


Re da ktor na cze l ny
Mie czysław Ba lo wski

Ko mi tet Re da kcy j ny:

Mie czysław Ba saj (Wa r sza wa), Ne il Be r mel (Shef field), Ma rie Čechová (Praga),
Jiří Damborský (Ostra wa), Ernst Ei chler (Lipsk), Ja ro s lav Hubáček (Ostra wa), Ma -
rie Krčmová (Br no), Jan Kořenský (Pra ga), Edu ard Lo t ko (Ołomu niec), Sva ta va
Machová (Pra ga), Alena Ma curová (Pra ga), Margerita Mla de no wa (So fia), Wa-
lery Mo ki jen ko (Peterburg), Do bra va Moldanová (Ústí nad La bem), Galina
Nieszczimien ko (Mo sk wa), Te re sa Zo fia Orłoś (Kra ków), Ja nusz Sia t ko wski
(Warsza wa), Ha na Sodeyfi (Wie deń), Jiří Svo bo da (Ostra wa), Jó zef Za rek (Ka to -
wi ce)

Se kre tarz Re da kcji
An na Zu ra

Ad res re da kcji: „Bo he mi sty ka”, ul. Ale ksan dra Fre dry 10, 61–701 Poznań, tel.
+ 48 61 829 45 17,  e- ma il: bo he mi sty ka@amu.edu.pl; mie czyslaw.ba -
lowski@amu. edu.pl.

Wy da w cy: In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy te tu im. Ada ma Mi c kie wi cza 
w Po zna niu oraz Wy daw ni c two „Pro”.



Spis tre ści

Doc. PhDr.  A n t o n í n  J e l í n e k ,  CSc. (   25.05.2008) . . . 5

Ar ty kuły i stu dia

L I T E  R A  T U  R A

V i  k t o r  V i  k t o  r a, »Pro glas« a »Cur scri p tor hunc li brum 
the o ti s ce di c ta ve rit« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

L i  b o r  M a  r  t i  n e k, K pojetí estetické hod no ty v díle Ja na
Mukařovského a je ho následovníků (se zvláštním zřetelem
k axiologické pro ble ma ti ce mezi tex to vo sti) . . . . . . . . . . 16

L a  d i  s  l a  v a  L e d e r b u c h o v á, Re a li s mus a literární fi kce
 ja ko problém didaktický . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

J u  s t y  n a  K o  ś c i u  k i e  w i c z, Kry ty cz ny ob raz świa ta 
w twó r czo ści Jo se fa Sva to p lu ka Ma cha ra . . . . . . . . . . . 47

D o  b r a  v a  M o l d a n o v á, Spi sova te l ky a jejich hrdin ky 
na přelomu 19. a 20. století . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

J i ř í  S v o  b o  d a, Svár poezie s ideologií (K básnickému vývoji 
Josefa Ho ry) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

I l o  n a  G w ó ź  d ź -  S z e w  c z e n  k o, Dwie re wo lu cje. 
O pe w nym (nie do strze żo nym, acz isto t nym) aspe kcie 
cze skiej mię dzy wo jen nej po ezji pro leta ria c kiej . . . . . . . . 81

M i  c h a ł  S t e  f a  ń  s k i, Ka rel Te i ge i pułap ka kon stru kty wiz mu 94
J ó  z e f  Z a  r e k, Kra i na pa mię ci w no wej cze skiej  i pol skiej 

li te ra tu rze śląskie go po gra ni cza . . . . . . . . . . . . . . . . 105
D o  r o  t a  B i e  l e c, Cze s cy au to rzy w pol skim dru gim obie gu 

a pol sko - cze skie ste reo ty py . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

J Ę Z Y K

J a  n u s z  S i a  t  k o  w s k i, Słowia ń skie na zwy ‘nerek’ w świe t le 
ma te riałów gwa ro wych i źró deł hi sto ry cz nych. . . . . . . . . 137

E w a  S i a  t  k o  w s k a, Sla wi z my u Lin de go, Jun g man na i Pfu la 
w uję ciu po rów na w czym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

W ł a d y s ł a w  L u  b a ś, Cze ska po li ty ka ję zy ko wa  . . . . . . . 183
G r a  ż y  n a  B a  l o  w s k a,  M i e  c z y s ł a w  B a  l o  w s k i, 

Pro ble my ze stan da ry zacją ję zy ka cze skie go (cz. 1) . . . . . . 207
A l e  n a  M a c u r o v á, Nakročení k dnešku (Poznámky k české 

na uce o sty lu a te x tu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
J a  r o  s  l a v  H u b á č e k, Metaforizace v sociolektech . . . . . . 229

Г a л и н a  П .  Н е щ и м е н к о, Речевой узус компьютерного 
диалогического общения через призму оппозиции 
»регулируемое – нерегулируемое речевое поведение« 
(на фоне сопоставления русского и чешского языков) . . . 265

J a  c e k  M o  l ę  d a, Pho no lo gi cal Ad ap ta tions of An gli cisms
 in Po lish and Czech. A Cri ti cal View . . . . . . . . . . . . . 295

S v a  t a  v a  M a c h o v á, Syn tax obecné češtiny  . . . . . . . . . 309
J a  n a  P l e s k a l o v á, Vývoj pra vo pi su ve staré češtině . . . . . 321
R o b e r t  A d a m, Matná světla na periférii české interpunkce . 339
J i ř í  D a m b o r s k ý, Podobné, leč neshodné  překladové oti sky . 354
T e  r e  s a  Z o  f i a  O r ł o ś, O cze skich na zwach ku li na r nych . . 359
D a  r i u s z  T k a  c z e  w s k i, Český národní ko r pus – 

in ter ne to we źródło stan da ry za cji i we ry fi ka cji ję zy ka 
cze skie go oraz no wo cze s ne na rzę dzie dy da kty cz ne . . . . . . 363

Ze zja wisk współcze s ne go ję zy ka czeskiego

A u  r e  l i a  K o  ń  c z a k, »Jun g man no va ul.« czy »ul. Ma rie
Majerové«? Two rze nie nazw ulic pochodzących 
od imion i na zwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

A u  r e  l i a  K o  ń  c z a k,  »E- ma il» czy »elektronická pošta«,
 czy li jak się od na leźć w świe cie ko m pu te rów? . . . . . . . . 380

A u  r e  l i a  K o  ń  c z a k, »Al - Ka i da« czy »al-Ká´ida«, czy li 
co w ter ro ry z mie pi sz czy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

A u  r e  l i a  K o  ń  c z a k, »Rusové« czy »Iva ni/iva ni«, czy li jak 
w Cze chach okre śla się Ro sjan. . . . . . . . . . . . . . . . . 382

A u  r e  l i a  K o  ń  c z a k, Hor ror ję zy ko wy, czy li cała pra wda 
o » zo m bi(e)« (o » zo m bim«?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

