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Abstract

The article describes the problem of presence neologisms in modern Czech
language on example names of persons.

The Author analyzes, how many neologisms registered in dictionary Nová slova
v èeštinì (1998) by OlgaMartincová are used in modern Czech language. On the basis
of four dictionaries of Czech language (Slovník souèasné èeštiny (2011, Lingea,
Brno), Slovník spisovné èeštiny pro školu a veøejnost (2013, Academia, Praha),
Slovník cizích slov (2002, SPN-Pedagogické nakladatelství, Praha), Slovník nespi-
sovné èeštiny (2006, Maxdorf, Praha) and National Corpus of Czech the author looks
up the role of neologisms in the forming of contemporary Czech language system.

Niniejszy artyku³ porusza problem obecno�ci w systemie wspó³czesnego jêzyka
czeskiego nazw osób, które zosta³y odnotowane w s³owniku neologizmów Nová
slova v èeštinì (1998) pod redakcj¹ Olgi Martincovej.

Ze s³ownika pod redakcj¹ O.Martincovej wyekscerpowano 438 nazw osób i prze-
prowadzono analizê ich rejestracji w czterech nastêpuj¹cych s³ownikach jêzyka
czeskiego: Slovník souèasné èeštiny (2011, Lingea, Brno), Slovník spisovné èeštiny
pro školu a veøejnost (2013, Academia, Praha), Slovník cizích slov (2002, SPN-
Pedagogické nakladatelství, Praha), Slovník nespisovné èeštiny (2006, Maxdorf,
Praha) oraz w Czeskim Korpusie Narodowym.

Wyniki analizy pozwoli³y na ocenê potencja³u neologizmów jako jednostek
bior¹cych udzia³ w kszta³towaniu czeskiego jêzyka literackiego.

Celem niniejszego artyku³u jest analiza stopnia ustabilizowania
w jêzyku czeskim neologizmów, które zosta³y zarejestrowane w s³ow-
niku Nová slova v èeštinì. Slovník neologizmù opracowanym pod re-

dakcj¹ Olgi Martincovej (Academia, Praha 1998). Zgromadzono
w nim materia³ leksykalny, który pojawia³ siê w czeszczyŸnie w latach
1985–1995, przede wszystkim w gazetach, czasopismach oraz wypo-
wiedziach telewizyjnych i radiowych, ale równie¿ w materia³ach info-
rmacyjnych (np. prospektach i ulotkach) (por. Martincová 1998,
s. 13–14). Jest to zatem leksyka obecna w jêzyku czeskim w okresie
niezwykle wa¿nym dla rozwoju Republiki Czeskiej. Jak podkreœli³a
we Wstêpie do wspomnianego s³ownika O. Martincová,

[...] v dùsledku zmìn v politickém a hospodáøském �ivotì, v �ivotním stylu, v zpùso-
bech veøejné komunikace, ve vyu�ití nové techniky v komunikaci, zejmena poèítaèù
atd., se setkáváme s nebývalýmmno�stvím nových výrazu. Témìø pøed na�ima oèima
se pøejímají nebo tvoøí nová slova, slova u�ívaná døíve nabyvají nových významù,
jiné výrazy, které se u�ívaly v úzkém okruhu odborníkù nebo byly vázány na jistá
sociální prostøedí, se dostávají do �ir�ího úzu (Martincová 1998, s. 13�14).

Charakterystyczn¹ cech¹ neologizmów jest ich wzglêdnoœæ. Ten
fakt podkreœla m.in. El¿bieta Sêkowska, twierdz¹c jednak, i¿ „z bie-
giem lat albo nastêpuje ich stabilizacja, albo wychodz¹ z obiegu jêzy-
kowego” (Sêkowska 2004, s. 99). W tym miejscu nale¿y przypomnieæ
propozycjê Teresy Smó³kowej, która wyró¿ni³a neologizmy ustabili-
zowane – powszechnie u¿ywane leksemy jêzykowe i nieustabilizowa-
ne – istniej¹ce w jêzyku, ale na poziomie tekstowym, tzw. leksemy te-
kstowe (por. Smó³kowa 2001, s. 15). Nieustabilizowanie – wed³ug
T. Smó³kowej – nie oznacza zatem nieobecnoœci w jêzyku, a jedynie
przynale¿noœæ do planu parole (por. Smó³kowa 2001, s. 15).

