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Wybitni czescy jêzykoznawcy: Jan Gebauer

Mija 180 lat od momentu narodzin Jana Gebauera (8 paŸdziernika 1838 roku
w podkarkonoskich Úbislavicach), wybitnego czeskiego jêzykoznawcy, filologa, bo-
hemisty i slawisty.

Urodzi³ siê J. Gebauer w czesko-niemieckiej rodzinie i po kilku latach (za na-
mow¹ miejscowego proboszcza) rodzice pos³ali utalentowanego ch³opca do gimna-
zjum w Jiczynie. Po maturze rozpocz¹³ w Pradze studia teologiczne, jednak rok póŸ-
niej przeniós³ siê na wydzia³ filologiczny. Przez ca³y okres studiów ukierunkowanych
na slawistykê, germanistykê i filologiê klasyczn¹ cierpia³ niedostatek i dorabia³ kore-
petycjami.

Ju¿ podczas studiów rozpocz¹³ pracê w szkole najpierw w Pradze a nastêpnie
w Pardubicach, gdzie pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê Juliê Wernerow¹, która podobno
pozyska³a jego sympatiê doskona³¹ znajomoœci¹ ortografii (w listach doñ pisanych
nie pope³ni³a ani jednego b³êdu). W roku 1872 Jan Gebauer uzyska³ doktorat z dzie-
dziny filozofii a rok póŸniej habilitacjê na UK w Pradze. W roku 1880 mianowany zo-
sta³ profesorem nadzwyczajnym i powierzono mu zadanie zorganizowania pierwsze-
go seminarium z zakresu filologii s³owiañskiej. W roku 1881 zosta³ profesorem zwy-
czajnym powstaj¹cego w³aœnie po latach niebytu czeskiego uniwersytetu.

Istotnym faktem w dzia³alnoœci Jana Gebauera by³a te¿ walka o naukow¹ prawdê
zwi¹zan¹ z Rêkopisami V. Hanki. Aczkolwiek pocz¹tkowo by³ zwolennikiem tezy
o autentycznoœci Rêkopisów, potrafi³ rozgraniczyæ osobiste zaanga¿owanie na rzecz
sprawy narodowej od surowych zasad obowi¹zuj¹cych badacza jako absolutnie
obiektywnego w ocenie istniej¹cych faktów naukowych. Umia³ zatem Gebauer przy-
znaæ siê do b³êdu i na podstawie argumentów z zakresu filologii wyjaœniæ zaistnia³¹
sytuacjê (art. Potøeba dalších zkoušek rukopisu Královédvorského a Zelenohorského,
Athenaeum 1886). Wspólnie z Masarykiem i Gollem mia³ na tym polu Jan Gebauer
najwiêksze zas³ugi. Doceniono zreszt¹ jego naukow¹ nieustêpliwoœæ i bezkompromi-
sow¹ walkê w dochodzeniu do prawdy tak¿e na polskim gruncie, przyznaj¹c mu w ro-
ku 1900 doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagielloñskiego. Trafnym uzasadnie-
niem tej decyzji polskich uczonych by³ wczeœniejszy wniosek (luty 1888 rok) propo-
nuj¹cy kandydaturê Jana Gebauera na cz³onka Polskiej Akademii Umiejêtnoœci
w Krakowie. We wniosku tym podkreœlono, ¿e Gebauer „wy³o¿y³ swoje i Towarzy-
szów dowody, które przekonaj¹ ostatecznie i nieodwo³alnie, ¿e przerzeczone rêkopi-
sy s¹ falsyfikatami, ¿e powsta³y w wieku XIX i ¿e w fa³szowaniu bra³ g³ówny udzia³
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znany falsarius, rzekomy znalazca rêkopisu królodworskiego – W. Hanka” (Or³oœ
1992, s. 143). We wniosku zaznaczono tak¿e, ¿e „prace jego z zakresu historii jêzyka
zawieraj¹ wiele zdobyczy naukowych, rzucaj¹cych nowe œwiat³o na rozwój jêzyka
czeskiego i stosunek jego do pokrewnych jêzyków s³owiañskich” oraz, ¿e Gebauer
„odkry³ nowe prawa jêzykowe wyjaœniaj¹ce ciemne dotychczas i niezrozumia³e fakta
w historii jêzyka czeskiego, wskazuj¹ce, i¿ ca³okszta³t staroczeszczyzny inaczej
wygl¹da³, ani¿eli dot¹d powszechnie mniemano” (Or³oœ 1992, s. 146).