A u  r e  l i a  K o  ń  c z a k, Jak »vikingové« (»Vikingové«)  
pod bi li języ koz na w stwo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

A u  r e  l i a  K o  ń  c z a k, Czy języ koz na w cy po tra fią układać 
»puz z le«? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Re cen zje, omó wie nia, no ty

Jan Čulík: Jací jsme. Česká společnost v hraném fi l mu 
devadesátých a nultých let. Host, Br no 2007, 653 s., 
ISBN 978–80–729–254–1 (przez  E w ę  C i  s z e w s k ą) . . . 387

Do bra va Moldanová: České příbehy, Ac ta Uni ver si ta tis 
Pur ky nia nae 130, Stu dia Lit te ra ria, Ústí nad La bem: 
UJEP, 2007, 246 s., ISBN 80–7044–846–6  (przez
A l e  k s a n  d r ę  P a j ą k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392



An na Ga wa re cka, Wy gna ń cy ze świa tów mi nio nych. O cze skich 
de ka den tach, Wy daw ni c two Na uko we UAM, Po znań 2007, 
279 s, ISBN 978–83–232177–9–4 (przez  K a  t a  r z y  n ę  
C h r o  b a k). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

La di s la va Lederbuchová: Sociální ba la da ve škole. Krajské 
cen trum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Plzeň 2007. ISBN 978–80–7020–161–9
(przez  P e  t r ę  B u b e n í č k o v ą) . . . . . . . . . . . . . . 400

Co všechno slo vo znamená. Red. Do bra va Moldanová, 
Mieczysław Ba lo wski, UJEP, Ústí nad La bem 2007, 382 s., 
ISBN 978–80–7044–901–1 (przez  P a  t r i k a  M i t  t e r a) . . 401

Kapitoly z dějin české jazykovědné bo he mi sty ki, 
red. J. Pleskalová, M. Krčmová, R. Večerka, P. Karlík, 
Academia, Pra ha 2007, 683 s. ISBN 978–80–200–1523–5 
(przez  P a  u  l i  n ę  W o  ź  n i a k). . . . . . . . . . . . . . . . 403

Ma r ce la Grygerková: Slang v církevním prostředi, Filozofická 
fa ku l ta Ostravské uni ve rzi ty, Ostra va 2006, 96 s.,
ISBN 80–7368–267–2 (przez  A n i  t ę  B e c h) . . . . . . . . 408

Mie czysław Ba lo wski: Za cho d nio- i wscho d niosłowia ń skie 
po ży cz ki le ksy ka l ne w ję zy ku Ada ma Mi c kie wi cza. 
Ostravská uni ve rzi ta, Nakladatelství Ti lia, Ostra va 2005, 
296 s., ISBN 80–86904–08–3 (przez  K a  r i  n ę  
C h o  i n  s k i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

Książki nadesłane do re  da kcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Kro ni ka

E v a  M i n á ř o v á, Ju bileum  pro fe sora Mi lana Jelínka . . . . . 423
J a n  S o  k o ł o w s k i, Ju bi le usz Pro fe so ra An to nie go Fur da la . 427
I v a  n a  K o l á ř o v á, Jubileum docentky Evy Minářové . . . . . 431
I l o  n a  G w ó ź  d ź -  S z e w  c z e n  k o, Ju bi le usz Štěpána Vlašína 434
A n  n a  Z u  r a, Český ja zyk a lit era tura v ev rop ském kulturním 

kon te x tu – Ję zyk i li te ra tu ra cze ska w eu ro pe j skim kon te k ście
ku l tu ro wym, Ra ci bórz 3–4.09.2007 r. . . . . . . . . . . . . . 437

D o  r o  t a  Ż y g a d ł o -  C z o  p  n i k ,  J a  r o  s  l a v  L i  p o  w s k i, 
Po dzwon ne dla granic. Polsko- czeskie linie podziałów 
i miejsca kon tak tów w ję zy ku, lit era turze i kul turze, 
Jugowice, 17–19 kwi et nia 2008 r. . . . . . . . . . . . . . . . 441

J i ř í  M a  r  v a n,  J a n  K u k l í k,  I v a  n a  B o z d ě c h o v á,
Mezinárodní aso ci ace bo hem istů (MAB) – Czech Lan gu a ge 
In ter na tional As so cia tion (CLIA) . . . . . . . . . . . . . . . 446

B O H E  M I  S T Y  K A  W  P O L  S  C E

M i e  c z y s ł a w  B a  l o  w s k i, Ośro d ki bohe mi stycz ne w Pol sce 449
T e  r e  s a  Z o  f i a  O r ł o ś, Kra ko wska bohemistyka . . . . . . . 457
[Pra ca ze społowa], Stu dia bohe mi sty cz ne 

w Uni wer sy te cie Wa r sza wskim . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
A n  n a  G a  w a  r e  c k a, Stu dia bohe mi sty cz ne w Uni wer sy te cie

im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu . . . . . . . . . . . . . . 470
D a  r i u s z  T k a  c z e  w s k i, Współcze s ność i per spe kty wy

śląskiej bo he mi sty ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
K a  t a  r z y  n a  C h r o  b a k, Wrocławska bo he mi sty ka 

– tra dy cja i współcze s ność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
F e  l i k s  C z y ż e w s k i, Bo he mi sty ka w Uni wer sy te cie 

im. Ma rii Cu rie-Skłodo wskiej w Lublinie . . . . . . . . . . . 491
J o  a n  n a  M a  k s y m  -  B e n  c z e w, Stan i per spe kty wy 

opo l skiej bo he mi sty ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
A n  n a  Z u  r a, Kon cepcja kształce nia bohe mi sty czne go 

w Pa ń stwo wej Wy ższej Szko le Za wo do wej w Ny sie . . . . . . 498
J u  s t y  n a  K o  ś c i u  k i e  w i c z , Bohemistyka w Pa ń stwo wej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu . . . . . . . . . . . . 501
K l a u d i a  K o c z u r - L e j k, Bo he mi sty ka na Uni wer sy te cie

Szcze ci ń skim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505



ÚSTAV ČESKÉ LITERATURY

A LITERÁRNÍ VĚDY FILOZOFICKÉ FAKULTY

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

s lítostí v srdci oznamujeme, že v neděli
25. května 2008 zemřel po dlouhé nemoci 

Doc. PhDr. Antonín Jelínek, CSc.

bývalý předseda Obce českých spisovatelů
a náš dlouholetý kolega

Česká literatura v něm ztrácí kus svojí barevné paměti, se kterou se Antonín 

vdy s ochotou a přátelskostí sobě vlastní s ostatními dělil. Svou tvořivou

invencí obdařoval i společné schůzky s Českým centrem PEN klubu. 