Warto zatem przeanalizowaæ aktualny status ówczesnych (lata
1985–1995) neologizmów w jêzyku czeskim. Na pewno s¹ wœród
nich takie, które utrwali³y siê w systemie czeszczyzny oraz takie, któ-
re mia³y jedynie charakter okazjonalny. Na szczególne zainteresowa-
nie – w mojej ocenie – zas³uguj¹ nazwy osób, dlatego te¿ w³aœnie te
leksemy uczyniê centrum mojej analizy.

Badaj¹c neologizmy jêzyka polskiego, Teresa Smó³kowa stwier-
dzi³a, i¿ „cz³owiek nie jest obiektem zainteresowania jako jednostka
psychofizyczna. Nazwy okreœlaj¹ce cz³owieka jako indywiduum fun-
kcjonuj¹ w tekstach przede wszystkim jako okazjonalizmy i nie upo-
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wszechniaj¹ siê” (Smó³kowa 2001, s. 8). Ten pogl¹d wydaje siê nieco
kontrowersyjny, choæby dlatego ¿e to w³aœnie cz³owiek – jako kreator
nowej rzeczywistoœci, jej uczestnik oraz twórca wypowiedzi – podle-
ga rozwojowi w równym stopniu jak (np.) technologia, któr¹ tworzy.

Przedmiot analizy zgromadzonego materia³u stanowi¹ zatem naz-
wy osób maj¹ce w s³owniku Olgi Martincovej zarówno charakter neo-
logizmów leksykalnych (nowych s³ów, niewystêpuj¹cych w jêzyku
czeskim przed 1985 rokiem), jak równie¿ neologizmów semantycz-
nych (form resemantyzowanych, nowych znaczeñ istniej¹cych ju¿
w jêzyku leksemów).

Analiz¹ zosta³y objête – oprócz wspomnianego s³ownika Olgi
Martincovej – cztery nastêpuj¹ce s³owniki jêzyka czeskiego1: Slovník
souèasné èeštiny (2011, Lingea, Brno), Slovník spisovné èeštiny pro
školu a veøejnost (2013, wydanie studenckie, reedycja zgodna z wyda-
niem 2003 roku, Academia, Praha), Slovník cizích slov (2002, SPN,
Praha) i Slovník nespisovné èeštiny (2006, Maxdorf, Praha)2. Dziêki
takiemu wyborowi publikacji leksykograficznych mo¿na uzyskaæ in-

formacje nie tylko o aktualnym statusie analizowanych nazw w syste-
mie leksykalnym czeszczyzny, ale tak¿e w sferze „jêzyka czeskiego
potocznego nieliterackiego”3 (obecná èeština). Obecnoœæ w tej od-
mianie jêzyka bowiem mo¿e skutkowaæ upowszechnieniem niektó-
rych nazw i potencjaln¹ zmian¹ ich statusu (zaistnienie w systemie).
Pamiêtaj¹c o wyró¿nieniu przez T. Smó³kow¹ neologizmów nieusta-
bilizowanych (tekstowych), które – jak mo¿na przypuszczaæ – maj¹
pewien potencja³ stabilizacyjny, analizie poddano tak¿e obecnoœæ
omawianych nazw w Czeskim Korpusie Narodowym (Èeský národní
korpus – dalej: ÈNK4).

Ze s³ownika Nová slova v èeštinì (Martincová 1998) wybrano lo-
sowo 438 nazw osób. Analiza ich rejestracji w wybranych czterech
s³ownikach jêzyka czeskiego potwierdzi³a aktualny systemowy cha-
rakter czêœci z nich. Stanowi¹ je dwie podstawowe grupy:

1. Nazwy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ cz³owieka (wykonywanymi zawo-
dami, pe³nionymi funkcjami, specjalizacjami – równie¿ te zwi¹za-
ne z nauk¹ i sportem).

2. Nazwy cech charakteru cz³owieka odnosz¹cych siê do:
– zainteresowañ,
– przynale¿noœci do subkultury lub stowarzyszeñ,
– wygl¹du,
– zachowania,
– preferencji seksualnych,
– pogl¹dów polityczno-gospodarczych.