Lata dziewiêædziesi¹te XIX wieku s¹ chyba najbardziej znacz¹ce w ca³ym nie-
zwykle p³odnym naukowo ¿yciu Jana Gebauera. Aby móc wydaæ Historyczn¹ gra-
matykê jêzyka czeskiego I–IV (1894–1929), uznane w ca³ym naukowym œwiecie
monumentalne dzie³o z zakresu lingwistyki diachronicznej, musia³ podporz¹dkowaæ
siê ¿¹daniu wydawcy (Tempský) i napisaæ Gramatykê czesk¹ dla szkó³ œrednich i na-
uczycieli I–II (Mluvnice èeská pro školy støední a ústavy uèitelské) – 1890 r. Gramaty-
ka ta zrewidowa³a po raz pierwszy zasady kodyfikacji wprowadzone przez Dobrov-
skiego, popieraj¹c jednak zdecydowanie d¹¿enie do zachowania poprawnoœci jêzyko-
wej (czasem nawet w sposób przesadny). Ukazywa³a siê ona nastêpnie kilkakrotnie
w ró¿nych poprawionych wydaniach, odgrywaj¹c na tym polu znacz¹c¹ rolê. Po raz
ostatni wysz³a w 1939 roku jako Pøíruèní mluvnice jazyka èeského. Zast¹pi³a j¹ do-
piero w roku 1951 Èeská mluvnice B. Havránka i A. Jedlièki. Tak¿e powstanie Zasad
czeskiej ortografii (Pravidla èeského pravopisu) zawdziêczaj¹ Czesi J. Gebauerowi.
We wstêpie do Pravidel hledících k èeskému pravopisu a tvarosloví (1902) okreœli³
Gebauer podstawowe zasady czeskiej interpunkcji i ortografii, zajmuj¹c w stosunku
do dubletów stanowisko wywa¿one i zalecaj¹c respektowanie takiego stanu rzeczy ja-
ko etapu przejœciowego „ne� se usus na tom nebo onom ustálí”.

Nie sposób w krótkim tekœcie wspomnieniowym omówiæ wszystkich prac Jana
Gebauera, ale warto przypomnieæ te najbardziej znacz¹ce. Jak ju¿ wspomniano, licz-
ne jego prace z dziedziny fonetyki, morfologii i sk³adni pozwoli³y mu stworzyæ jako
ich podsumowanie ogromne syntetyczne dzie³o, czyli Historyczn¹ gramatykê jêzyka
czeskiego, I tom Fonetyka (Hláskosloví) – 1894; III tom Tvarosloví sk³adaj¹cy siê
z dwóch czêœci I – Skloòování (1896) oraz II – Èasování (1898). Po œmierci Gebauera
Fr. Trávníèek wyda³ jeszcze w roku 1929 IV tom – Skladbu. Autor zamierza³ tak¿e
opracowaæ s³owotwórstwo (kmenosloví), które tworzy³o by drugi (brakuj¹cy) tom
Historycznej gramatyki jêzyka czeskiego, lecz – niestety – nie zd¹¿y³ zrealizowaæ
owych planów. W tym monumentalnym dziele Gebauer zaprezentowa³ jêzyk staro-
czeski oparty na bogatym materiale przyk³adowym pochodz¹cym g³ównie z XIV
i XV wieku. Gebauer nie pomija tutaj pras³owiañskich Ÿróde³, maj¹c wzgl¹d równie¿
na inne s³owiañskie jêzyki. Chodzi tutaj jednak o historyczn¹ gramatykê czeskiego jê-
zyka pisanego, mimo ¿e treœæ zawartych w tekœcie rozwa¿añ obejmuje tak¿e czêœcio-
wo dialekty. Jednak¿e przyk³ady o proweniencji dialektalnej pos³u¿y³y autorowi ra-
czej tylko jako dope³nienie ca³oœci. Bogactwem i ogromem opracowanego materia³u