Doc. PhDr. Antonín Jelínek, CSc. byl znalcem moderní české literatury,

zvláště meziválečné a poválečné po ezie, a ja ko literární kritik míval slušný

přehled i o soudobé slovenské literatuře, zejména o její po ezii. Jako literární

historik se ve d le V. Ne z va la, je ho Zpěv míru se stál cen trem analýzy Do cen to -

vy ha bi li tace a je do po sud nejobsáhlejší studií o veškerém díle Vítězslava

Nezvala, věnoval fenoménu české meziválečné avan t gar dy i Fr. X. Šaldovi a na 

rozhlasových vlnách J. Ne ru do vi, J. Ar be so vi, a dalším. Poslední jeho knině

vydaná studie je Krajina dětství Františka Hrubína.



Vi ktor VIKTO RA

Plzeň

Pro glas a Cur scri p tor hunc li brum the o ti s ce di c ta ve rit

V šedesátých le tech 9. století vzni kly nezávisle na sobě dva te x ty.
Oba by ly ja ko u si pro gra mo vou předmluvou ke dvěma závažným
dílům psaných v ustavivších se národních jazycích. Au to ry obou by li
vzdělanci i teologové. Oba te x ty mimovolně glo so va ly mocenské
vzepětí dvou raně středověkých státních útvarů – Velké Mo ra vy a Vý-
chodofranské říše. Jde o Pro glas, veršovanou předmluvu k překladu
evangelií do staroslověnštiny, dílo, které s největší pravděpodobností
vytvořil Kon stan tin- Cy ril1, a jde o předmluvu Cur scri p tor hunc li -
brum the o ti s ce di c ta ve rit2, veršovanou předmluvu k Ha r mo nii evan-
gelií, ko m pi la ci Kri sto va živo ta vycházející ze čtyř evangelií. Au to -
rem byl mnich weißenburského kláštera v Al sa sku Ot frid. Své dílo na -
psal ve starohornoněmčině.

Kon stan ti no va předmluva se opírá o parafrázi prvního li stu apošto- 
la Pa v la Korintským:

   [...]
52  chci raději pět slov říci
   a svým ro zu mem vy ložit,
   aby i všichni bratři rozuměli, 
   než de set tisíc slov nesrozumitelných.3

Zaujetí je zesilováno přesahem evange lium-k niha- ro zum. V By -
zan ci by lo ceněno vzdělání a požadováno ke svatořečení:

80  Nahé jsou všechny národy bez knih
   a ne mo hou zápasit beze zbraně
   s protivníkem našich duší,

   […]

   Nuže, národové, kteří nemáte rádi nepřítele
85  a jste odhodláni mocně s ním zápolit,
   otevřete dokořán dveře ro zu mu.4

Představa nepřítele je kla de na do duchovního okru hu, je kon kre ti-
zována ďáblem. Zápas s ním je ve den moudrostí, ro zu mem, vírou.
Zbraň je kována kni ha mi Páně.

To to podivuhodné poselství hu ma ni ty, víry i vzdělání je na pro sto
ojedinělé v tehdejších evropských sou vi s lo stech. Bo hužel, málokdo
z evropských medievistů je zná ne bo chápe.

Oci tu j me myšlenky Ot fri da Weißenburského5. Jde především o dů-
vod použití „národního” ja zy ka. Mo ho u - li jej používat jiné národy,
proč by měl východofranský zůstat po za du? Základní ar gu men ta ce je
tu spo je na s nacionální hrdostí, výjimečností:

31  Pro tože nyní mno ho národů píše ve svém ja zy ce
   a spěchají roz ho j nit svou slávu,

7 8

1 Značná část badatelů – například Emil Ivanov Ge o r gi jev, Roman Osipovič Ja -
ko b son, Josef Vajs, Josef Vašica, Vladimír Vavřínek – se shoduje na Konstantinově 
autorství. Rajko Na hti gal považuje otázku určení autora za otevřenou, André Va il -
lant ztotožňuje autora s Kon stan ti nem Prěslavským.

2 Proč spisovatel psal toto dílo (starohorno)německy.
3 Pod le re kon stru kce Ra j ka Na hti ga la 1943, s. 115–118. Viz Vašica 1966,

s. 73–80: 

           […] jako hošťÒ slovesъ pęntь izdrešti
sъ razumomь svojimь gla go la ti,
da i vьśe bratьja ra zum mejÒtъ,
neže tьmÒ slovesъ nerazumьnъ 

4         Nadzi bo vьsi bes kъnigъ języci
bra ti sę ne mogÒšt´e bez orÒžьja
sъ protivьnikomь dušь našihъ,
[ …] Iže bo vra ga, ję zy ci, ne ĺubite,
bra ti že sę sъ nimь myslęšťe dze lo,
otvŕ ze te pri ležьno umu dvьri.

5 Předmluva nebyla přeložena do češtiny, jde tedy o orientační překlad. Originál
vydala Gisela Vollmannová-Profeová (1987). 



   proč by měli být opo mi nu ti jen Frankové,
   aby chválu Bo ha nepěli jen fran sky?6

   […]

67  [Franská] Země má bez po chy by nad by tek 
   různých pokladů […]
   K využití se nabízejí ko vy a měď
   a také křišťál […]
   Bohaté zásoby stříbra nemůžeš opo mi no ut,
   dále se v je jich ze mi z říčního písku vypírá zla to.7

   […]

77  Žádný národ, který žije u hra nic je jich říše, nemůže ujít je jich mo ci,
   musí se jim pod ro bit pro je jich převahu,
   všichni lidé – byť je oddělovalo moře –
   mají před ni mi strach; vím, že je to boží dílo.
   Není žádný národ, který by se odvážil zdvi h no ut se pro ti nim;
   [Frankové] ne cha li pro ti nim pro mlu vit zbraně a tak je přesvědčili.
   Poučili je meči, ni kte rak jen slo vy,
   důrazem svých kopí; pro to je strach před ni mi neustále živý.
   […]

   Nenechají se podřídit žádné královské vůli,
   […]

   nebojí se ni ko ho, po kud [král] žije zdráv me zi ni mi.8

Zde zaznívá hlas sebevědomí, do mi na ce, hrdo sti. I představa ne-
přítele se přenáší do sousedství hra nic Východofranské říše. Výmluv-
ně v to m to kon te x tu působí verš „Poučili je meči, ni kte rak jen slo vy”
a připomenutí stra chu, je hož představa se v Pro gla su neobjeví. 

Není třeba důrazné aktu a li za ce ani krátkých spojení. Exi sten ce
zmíněných státních útvarů by la provázena neustálou konfrontací. Ni -
ko li Východofranská říše, ale Velká Mo ra va se mu si la bránit agre si
so u se da. Konečně je znám i výběr christianizační mi se, pro niž se
velkomoravský Ra sti s lav obrátil do By zan ce. Lze te dy uvažovat o tom,
že do obou předmluv se prostředkovaně promítaly kon ce pce ne bo ide -
je, jež stály u zro du obou státních útvarů a provázely je jich exi sten ci.