Z ogólnej liczby 438 neologizmów – nazw osób odnotowanych
w publikacji pod redakcj¹ O. Martincovej (1998) – w czterech wybra-
nych do analizy s³ownikach zaobserwowano rejestracjê nastêpuj¹cych:
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3 Termin ten zosta³ zaproponowany w monografii zbiorowej Rozwój jêzyka
czeskiego po aksamitnej rewolucji pod red. Mieczys³awa Balowskiego (Racibórz
2005) jako polski odpowiednik terminu obecná èeština.

4 Ilustracje tekstowe potwierdzaj¹ce u¿ycie w czeskich tekstach poszczególnych
nazw analizowa³am, korzystaj¹c z tzw. pe³nego (wymagaj¹cego rejestracji) dostêpu
do zasobów korpusu. Analiza zosta³a przeprowadzona w styczniu 2014 roku.

1 Wybór niniejszych czterech s³owników jest spowodowany (skromniejsz¹ ni¿
polska) czesk¹ tradycj¹ leksykograficzn¹. Pierwszy s³ownik jêzyka czeskiego
(Pøíruèní slovník jazyka èeského w 9 tomach) by³ publikowany w latach
1935�1957. Za jego kontynuacjê mo¿na uznaæ 4-tomowy akademicki Slovník
spisovného jazyka èeského (1960�1971). Rok 1978 przyniós³ jednotomowy Slovnik
spisovné èeštiny pro školu a veøejnost Akademii Nauk Republiki Czeskiej, który na
d³ugo zyska³ miano najbardziej popularnej i najczê�ciej wykorzystywanej w
procesie nauczania jêzyka czeskiego publikacji leksykograficznej. Jego wznowiona,
poprawiona i uzupe³niona, wersja ukaza³a siê dopiero w roku 1994, a kolejna � po-
prawiona � w 2003. W roku 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 publikowano
jedynie reedycje tego ostatniego wydania (równie¿ w postaci tzw. wydania studenc-
kiego � tañszego w publikacji, o mniejszym formacie, miêkkiej ok³adce i drukowa-
nego na s³abszej jako�ci papierze. Z takiego wydania korzystam na potrzeby niniej-
szego opracowania). Dopiero na prze³omie listopada/grudnia 2011 roku na rynku
wydawniczym pojawi³ siê nowy jednotomowy Slovník souèasné èeštiny,
rejestruj¹cy najbardziej wspó³czesn¹ leksykê jêzyka czeskiego.

2 W dalszej czê�ci artyku³u dla tych s³owników bêdê u¿ywaæ nastêpuj¹cych
skrótów: SSoÈ – Slovník souèasné èeštiny, SSpÈ – Slovník spisovné èeštiny pro školu
a veøejnost, SCS � Slovník cizích slov i SNÈ – Slovník nespisovné èeštiny.



Tab. 1. Nazwy zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ cz³owieka

Nazwa osoby
Slovníksouèasnéèe�tiny 2011
(SSoÈ)

Slovníkspisovnéèe�tiny pro�kolu aveøejnost 2013(2003)
(SSpÈ)

Slovník cizíchslov 2002
(SCS)

Slovníknespisovnéèe�tiny 2006
(SNÈ)

akcionáø + +
baviè +
bodyguard + + (zapis:bodygard) +
broker +
celebrita5 + +
civilkáø +
èepièáø +
davajka +
dealer + + +
designér + +
doktorand + +
dyd�ej +
emitent +
farmáø + +
guvernér + + +
hacker + + (te¿: hekr)
kancléø +
kurýr + +

makléø + + +
mana�er + + +
ministr + + +
moderátor + + +
ombudsman + + +
paparazzo + jedynie formapaparazzi
paramedik +
prezident + + +
promotér +
pøednosta + +
pøepá�káøka +
pøevadìè + +
rosnièka +
senátor + + +
spíkr + +
stylista + + +
tatér +
vicepremiér +
viceprezident + +
vizá�ista +
zpráváø +

