, bez níž nelze dosáhnout výsledků takovéto úrovně. Všechny tyto vlastnosti jsou 
propojeny skvělým jazykovým projevem jak nadstandardním, tak i některých případech skoro 
rozverným, což je klad, svědčící že i takovéto téma nemusí být souš, nýbrž něco jako radostný 
prožitek.
     Řeknu-li, že při srovnání obou gramatik (viz titul) srovnává kandidátka nesrovnatelné, pak 
je to superlativ, k němuž se vrátím v závěru. Vzdor tomuto superlativu – česká gramatika je 
vyvrcholením dvousetleté práce na češtině, počínaje patrně již Písní ostrovskou z příznivých 
dob Václava II. a obdobím razantní rebohemizace v 15. století, o trvání Koruny české (včetně 
zářného období Karla IV.) od konce 12. století ani nemluvě.. Naopak Klein (ač s téměř 
neuvěřitelnou podporou německé vrchnosti!) začíná celé dějiny jazykovědné lituanistiky.
      Kdybych měl v této stručné zprávě popsat hlavní přednosti zkoumané práce, snad bych je 
mohl shrnout do těchto základních bodů:

1. kompetentní znalost české gramatické tradice,
2. důkladný průzkum relevantních faktů z osudů obou autorů,
3. srovnání jejich profesionálního potenciálu (Nudožerský – vysoký akademický činitel 

na UK – Klein prostý farář na Malé Litvě),
4. souvislosti obou gramatik s evropskou tradicí a pokus vystihnout vliv Nudožerského 

na Kleina (naše zkušenost praví, že jde spíše o souvislost latentní, tím více lze vítat 
úsilí o vystižení přímého vlivu – viz sedmičlenné pádosloví),

5. některé svěží postřehy u Nudožerského, jež by prospěly i naší bohemistice,
6. pro vystižení přístupu obou autorů důležitý postřeh, že šlo vlastně o cizince (jakýsi    
      „nesubjektivní“ přístup k jazyku, jejž znamenáme i u Dobrovského)

Seznam pozitiv, a to jak zjevných, tak i potenciálních je mnohem víc. V návaznosti na bod 6. 
autorka právem upozornila, že použití češtiny jakožto spisovného jazyka (a její literatury) 
byla na Slovensku vybudována Slováky, nikoliv Čechy (kteří o takovýto proces nejevili 
zájem). Přesto dodnes přežívají zbytky názoru (ideologické zpotvořeniny socialismu), že 
českoslovenština je jakýsi produkt „velkoburžoasního českého šovinismu“ (často i u dnešních 
bohemistů  při státnicích!). Autorčina historická perspektiva uvádí věci na pravou míru!
     Je radost číst takovéto dílo a bylo by asi pošetilé věnovat se hledání technických chyb, tj. 
jehel v pověstné kupce sena. Snad lze uvést některé terminologické výhrady: integrace (cizích 
slov) (má být) → (tradičně) adaptace, nově domestikace (38). Dichotomie (u slovesné 
klasifikace) → binarita.(61). Zde se autorka vydala nepravou cestou, binarita není překonána, 
neboť jde v lingvistice o základní stavební kámen a prosazuje se i třídění českých sloves 
(nadtřída A 1Sg –u : B –m).



      Binarita je jeden z poznávacích (distinktivních) znaků Pražské lingvistické školy, jejíchž 
výsledků, a to nejen v Praze, ale i v zámoří bych se chtěl zastat. Nesporně by autorka vytěžila 
z bibliografického díla jejího amerického představitele E. Stankiewicze (1984), předkládající 
gramatickou tradici všech slovanských zemí – snadno by pochopila, že česká tradice, oproti 
svým všem slovanským sestrám, kope prostě jinou, rovnou řeknu evropskou ligu. Tradici 
Prahy obrážejí na stejné téma i další bibliografická dezideráta, za mnohé jmenuji alespoň 
axiom Bohuslava Trnky z r. 1943 „Aby byl jazykový systém jazykem, nutno jej prožívat“.  
(Vachek 135).. Tento výrok je svým způsobem praotcem moderní lingvo-ekologie. Z něho 
vzniká totiž koncepce jazyka jako životního prostředí (moderní skandinávští básníci mluví o 
jazykovém ekosystému). A na západě je v souvislosti s tím kvitován pojem jazykové empatie 
(stotožnění člověka s jeho mateřštinou). 
      Tento pražský přístup odhalil, že již sv. Konstantin mluví o mateřštině jako  o prostředí, v
němž se formuje u nejen mentální, ale především emocionální a duchovní schopnosti člověka.
K subjektivnímu pocitu estetična a dokonalosti mateřštiny se na sklonku středověku přiznává 
Viktorin Kornel ze Všehrd. Vídeňský J. Vintr dokázal, nakolik V.J.Rosa (1672!) předčil 
Dobrovského – který patří do kategorie Nudožerských a Kleinů, objektivně popisujících sice 
jazykový systém, nikoliv však jazyk.
     Kandidátce lze vyslovit obdiv, že vše toto intuitivně vnímá, když si např. klade otázku, 
nakolik je popis zvenčí, tj. jazykovými „cizinci“ vlastně výhodou. V kontextu pražské lingvo-
empatie je třeba pochválit její zmíněné vnímání básníků-jazykovědců. K nim patří nejen její 
Benešovský a Blahoslav, ale také Konstantin, Komenský, Rosa i Kollár, ba i autor Písně 
ostrovské, kde se to hemží rýmotvornou morfologií, syntaktickými transformacemi a bina-
ritou, dosahující nejen třetí (23), nýbrž i čtvrté (24) dimenze. To je náš člověk ve 13. století!
     Již jsem uvedl, že autorka dokázala srovnávat nesrovnatelné, že tím bezděky překročila 
hranice, jež si současná tradice klade (v tom naštěstí není sama!), a dosáhla, jak jsem ukázal, 
zpět tam, kde byla kdysi Pražská škola. Současnému tradicionalistovi, který vytknul takovéto 
překročení jako neslýchané, odpovídám s autorkou – a chceme slyšet jen věci slýchané?!
     
Závěrem: nejen za to, co autorka verbis expressis vyslovila, ale i za potenciál všech 
nezodpovězených otázek, který čeká skvělá budoucnost, uděluji této práci známku výbornou.
     Zároveň ji však navrhuji na (přinejmenším) děkanskou odměnu s tím, že její výsledky 
musejí být zdostupněny širší odborné veřejnosti jak české, tak i litevské.

V Praze dne 9. září 2012                                                     Prof. Jiří Marvan

E. Stankiewicz: Grammars and Dictionaries of the Slavic Languages from the Middle Ages 
          up to 1850. Mouton 1984

J. Vachek: Lingvistický slovník Pražské školy. Karolinum, Praha 2005.