Jedinečnost vyznění a poselství Pro gla su však vystoupí do popředí 
i v historických sou vi s lo stech. Ne j de jen o to, že Východofranská říše
mo hla cítit své po uto ke své předchůdkyni – Franské říši, z níž se
podobně ja ko Západofranská říše a Lo trin sko vyčlenila. Silněji zde
působilo po uto ke křesťanskému od ka zu Západořímské říše, který byl
v představě „přenesení říše” (trans la tio im pe rii) silně prožíván raným
i vrcholným středověkem. Na ten to prin cip Velká Mo ra va ne mo hla
na va zo vat, Kon stan tin a Metoděj ne u važova li ani o představě pod ob-
né kon ti nu i ty s Byzancí. 

Všimněme si také nepříliš připomínaných osudů představitelů
tehdejších státních útvarů za živo ta obou bratrů (srov. Zástěrová a kol.
1994, Ev ro pa králů... 1997, Hrych 1998, Dvorník 1999, Jarošová
2000). V By zan ci byl v ro ce 820 při jitřní mši za vražděn císař Lev V.
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               joh ménnisgon álle, ther sé iz ni untarfálle 
ih we iz, iz gót wo ra t ha, al éigun se iro fo ra h ta.
Nist líut thaz es bigínne, thaz wi dar ín rin ge;
in éigun sie iz firméinit, mit wáfanon gizéinit.
Sie lértun sie iz mit swérton, nálas mit then wó r ton,
mit spéron fi lu wásso; bi thiu fó ra h ten sie se nóh so.
[…]

Nist un tar ín thaz thúlte, thaz kúning iro wálte,
in wó ro l ti nehéine, ni si thíe sie zu gun héime;
[…] 
ni intrátent sie nehénian, unz se ínan ei gun héilan. 

6 Viz Voll mann - Pro fe 1987, s. 36:
Nu es fílu man no inthíhit, in sína zun gun scríbit,
joh ílit, er gigáhe, thaz sínaz io gi hó he:
wánana scu lun Fránkon éinon thaz biwánkon,
ni sie frénkisgon bigínnen, sie go tes lób sin gen? 

7 Viz Voll mann - Pro fe 1987, s. 38–40:
Iz ist fílu fe i zit, hárto ist iz giwéizit
mit mánagfalten éthin […]
Zi núzze grébit man ouh thár ér in ti kúphar,
joh […] ísine ste i na;
ouh thárazua fúagi sílabar ginúagi,
joh lésent thar in lánte góld in iro san te. 

8 Viz Voll mann - Pro fe 1987, s. 40–42:
Líut sih in nintfúarit, thaz iro lánt ru a rit,
ni sie bi íro gúati in thíonon io zi no ti
untarfálle,



Na trůn na sto u pil Mi chal II., a to z vězeňské ko b ky, kde čekal na smrt
upálením. Pro je vil se ja ko schopný panovník, který přistupoval ske p -
ti c ky k učencům i církevním dogmatům. Svému sy no vi The o fi lo vi
však za ji stil nejkvalitnější vzdělání. The o fil zveřejnil v den pohřbu
svého ot ce, jenž zemřel přirozenou smrtí (829), pozvání pro všechny,
kdo se zúčastnili spiknutí pro ti předchůdci je ho ot ce s tím, že se jim
do sta ne odpovídající odměny. Všechny shromážděné dal po pra vit –
podíleli se na zločinu, kterým byl odstraněn císař, vladař pomazaný
Pánem. Lo go t he tos (kancléř) The o kti stos, hlavní iniciátor spiknutí,
me zi popravenými ne byl. Dál svými služba mi prospíval říši. Díky
němu se upevňovalo její postavení, uklid ni la vnitřní si tu a ce, na sto u pi -
la ekonomická pro spe ri ta. Me zi je ho pro težé patřila ro di na Kon stan ti -
na a Metoděje. The o kti stos nad oběma bra try držel ochran nou ru ku,
držel ji i nad je jich ot cem Lvem. Císař The o fil uplatňoval své vzdělání 
a scho p no sti ve prospěch státu. Na smrtelném loži vy dal příkaz k set-
nutí svého ambiciózního švagra The o fo ba. Chtěl tím zabránit, aby
The o fo bos neo hrožoval následnictví je ho tříletého sy na Mi cha la. Ni -
ko ho ne na pa d lo, že by se roz kaz umírajícího ne mu sil splnit. Kdo ko liv
z přítomných mohl mít in stru kce, jak zasáhnout v to m to případě.
Z Mi cha la vy rostl zdatný válečník a stratég, ale také rozkošnicky,
prostopášně a zákeřně se chovající diktátor. Ve svých šestnácti le tech
se zba vil mat ky- re gen tky The o do ry. Po slal ji do vyhnanství. V témž
ro ce – 855 – dal za vraždit lo go t he ta The o kti sta, který svým vli vem
ome zo val je ho zvůli. V ro ce 866 ini cio val další vraždu – svého strýce
Bar dy, původně povolaného strůjce všech zábav a muže v pozadí mo -
ci. Vrah Ba si le ios, kdy si podkoní v hip po dro mu, se stal spo lu v la-
dařem a sám v ro ce 867 ukončil několika ra na mi dýkou život Mi cha la
III. zpitého do bezvědomí. Zmo c nil se císařského trůnu, ale v říši na -
sto lil řád a pod le tehdejších představ spra ve d l nost. Ty to události
probíhaly na pozadí dalšího zásadního spo ru v By zan ci, který vy bu -
cho val střety i vražda mi me zi cti te li portrétů světců (iko no du ly) a ob -
ra zo bor ci (iko no kla sty). Také povstání slovanských oby va tel říše vná- 
šelo vnitropolitický ne klid. Za svými hra ni ce mi mu si la říše neustále

sle do vat po hy by Bulharů, Arabů a černomořských národů. To by lo
malé nahlédnutí do zákulisí mo ci kulturně i mo cen sky ne do stižné říše.

Ani Velká Mo ra va ne by la ušetřena podobných excesů – energický
státník Mojmír, který zli k vi do val Nitranské knížectví ja ko možné
protimoravské nástupiště Franků, byl na hra zen sy no v cem Ra sti s la -
vem (846), chráněncem Východofranské říše. Její panovník Ludvík II.
Němec při výměně vo jen sky zasáhl. Ra sti s lav se ovšem vy ma nil z po -
zi ce panovníka pod protektorátem a ene r gi c ky vytvářel ve l mi dobře
organizovaný státní útvar odolávající franským útokům. Ra sti sla va
se sa dil a do franských ru kou vy dal je ho sy no vec Sva to p luk. Po svém
činu byl obviněn Ka r lo ma nem, sy nem Ludvíka Němce, ze zra dy
a uvězněn. Na Mo ra vu by li do sa ze ni dva správci a její území by lo
začleněno do východní mar ky. Vzpla nul však zde od boj pro ti začle-
nění i pro ti regentům. Sva to p luk nabídl Frankům pa ci fi ka ci území
a v čele franského vo j ska vtrhl na Mo ra vu. Armádu, jíž původně stál
v čele, ovšem zli k vi do val. R asti s lav neznámo kde a kdy zemřel ja ko
oslepený ne božák.