Wœród 39 neologizmów – nazw zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹
cz³owieka, których rejestracjê zaobserwowano choæby w jednym
z czterech analizowanych s³owników – 28 zyska³o aktualnie charakter
systemowy. S¹ one notowane w s³ownikach czeskiego jêzyka literac-
kiego: SSoÈ lub SSpÈ, a czêœæ z nich – w obydwu. Do tej ostatniej
grupy nale¿y 17 nazw: akcionáø ‘akcjonariusz’, bodyguard ‘osobisty
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5 W³¹czenie do grupy nazw zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ cz³owieka rzeczownika
rodzaju ¿eñskiego celebrita (pol. celebryta � rodzaj mêski) wydaje siê zasadne ze
wzglêdu na pewien stopieñ �zawodowo�ci� tej dzia³alno�ci, opartej na �byciu
znanym� i czerpaniu z tego korzy�ci maj¹tkowych.



ochroniarz’, dealer ‘osoba przeprowadzaj¹ca transakcje handlowe za
prowizjê, np. dealer samochodowy’, designér ‘osoba zajmuj¹ca siê
wystrojem wnêtrz’, farmáø ‘farmer, rolnik’, guvernér ‘wysoki urzêd-
nik centralnej instytucji bankowej’ (neologizm semantyczny, znacze-
nie pierwotne ‘gubernator’), kurýr ‘pracownik firmy kurierskiej, do-
starczaj¹cej przesy³ki’ (neologizm semantyczny6, znaczenie pierwot-
ne ‘emisariusz’), makléø ‘makler’, manaûer ‘mened¿er’, ministr ‘mi-
nister’, moderátor ‘prowadzi imprezy, programy radiowe i TV, wy-
kwalifikowany konferansjer’, ombudsman ‘czeski odpowiednik Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, powo³anego w Czechach po raz pierwszy
w 1999 roku’, prezident ‘przewodnicz¹cy instytucji, stowarzyszenia;
prezes’ (neologizm semantyczny, znaczenie pierwotne ‘g³owa pañ-
stwa’), pøednosta ‘naczelnik powiatowy’, pøevadìè ‘osoba nielegal-
nie przeprowadzaj¹ca przez granicê’ (neologizm semantyczny, zna-
czenie pierwotne ‘urz¹dzenie techniczne: konwerter, przetwornik’),
senátor ‘cz³onek senatu’, stylista ‘stylista’.

Ich systemowoœæ potwierdzaj¹ ilustracje u¿ycia w tekstach, publi-
kowane w ÈNK. Jedynie forma pøevadìè (jako nazwa osoby) chara-
kteryzuje siê skromniejsz¹ liczb¹ ilustracji – tylko w 5 zosta³o wyko-
rzystane znaczenie „osoba przeprowadzaj¹ca nielegalnie przez grani-
cê”. ÈNK potwierdza tak¿e upowszechnienie formy bodyguard (96
ilustracji) w odró¿nieniu od uproszczonej formy bodygard (tylko
2 ilustracje).

Kilka nazw (9 z 28 rejestrowanych w s³ownikach czeskiego jêzyka
literackiego) zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ cz³owieka i odnotowanych
w s³owniku O. Martincovej jako neologizmy, zosta³o zarejestrowa-
nych dopiero w SsoÈ z 2011 roku: baviè ‘profesjonalny komik lub

wodzirej’, celebrita ‘celebryta’, doktorand ‘doktorant’, hacker ‘ha-
ker’, pøepáûkáøka ‘pracownica poczty’, rosnièka ‘pogodynka’ (neolo-
gizm semantyczny, znaczenie pierwotne ‘¿abka rzekotka’), tatér ’wy-
konawca tatua¿y’, vicepremiér ‘wicepremier’, vizáûista ‘wiza¿ysta’.
Spoœród nich ÈNK nie odnotowuje jedynie nazwy pøepáûkáøka i pre-
zentuje tylko jedn¹ ilustracjê tekstow¹ dla nazwy tatér. U¿ycie w tek-
stach pozosta³ych nazw jest co najmniej kilkukrotne (np. vizáûista – 9).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e dwie z ogólnej liczby 28 nazw odnotowa-
nych w którymœ z analizowanych s³owników czeskiego jêzyka literac-
kiego, zosta³y zarejestrowane w SSpÈ (2013, reedycja zgodna z wy-
daniem z 2003 r.), jednak nie odnotowuje ich SsoÈ z 2011 r. S¹ to:
emitent ‘osoba maj¹ca uprawnienia do emitowania papierów warto-
œciowych’ i viceprezident ‘wiceprezydent firmy, stowarzyszenia, za-
k³adu’. Powszechoœæ ich wystêpowania w tekstach jest jednak po-
twierdzona licznymi ilustracjami w ÈNK: emitent – 90, a wœród 971
ilustracji u¿ycia formy vicperezident, wystêpuj¹ wielokrotnie po³¹-
czenia typu: viceprezident firmy; viceprezident oddìlení kreativního
programování; viceprezident masokombinatu.