Historyczna gramatyka Gebauera przewy¿sza wszystkie wczeœniejsze opracowania –
Hláskosloví obejmuje ponad 100 000 przyk³adów, a dwutomowe Tvarosloví prezen-
tuje jeszcze obszerniejszy materia³. Ponadto autor pos³uguje siê tutaj Ÿród³ami pew-
nymi i potwierdzonymi, tworz¹c tym samym dla czeskiej lingwistyki mocne funda-
menty jej przysz³ego rozwoju. Zreszt¹ ju¿ po wydaniu pierwszego tomu wiadomo
by³o, ¿e dzie³o to przekracza granice czeskiego jêzykoznawstwa, przyczyniaj¹c siê
w ogromnej mierze do rozwoju porównawczej lingwistyki s³owiañskiej i indoeurope-
jskiej. Do dzisiaj jest ono wysoko cenione i przydatne mimo pewnych braków wyni-
kaj¹cych z teoretycznych i metodologicznych niedostatków niezale¿nych od autora.

Decyzjê, aby oprócz gramatyki opracowaæ te¿ s³ownik staroczeski (Slovník
staroèeský), podj¹³ Gebauer, maj¹c œwiadomoœæ trudnoœci wi¹¿¹cych siê z tym zada-
niem. Ju¿ na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XIX wieku rozpocz¹³ wstêpne prace,
a w 1885 roku okreœli³ jasno cel i kolejnoœæ dzia³añ. Równolegle pracowa³ te¿ nad gra-
matyk¹ historyczn¹, przy czym wszystkie te dzia³ania przerwa³ w drugiej po³owie lat
osiemdziesi¹tych wspomniany ju¿ spór o autentycznoœæ rêkopisów. Zasiêg i objêtoœæ
s³ownika okreœli³ sam Gebauer:

Má v nìm zajisté býti všecka látka jazyka èeského, dochovaná v památkách od doby nej-
starší a� do ustálení jazyka spisovného nového. Úplnosti této nebude mi lze dosíci, ale pøece chci
se sna�iti, aby tohoto ideálního úkolu co mi mo�no nejvìtší èást dosa�ena byla ji� Slovníkem
mým; chci zejména, aby obsahoval všecku lexikální látku památek do polovice stol. XIV incl.,
skoro všecka ze sklonku stol. XIV a všecko dùle�itìjší z XV ano i z poè. XVI stol. (Gebauer
1903, s. IV).

Podobnie jak historyczna gramatyka, równie¿ s³ownik opiera siê na ogromnej ilo-
œci danych – materia³ leksykalny wyekscerpowany jest z 450 tekstów Ÿród³owych (42
pochodz¹ ju¿ z XVI wieku), które Gebauer gromadzi³ zapewne od pocz¹tku swojej
naukowej drogi (nie maj¹c jeszcze jasno sprecyzowanych naukowych planów).

Jan Gebauer uwa¿any jest za twórcê i prekursora nowoczesnych badañ jêzyka
czeskiego, staj¹c siê na prze³omie XIX i XX wieku wiod¹c¹ postaci¹ nie tylko w dzie-
dzinie bohemistyki, ale ca³ej filologii s³owiañskiej. Jego praca naukowa – jak dzisiaj
siê ocenia – by³a wyraŸnie pod wp³ywem pozytywizmu. Mia³ tak¿e niezaprzeczalne
zas³ugi jako organizator ówczesnego ¿ycia naukowego, bêd¹c d³ugoletnim redakto-
rem specjalistycznych czasopism naukowych. Spuœcizna naukowa Jana Gebauera
stanowi bez w¹tpienia kamieñ milowy w dorobku ca³ej czeskiej lingwistyki, otwie-
raj¹c dla jej dalszego rozwoju nowe kierunki i perspektywy.

El¿bieta Szczepañska, Kraków
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