Také Franská říše prožívala své vnitřní pnutí, to tiž střetání snah
o udržení velmocenské jed no ty ja ko dědictví Ka r la Velikého a ten den- 
cí ce lek tri cho tomi c ky rozdělit me zi tři Ka r lo vy vnu ky – Ludvíka II.
Němce, Lo ta ra I. a Ka r la II. Holého. Sym bo li c ky jednotícím činitelem 
měl být je jich otec Ludvík I. Po božný. I když si sa mi bratři navzájem
neu si lo va li o život, te kla krev je jich spojenců. Ty nechávali ne bo mu -
si li nechávat na po spas osu du. Ja ko průhled do soukromí panovníků
lze uvést manželství Lo ta ra II. Z politických důvodů, aby upe v nil
svou po zi ci v severní Itálii, se oženil v ro ce 855 s The ut ber gou (v témž
ro ce převzal žez lo nad severní Itálií), se strou zhýralého opa ta kláštera
svatého Ma u ri cia Hu k be r ta. Klášter ovládal alpské průsmyky vedoucí 
do Itálie. Ry ze politický sňatek mu nebránil pokračovat ve vzta hu
s dlo uho le tou mi len kou Wa l dra dou. Manžel ku, trpnou, zbožnou a úz-
kostlivě ctno st nou, urážel, fy zi c ky týral, obviňoval z nevěry, i když
boží so ud vařicí vo dou prokázal její ne vi nu. Posléze ji za pu dil. Pa pež
Mikuláš I. te h dy ene r gi c ky usi lo val o své vůdčí postavení v křesťan-
ském světě, te dy i v By zan ci. Do nu til Lo ta ra přijmout zpět The ut be r -
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gu. Ten se za tvrdil, dal ji uvěznit a následovala další mu ka. The ut be r -
ga ne vydržela, přiznala nevěru, ale okamžitě sdělila pa peži, že přizná-
ní by lo důsledkem nelidského mučení. Lo tar ji do nu til k veřejnému
přiznání, sa ma mu si la žádat o trest – jím byl doživotní žalář. Oženil se
s mi len kou Wa l dra dou. Zno vu by lo vše řešeno na pa pežském dvoře.
Pe ri pe tie skončily Lo ta ro vou nečekanou smrtí v ro ce 869.

Ani pa pežský dvůr se neobešel bez tragédií. Rok před Kon stan -
tino vou smrtí (868) by ly pa peži Hadriánu II., který ja ko první so u hla -
sil s užitím staroslověnštiny při bo ho s lužbě, une se ny a za vražděny
manžel ka a dce ra. Pa pež byl před vysvěcením ženat. Únoscem a vra -
hem byl žárlivý a zhrzený římský ve l mož Ele u t he rius. Následovala
pak je ho po pra va v vojenském táboře císaře Ludvíka II. Němce, ale
podezření na spoluúčast také pa d lo na je ho bra tran ce Ana sta sia – pa -
pežova vrcholně vzdělaného sekretáře a bibliotekáře. Rok trva lo, než
byl podezření zba ven. Ana sta sius byl současně jedním z ne j b ližších
přátel soluňských bratrů. Konstantinův zdravotní stav se pru d ce zhor-
šoval, Metoděj o bra tra pečoval a současně usi lo val o uznání sta ro slo-
věnštiny ja ko rovnoprávného bo ho s lužebního ja zy ka. To te dy před-
cházelo bu le Hadriána II. z ro ku 869 Glo ria in ex ce l sis Deo, jíž pa pež
staroslověnštinu uz nal, a Metoděje pověřil přípravou zřízení nové
moravsko-panonské diecéze. Rehabilitovaný Ana sta sius měl na to m -
to výsledku nezanedbatelný podíl. Pa pež Jan VIII., jenž v ro ce 880 po -
tvrdil le ga li tu staroslověnské bo ho s lužby a v předešlém desetiletí měl
zásadní podíl na osvobození Metoděje ze zajetí franského kléru, byl
za vražděn svým sy no v cem v ro ce 882 – ten mu kla di vem roztříštil
hla vu.

Do ba, v níž sy ro vost, lsti vost a kru tost by ly přirozenou součástí
živo ta, v níž síla a zápas o moc vy važova ly kul ti vo va nost du cha
a vzdělání, v níž zdržen li vost i aske ze kořenily ve vůli a nepočítaly
s ci tem ani humánní in te gri tou, zazněly dva hla sy. Oba argumentačně
dokládaly to u hu po proniknutí jazyků, reprezentujících nové národy,
do vrcholové po zi ce, do poselství Písma.

První uvádělo zdánlivě sebevědomé JÁ – Předzpěv jsem svatého
evan ge lia. Ovšem to je po uze první verš. Nepokračuje v nadřazeném

ne bo autoritativním tó nu tlumočníka věčných pravd osobujících si
právo hod no tit a tre stat. Nepokračuje ani v mo no lo gu, jejž by mo hlo
ono úvodní JÁ uvádět. Ještě v jedné pasáži se JÁ ob je vu je a navíc je
zdůrazněno modálním slo ve sem chtít – Když konám mo d li t bu před
Bo hem, chci raději pět slov říci a svým ro zu mem vy ložit, aby i všichni 
bratři rozuměli. Je tak připraven přechod k partnerskému VY. Tón
Pro gla su přechází k naléhavému oslovení. Ač je formálně užito im pe -
ra ti vu, stává se VY v úvodní části Pro gla su něčím partnerským,
něčím, co vyzývá k roz ho vo ru, pospolnému úsilí, přemýšlení.

Di spu ta ce patřila k typickým projevům byzantské ku l tu ry, jejímiž
prostředníky oba bratři by li. Jedním z charakteristických rysů Pro gla -
su je je ho fo r ma zaměřená na zvu ko vou re ce pci. Z to ho to hle di ska je
i prokomponován (srov. Vi kto ra 2003, s. 14–28). Z užitých slov jich
21% vyjadřuje slovní pro jev ne bo je ho re ce pci, další významy in kli -
nují k vyjádření zvu ku ne bo je ho re ce pci. Nejfrekventovanější jsou
sub stan ti va slo vo (sám po jem slo vo měl v byzantské kultuře ja ko je -
den ze zásadních odkazů řecké ci vi li za ce vy so kou hod no tu) a ver bum
slyšet. Od tud se rozvíjejí další představy zdůrazňující ro zum, vzděla-
nost i její do stu p nost a vrcholící ve vyznání křesťanské víry. Podobně
JÁ splývá s VY a v to m to spojení cílí k syntéze lidského a křesťan-
ského. 