Niewielk¹ grupê nazw zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ cz³owieka (5)
rejestruje wy³¹cznie SNÈ: civilkáø ‘pracownik s³u¿by cywilnej, który
odmówi³ wykonywania s³u¿by wojskowej i „odpracowuje” j¹ jako po-
moc w szpitalach, zak³adach opieki spo³ecznej itp.’7, èepièáø ‘uliczny
sprzedawca czapek, szczególnie stylizowanych na rosyjskie’, davajka
‘prostytutka’, dydûej ‘did¿ej’, zpráváø ‘wspó³twórca wiadomoœci’.
Ich potoczny, nieliteracki charakter potwierdza ÈNK, prezentuj¹c za-
ledwie po jednej ilustracji u¿ycia nazw civilkáø i davajka oraz nie od-
notowuj¹c wystêpowania w tekstach kolejnych nazw z tej grupy (èe-
pièáø, dydûej, zpráváø).

Równie¿ piêæ nazw odnotowuje jedynie czeski s³ownik wyrazów
obcych (SCS): broker (‘poœrednik, np. w sprzeda¿y mieszkañ’), kan-
cléø (neologizm semantyczny – ‘osoba prowadz¹ca kancelariê prezy-
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7 Mo¿liwo�æ takiego �odpracowania� s³u¿by wojskowej pojawi³a siê jeszcze
w Czechos³owacji, w 1990 roku.

6 Niektóre z nazw osobowych bêd¹cych neologizmami semantycznymi mo¿na
równie¿ traktowaæ jako przyk³ad tzw. kalki semantycznej, czyli zmiany semantycz-
nej uwarunkowanej wp³ywem wyrazu obcego, kiedy to �szata fonetyczna �
podobna do szaty fonetycznej obcego leksemu lub te¿ nie � pozostaje bez zmian,
natomiast tre�æ semantyczna ulega modyfikacji� (Kleparski 2007, s. 122). Mo¿na
do nich zaliczyæ choæby nazwê kurýr (fr. courier) lub prezident (ang. president
w znaczeniu: president of a company).



denck¹’; znaczenie perwotne – ‘wysoki urzêdnik pañstwowy lub oso-
ba zajmuj¹ca siê administracj¹ i gospodark¹, np. w szkole wy¿szej’),
paparazzo ‘fotoreporter wykonuj¹cy zdjêcia znanych osób’, promotér
‘organizator imprez sportowych, koncertów itp.’, paramedik ‘ratow-
nik medyczny’. Nie s¹ one rejestrowane w pozosta³ych s³ownikach,
jednak ÈNK nie odnotowuje u¿ycia w tekstach jêzyka czeskiego jedy-
nie nazwy paramedik. Cztery pozosta³e znajduj¹ potwierdzenie wy-
korzystania w czeskich tekstach, s¹ zatem formami potencjalnymi,
maj¹cymi szanse na upowszechnienie.

Rejestrowana zarówno w SNÈ, jak i w SCS nazwa spíkr ‘spiker,
osoba prowadz¹ca program, show, kabaret, koncert itp.’, pomimo bra-
ku rejestracji w s³ownikach jêzyka literackiego, znajduje potwierdze-
nie wystêpowania w czeskich tekstach w ÈNK (9 ilustracji). Jest to za-
tem forma, która potencjalnie ma szansê na szersze upowszechnienie.

Tab. 2. Charakterystyka cz³owieka

Nazwa osoby
SlovníkSouèasnéèe�tiny 2011
(SSoÈ)

SlovníkSpisovnéèe�tiny pro�kolu aveøejnost 2013(2003)
(SSpÈ)

Slovník cizíchslov 2002
(SCS)