Je nu t no zdůraznit fakt, že ve druhé polovině 9. století vyšlo
z Velké Mo ra vy poselství, je hož humanistický pa tos se zno vu oz val
te pr ve v osvícenství – v něm se zásadní převahou ro zu mu. Do sah to -
ho to poselství si málokdo uvědomuje. Platí to i o tak excelentním me -
die vali sto vi, jakým je Ja c qu es Le Goff. Ten se zmínil: 

K zvláštnímu zápasu o získání vlivu došlo v 9. století na Velké Moravě: byla to
epizoda Cyrila a Metoděje a originální pokus o římské křesťanství se slo van skou
liturgií. Pokus efemérní, [!] stejně jako Velkomoravská říše (Le Goff 1991, s. 158). 

Ten to so ud re pre zen tu je obe cnou ne z na lost sla vi sti ky i obecný
nezájem západní vědy o ni.

Ot fri do va předmluva od su nu je do pozadí subjektivizující JÁ. Je
také nazvána neosobně – Proč spi so va tel psal to to dílo (sta ro ho r -
no)německy. Hovoří o Francích ja ko o NICH. Je ho po stoj se sty li zu je
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Li bor MAR TI NEK

Opa va

K pojetí estetické hod no ty v díle Ja na
Mukařovského a je ho následovníků 

(se zvláštním zřetelem k axiologické pro ble ma ti ce
mezi tex to vo sti)

V rámci strukturální kon ce pce axio lo gie chápeme hod no tu ja ko in -
ter akci objektivní stru ktu ry věcí s aktuálně uplatňovanou, hi sto ri c ky
kon sti tuo vanou, společensky pla t nou stru ktu rou no rem. Proměna hod-
noty potenciální v hod no tu aktuální, tj. re a li za ce hod no ty, její kon sti-
tuování a zakoušení v pro ce su vnímání a in ter pre ta ce věcí předchází
výsledný subjektivní prožitek a fo r mu la ci hod no ty v explicitním so u -
du, v hodnotícím výroku.

Po kud jde o este ti c kou hod no tu, platí i zde, že potenciální hod no-
tová stru ktu ra předmětu může být realizována v aktuálním zakoušení
hod no ty po uze v aktivním pro ce su vnímání a in ter pre ta ce předmětu
při zaujetí adekvátního estetického po sto je. V případě uměleckého dí-
la nazýváme ten to pro ces pro ce sem konstituování estetického ob je ktu
ne bo konkrétně hi sto ri c ky pro ce sem kon kre ti za ce díla.

Pro strukturální este ti ku není estetická hod no ta ani pouhým so u bo -
rem formálních „postupů”, ani nějakou zvláštní substancí, trans cen-
dující člověka a je ho společenské bytí, nýbrž strukturální jed no tou
a celistvostí mimoestetických hod not a významů díla. Estetická hod -
no ta je způsobem or ga ni za ce dynamické jed no ty estetického ob je ktu.
Je to kvalitativně nové uspořádání prvků v ce lek v pro ce su re ce pce
díla, dynamický děj, z něhož se rodí výsledný smysl díla; je te dy ty pi c -
kou kva li tou strukturní, transparentní, jež ostatní hod no ty ne po t la-
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Ot fri do va předmluva od su nu je do pozadí subjektivizující JÁ. Je
také nazvána neosobně – Proč spi so va tel psal to to dílo (sta ro ho r -
no)německy. Hovoří o Francích ja ko o NICH. Je ho po stoj se sty li zu je
do po zi ce objektivního, střízlivého, konstatujícího pozo ro va te le. Před-
mluva bez jakéhokoliv zaváhání zdůrazňuje a se zdánlivou obje kti vi -
tou kon sta tu je výjimečnost a dominující postavení konstituujícího se
národa. Činy to ho to národa ne j sou formovány obecnými prin ci py hu -
ma ni ty a křesťanství, národ je bohatý, mocný, statečný, nebojácný,
sebevědomý. Ot fried neshledává jiné národy za rovnocenné. Franské
dominují. Tu to po zi ci si pro to ni k do nedovolí ne re spe kto vat.

Tak se v čase krvavých převratů a střetů oz va ly dvě rozdílné tó ni -
ny. Velkomoravská s obrovským předstihem předjala představu eman-
cipa ce vnímavé lidské oso b no sti, k jejímuž modelování dospěl te pr ve
no vověk. Tó ni na franská vo li la me lo dii, která provází li d st vo do dnes
– kon fron ta ci a sebevědomí. Již jsme jed nou kon sta to va li, že Výcho-
dofranská říše ne mu si la odrážet vel komo rav skou agre si, by lo to mu
na opak.
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čuje, ale dává jim prosvítat skrze nový ce lek estetického ob je ktu
(Chvatík 1994, s. 35) 

Po jem estetická hod no ta je těsně svázán s po j mem estetická fun -
kce. Este ti c kou fun kci chápe Jan Mukařovský ja ko „aktivní vztah me -
zi věcí a cílem, ke kterému se této věci užívá” (Mukařovský 1971,
s. 17). Je to dynamický, aktivní aktuálně působící mo ment estetična.
Estetická hod no ta se v to m to vzta hu ob je vu je ja ko cíl a výsledek
estetického působení, ja ko sho da určité věci ne bo činnosti s aktuální
este ti c kou no r mou: 

Hodnota je pak užite l nost předmětu k tomuto cíli. Norma je pra vi d lo nebo soubor
pra vi del, regulujících oblast jistého druhu, jisté ka te go rie hodnot (Mukařovský 1971,
s. 17). 

Po uze v této trojčlenné struktuře můžeme po sti h no ut fenomén
estetična v je ho ce li st vo sti ja ko dy na mic kou jed no tu tří momentů:
estetické fun kce (ene r gie, působení), no r my (re gu la ti vu) a hod no ty
(cíle, výsledné syntézy). 

Stru ktu rali s mus překonal tradiční pojetí este ti ky ja ko na uky
o krásnu ne bo do ko na lo sti ne bo ja ko na uky o estetickém prožit ku či
vnímání. Po zo r nost strukturalistů se obrátila k funkcím, které dané
věci a je vy v životě člověka plní. Fun kce ja ko vztahová (ni ko li ob sa-
hová) kva li ta je závislá jak na člověku, jednajícím sub je ktu, tak také
na ob je ktu, který se stává pro člověka este ti c ky relevantním, a na
podmínkách, za nichž se uplatňuje vnímatelův estetický po stoj. Za-
tímco starší estetická tra di ce kla d la důraz spíš na zvláštnost, odlišnost, 
popřípadě mimořádnost krásy, strukturalisté se pokoušeli po sti h no ut
veškeré bohatství souvislostí, v nichž daný předmět nabývá estetické
fun kce a hod no ty.

Funkční pojetí umožňuje za chy tit proměnlivost, dynamičnost,
energetičnost estetického přístupu ke skutečnosti. Estetická fun kce se
pod le Mukařovského uplatňuje s různou in ten zi tou, za určitých pod-
mínek vy stu pu je do popředí, jin dy je za se téměř nezřetelná, popřípadě 
působí ja ko oscilující, proměnlivá veličina. Funkční přístup otevřel
stru ktu rali s mu možnost začlenit dílo do širokých literárních, umělec-
kých, kulturních, společenských i obecně lidských (an tro po lo gic-

kých) souvislostí.1 An tro polo gic ky dané kon stan ty umožňují, aby by -
lo dílo v různých podobách vždy zno vu po ciťováno ja ko živá hod no ta. 
Od estetické hod no ty pak Mukařovský odlišuje tzv. vývojovou hod -
no tu díla, tj. je ho příspěvek vývoji daného umění.

Český stru ktu rali s mus v este ti ce a v te o rii umění se liší od mno ha
pozdějších strukturalistických teorií především důrazem, který kla de
na pro ble ma ti ku funkcí a na člověka ja ko je jich živý zdroj. Eli mi na ce
lidského, subjektivního fa kto ru ze světa stru ktur je například cha rak-
te ri stická pro francouzského fi lo so fa Mi che la Fou ca u l ta ne bo pro Lu -
cie na Go l d man na. Eli mi na ce (de cen tra ce) sub je ktu cha ra kte rizu je
také badatelské po stu py Bar t he so vy, La ca no vy a stoupenců tzv. de -
kon stru kce a postmoderní fi lo zo fie (De rri da, De le u ze, de Man).

Významným a uznávaným činem Ja na Mukařovského je je ho
sémiotické pojetí este ti ky, te dy to, že je ho te o rie spo ju je dynamický
kon cept estetického hodnocení s představou literární evo lu ce na zna-
čenou už Ju ri jem Nikolajevičem Tyňanovem.2 Po jem fun kce tu však
není podřízen struktuře ja ko u některých pozdějších, zejména fran -
couzských strukturalistů.
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1 Tím, že Mukařovský úvahy o specifičnosti umění začlenil do širší pro ble ma ti -
ky estetické (estetično jako zvláštní postoj ke skutečnosti), zdůraznil an tro po lo gic-
ké aspekty li te ra tu ry a umění.

2 Ruští formalisté, na něž čeští strukturalisté navázali, rovněž nedospěli k řešení
otázky, jakou úlohu hraje subjekt v umění a ve vývoji kultury. V popředí jejich zájmu
se octla také otázka vztahu literární nebo umělecké řady k ostatním řadám – k jazyku,
ideologii, náboženství, vědě. Tyňanov například dospěl k velmi odstíněnému pojetí
vztahu literatury k jiným oblastem kultury a společenského života, konstatoval jejich
vzájemné vztahy, ale nevzal přitom v úvahu člověka jako konkrétního nositele všech
těchto „řad”. Strukturalisté se nejprve museli vypořádat s koncepcí díla jako „výrazu”
tvůrčí osobnosti a když odlišili svůj přístup od psychologické nebo jiné podobné
„osobnostní” metody, mohli přistoupit k nastolení otázky, jakým způsobem se subjekt 
podílí na tvůrčím procesu literatury a umění. Mukařovského pojetí člověka jako
bytosti povýtce mnohofunkční je v rozporu s koncepcí připisovanou Marxovi, která
všechny postoje a funkce člověka vyvozuje z praktické činnosti (Grygar 1999,
s. 95–96).



To otevírá více otázek a okruhů problémů, které Pražská škola pro
literární vědu ini cio va la. Zdá se, že do popředí v pozdějších te o re tic-
kých di sku rzech vystupují především dva z nich. Jed nak je to svébyt-
nost estetické fun kce ve srovnání s ostatními jazykovými i spe ci fi c ky
lidskými fun kce mi. Za druhé je to „kon kre ti za ce” jazykových znaků
v uměleckém díle, v rámci dějinně strukturovaných estetických i mi -
moestetických no rem a hod not.

První li nii rozvíjelo několik literárních vědců – s přímým od ka zem
na Mukařovského i bez něj –, např. Ro man Ja ko b son v přednášce
„Lin g vi sti ka a po eti ka” (1969, 1995, s. 74–105) a Hans Ro bert Ja uss
v první části své kni hy Estetická zkušenost a literární her mene u ti ka,
kde jsou vy me ze ny tři základní estetické prožit ky a ka te go rie: Po ie sis, 
ai st he sis a ka t ha r sis, jimž v podstatě odpovídají sféry produktivní,
receptivní a komunikativní fun kce (Jauss 1982) V českém, případně
československém kon te x tu, kde mo hly být strukturalistické myšlenky 
zno vu rozvíjeny až od šedesátých let 20. století zásluhou Fe li xe
Vodičky, Mi ro s la va Červenky, Květoslava Chvatíka, Lubomíra Do -
ležela, Ole ga Su se a dalších, se o přesnější vymezení estetické fun kce
pokoušel především Ro bert Ka li vo da. Spe ci fic kou úlohu estetické
fun kce spatřuje v tom, že or ga ni zu je mimoestetické hod no ty, a tím
vlastně umožňuje sociální působení díla. V to m to smy s lu je to prázd-
ný prin cip, což Ka li vo da dokládá citátem z Mukařovského: 

Umělecké dílo se ob je vu je koneckonců jako skutečný soubor mimoestetických
hodnot a jako nic jiného než právě tento soubor. Materiální složky uměleckého ar te fa -
ktu i způsob, jakým je jich použito jako tvárných prostředků, vystupují v úloze
pouhých vodičů energií představovaných mimoestetickými hod no ta mi. Zeptáme-li se 
v této chvíli, kde zůstala estetická hodnota, ukáže se, že se roz ply nu la v jednotlivé
hodnoty mimoestetické a není vlastně ničím jiným než úhrnným pojmenováním pro
dy na mic kou celistvost jejich vzájemných vztahů (Mukařovský 2000, s. 143).