Slovníknespisovnéèe�tiny 2006
(SNÈ)

azylant + +
barbie +
barbína +
bejvalka +
bezdomovec + +
depe�ák +
desident + + +
domina +
exot +
euroskeptik +

exulant + + +
fundamentalista + + +
gay + +
houmlesák +
chaot +
kryptokomunista + +
lobbista +
migrant +
naturista +
pako + + +
pankáè + + +
paralympik +
paøan +
pendler + +
perníkáø +
pohodáø + +
populista +
punk + +
punker + +
raftaø +
republikán + +
restituent +
sexista +
singl + +
skin + + + +
skinhead + + +
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superstar +
surfaø +
toxík +
ufoskeptik +
úchyl +
útìkáø +
vaøiè +
vegan +
vozíèkáø + + +
vydra�itel +
workoholik + +
writer +

Z 48 neologizmów – nazw charakteryzuj¹cych cz³owieka – jedy-
nie 10 zosta³o zarejestrowanych w obydwu s³ownikach czeskiego jê-
zyka literackiego (SsoÈ oraz SSpÈ): bezdomovec ‘bezdomny; uchodŸ-
ca’, desident ‘dysydent’, exulant ‘emigrant’, fundamentalista ‘zwo-
lennik fundamentalizmu’, pankáè/punker ‘cz³onek subkultury punk’,
republikán ‘republikanin’, skin/skinhead ‘przedstawiciel subkultury
skinheadów’, vozíèkáø ‘osoba niepe³nosprawna poruszaj¹ca siê na
wózku inwalidzkim’. Z tej grupy ÈNK nie odnotowuje u¿ycia w tek-
stach jedynie nazwy desident.

Kolejne 16 z grupy 48 nazw odnotowuje wy³¹cznie SsoÈ z 2011
roku: azylant ‘osoba staraj¹ca siê o azyl’, barbína ‘m³oda urodziwa
dziewczyna’, exot ‘ktoœ ró¿ni¹cy siê od innych, „dziwny”, maj¹cy nie-
konwencjonalne pomys³y’, gay ‘homoseksualista’, lobbista ‘przed-
stawiciel, cz³onek lobby’, pako ‘ktoœ naiwny, g³upi’, pohodáø ‘osoba
spokojna, zrównowa¿ona’, populista ‘osoba g³osz¹ca has³a populi-
styczne’, punk ‘cz³onek subkultury punk’, raftaø ‘osoba uprawiaj¹ca
rafting – sp³yw rzeczny o ró¿nym stopniu trudnoœci’, sexista ‘sek-
sista’, singl ‘osoba ¿yj¹ca bez sta³ego partnera, w pojedynkê’ (neolo-

gizm semantyczny, znaczenie pierwotne ‘p³yta z jednym lub dwoma
utworami muzycznymi promuj¹cymi zazwyczaj ca³y album’), super-
star ‘bardzo popularny artysta, najczêœciej filmowy’, surfaø ‘osoba
uprawiaj¹ca surfing’, vegan ‘weganin’ workoholik ‘pracoholik’. Po-
twierdzenie powszechnego u¿ycia tych nazw stanowi¹ ilustracje te-
kstowe publikowane na stronach ÈNK. Najmniej ilustracji (7) poja-
wia siê przy nazwie vegan.

Tak jak wœród nazw zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ cz³owieka, tak
i w grupie 48 nazw stanowi¹cych jego charakterystykê pojawi³y siê
dwie formy, które zosta³y zarejestrowane jeszcze w SSpÈ, jednak nie
odnotowuje ich SsoÈ z 2011 roku: kryptokomunista (osoba nieprzy-
znaj¹ca siê do swoich komunistycznych inklinacji) oraz vydraûitel
(osoba, która zyska³a coœ na drodze licytacji). Pierwsza z nich rzeczy-
wiœcie pojawia siê we wspó³czesnych tekstach jezyka czeskiego rzad-
ko – ÈNK odnotowuje tylko dwie ilustracje wystêpowania, co mo¿e
œwiadczyæ o dezaktualizacji niektórych elementów czeskiego zasobu
leksykalnego i mniejszej potrzebie u¿ycia pewnych nazw. Jednak dla
drugiej z przywo³anych w tym miejscu form (vydraûitel) korpus poda-
je 34 ilustracje.

13 z 48 nazw bêd¹cych charakterystyk¹ cz³owieka jest rejestrowa-
na jedynie przez Slovník nespisovné èeštiny (SNÈ): barbie ‘m³oda
urodziwa dziewczyna’, bejvalka ‘by³a ¿ona’, depešák ‘fan zespo³u
Depeche Mode’, domina ‘kobieta graj¹ca rolê dominy w sadomaso-
chistycznym akcie seksualnym’, houmlesák ‘bezdomny’, paøan ‘oso-
ba czêsto graj¹ca w gry komputerowe’, perníkáø ‘ktoœ kto za¿ywa me-
tamfetaminê’ (neologizm semantyczny, znaczenie pierwotne ‘cukier-
nik specjalizuj¹cy siê w wyrobie pierników’), toxík ‘osoba odurzaj¹ca
siê substancjami toksycznymi’, ufoskeptik ‘osoba, która nie wierzy
w UFO’, úchyl ‘zboczeniec’, útìkáø ‘uciekinier z wiêzienia lub domu
poprawczego’, vaøiè ‘osoba produkuj¹ca narkotyki, gotuj¹ca pervitin
– metamfetaminê’, pendler ‘osoba, która codziennie przekracza
w drodze do i z pracy granicê pañstwa’. Spoœród nich na stronach kor-
pusu (ÈNK) nie odnotowano ilustracji tekstowej dla nazw barbie (wy-
stêpuje ona tylko jako nazwa w³asna Barbie) i ufoskeptik oraz brak
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ilustracji jednoznacznie potwierdzaj¹cej u¿ycie nazwy perníkáø jako
okreœlenia osoby produkuj¹cej narkotyki. Bogatym materia³em ilu-
stracyjnym jest natomiast potwierdzone u¿ycie nazwy úchyl – 46 ilu-
stracji tekstowych. Liczebnoœæ ilustracji u¿ycia kolejnych nazw
przedstawia siê nastêpujaco: útìkáø – 23, pendler – 16, houmlesák –
14, paøan – 11, domina – nie wiêcej ni¿ 7 jednoznacznych ilustracji
(homonimiczn¹ do tej nazwy jest forma dope³niacza rzeczownika do-
mino – toho domina), depešák – 6, vaøiè – 6 (np. vaøiè speedu, vaøiè
pervitinu, l.m.: vaøièi drog), toxík – 4, bejvalka – 1 ilustracja.

Wœród 48 nazw bêd¹cych charakterystyk¹ cz³owieka, 7 zosta³o
odnotowywanych wy³¹cznie w S³owniku wyrazów obcych (SCS): eu-
roskeptik ‘osoba sceptycznie odnosz¹ca siê do Unii Europejskiej’,
chaot ‘ktoœ, kto powoduje chaos, nieporz¹dek’, migrant ‘imigrant,
uciekinier’, naturista ‘nudysta’, paralympik ‘osoba niepe³nosprawna
uczestnicz¹ca w paraolimpiadzie’, restituent ‘osoba ubiegaj¹ca siê
o zwrot maj¹tku utraconego po 1948 roku’, writer ‘grafficiarz’. Dla
nazw euroskeptik, migrant, restituent mo¿na jednak znaleŸæ ponad 30
ilustracji tekstowych publikowanych w ÈNK. Wykorzystanie w tek-
stach rzeczownika naturista zosta³o zilustrowane siedmiokrotnie,
chaot – 5, a writer (jako okreœlenie specjalisty od graffiti8) – 3. Jedy-
nie u¿ycia nazwy paralympik nie zosta³o potwierdzone ¿adn¹ ilu-
stracj¹ w korpusie9.

Ogó³em w wybranych czterech s³ownikach z 438 neologizmów –
nazw osób zaobserwowano rejestracjê 87. Z tej liczby 56 nazw odno-
towuj¹ s³owniki czeskiego jêzyka literackiego. Z pozosta³ych 31
nazw, rejestrowanych jedynie w czeskim S³owniku wyrazów obcych
lub S³owniku czeskiego potocznego jêzyka nieliterackiego, 23 znajdu-
je potwierdzenie obecnoœci w czeskich tekstach poprzez odnotowanie
w Czeskim Korpusie Narodowym.

Odnosz¹c siê do s³ów T. Smó³kowej o okazjonalnym charakterze
nazw okreœlaj¹cych cz³owieka, mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e w przypa-
dku jêzyka czeskiego udzia³ tego typu neologizmów w kszta³towaniu
systemu jêzyka mo¿na uznaæ za aktywny i wyraŸny, a potencja³ syste-
mowy wielu z nich wart jest dalszych obserwacji.
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