Ka li vo do vo pojetí „ne ga ti vi ty” estetické fun kce v uměleckém díle
ja ko předpokladu pozitivní sociální di men ze se v mnohém přiblížilo
Adornově kon ce pci „negativní dia le kti ky” (este ti ka ne-identického)
i rané fázi tzv. Kostnické školy (Chvatík 2000, s. 90–99). Vy vo la lo
však ještě na kon ci 60. let po le mic kou re a kci z české stra ny. Mi lan

Jankovič to to Ka li vo do vo pojetí odmítl v přesvědčení, že ne re spe ktu -
je dostatečně Mukařovského pojetí literárního díla ja ko autonomního
zna ku, kdy estetická fun kce ostatní fun kce (dia le kti c ky) ruší – což
však ne ve de k ne ga ci komunikativního působení díla. Pod le Jan ko vi-
če estetická fun kce v díle nemizí, na opak, uvádí do cho du významový
po hyb, přičemž vyvstává „pre zen ta ce věcí a je jich významů”, „nová
lidská per spe kti va uni ve rza” (Jankovič 1992). O něco později Jan ko-
vič roz vedl své pojetí estetické fun kce, jejíž „prázdnost” či „průhled-
nost” nespočívá v tom, že se upíná k určitému vnějšímu cíli – je to
sjednocující, a přece mnohotvárná tvarová ge sta ce, po kyn a výzva
k hledání smy s lu (které ovšem nemusí být naplněny) (Jankovič 1991,
s. 60–71)

V podobném du chu ar gu men tu je i zástupce Kostnické školy Ka r l -
he inz Stie r le ve své stu dii Co je re ce pce u fikcionálních textů?, jež
vzni kla přibližně v téže době ja ko Jankovičovy práce. Stierlův od kaz
k relevantním údajům te x tu v literární díle, k intersubjektivnímu kó -
du, který vy me zu je ho ri zont interpretačních možností, můžeme najít
v teoretických pracích třetí ge ne ra ce Pražské školy, u tzv. neo struk-
turalistů (ve d le Jankoviče a Květoslava Chvatíka také u Mi ro s la va
Červenky).3

Zejména Květoslav Chvatík, zasvěcený vykladač i popularizátor
Mukařovského díla a také pozdější edi tor je ho díla, rozvíjí své pojetí
estetické hod no ty, kte rou chápe ja ko mo ment „ustavování významu
uměleckého díla, aktualizujícím zacílením člověka do dění původně
ustavovaného smy s lu díla, přechodu tvárného systému díla ve stru ktu -
ru významovou” (Chvatík 1994, s. 35).

Zatímco stu die Mukařovského občas tíhly k abstraktním sy ste ma -
tickým modelům, u neostrukturalistů stojí v popředí di sku rzu konkrét- 
ně představená literární díla i poetologické otázky – ja ko stálá ko re kce 
teoretických konceptů. V rozpracování druhé li nie pražské školy, tj.
„kon kre ti za ce” jazykových znaků v literárním díle ja ko „ar te fa ktu”
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3 K bližšímu seznámení s paralelními vztahy mezi neo stru ktura li sty a tzv. Ko st -
nic kou školu viz Holý 2001, s. 271–294.



a ja ko „estetického ob je ktu”, hrál rozhodující ro li Mukařovského žák
Fe lix Vodička. Stejně ja ko Mukařovský vycházel Vodička ze sémio-
tického cha ra kte ru umění, byl ovšem svým zaměřením literární hi sto -
rik. By la to zejména je ho iniciační zásluha, že teoretické te ze by ly
v českém a slovenském stru ktu rali s mu doplněny po uka zem na hi sto -
rické zakotvení díla. 

Oba zmíněné okru hy problémů – pro ble ma ti ku estetické fun kce
i pro ble ma ti ku kon kre ti za ce – rozvíjejí od 60. let zmínění neo stru ktu -
ra listé, kteří usilují pro po jit mno h dy i dnes oddělované přístupy struk-
turní analýzy v ob la sti in ter pre ta ce smy s lu. To odpovídá, jak se zdá,
některým intencím novější české feno meno logi c ky orientované fi lo -
zo fie, jak ji rozvíjel Jan Patočka a je ho žáci (Holý 2000, s. 73).
Patočka odmítá především tradiční představu „objektivního světa”.
Zdůrazňuje, že ne e xi stu je žádný objektivní, na člověku ja ko pozo ro -
va te li i činném sub je ktu nezávislý svět. Jso u c no není fa c tum, ale fa -
ciens, te dy pro ces, dění, fo r ma zjevování. Podobně i literární dílo
nepředstavuje žádnou a prio ri da nou hod no tu, která by by la prostě
k di spo zi ci a skrývala nějakou věčnou hod no tu a sub stan ci. Rozumění
to tiž exi stu je vždy ja ko rozumění dějinné a proměnlivé – opro ti
tradiční me ta fy zi ce, akcentující to, co je opakovatelné a trvalé, je te dy
východiskem představa času ja ko něčeho, bez čeho není možné ani
jso u c no, ani naše porozumění. Již pro to nemůže být to to porozumění
jen monologické, ale dialogické. Smysl se tak i při vnímání literárního 
te x tu kon sti tu u je v pro ce su čtení a aktuální in ter pre ta ce, na základě
akti vi ty vnímatele – intersubjektivně platná literární in ter pre ta ce by
však vždy měla být zároveň v dia lo gu s hi sto ri c ky konkrétním te x tem
a je ho in ten ce mi.

Oba okru hy problémů můžeme zařadit do ob la sti axiologické pro -
ble ma ti ky v literární vědě. Ta to pro ble ma ti ka se netýká jen české
literární vědy, ale oživený zájem o ni lze sle do vat v polské literární
vědě přinejmenším od 80. let dvacátého století. Zásluhou Ste fa na
Sawického se na Katolické univerzitě v Lu b li nu (dále KUL) rozvíjí
pozoruhodný pro ud axiologických výzkumů. Připomeňme, že první
axiologická kon fe ren ce by la zorganizována Ka te drou te o rie li te ra tu ry

KUL v ro ce 1982, z níž vyšel sborník O war to ścio wa niu w ba da niach
li te ra c kich (Sa wi cki, Pa nas 1986), ve 4. sešitu „Pa mię t ni ka Lite ra c -
kie go” z ro ku 1985 byl blok překladů věnován pro ble ma ti ce hod no-
cení v literárněvědném výzkumu, v li sto pa du 1986 Ústav neo fi lo lo gie
Varšavské uni ve rzi ty zor ga ni zo val vědecký seminář (referáty ze se mi- 
náře vyšly ve dvoudílném sborníku Co ba da nia filo lo gi cz ne mó wią
o wa r to ści, sv. 1–2, Wa r sza wa 1987). Ústav literární vědy a Ústav
polské fi lo lo gie Jagellonské uni ve rzi ty zvo li ly ja ko téma 23. li terár-
něvědné kon fe ren ce v září 1988 in ter pre ta ci a hodnocení literárního
díla. Zmíněná Ka te dra te o rie li te ra tu ry KUL zor gani zo va la další tři
axiologické kon fe ren ce: v ro ce 1989 Pro ble ma ty ka aksjo lo gi cz na
w na uce o li te ra tu rze (stejnojmenný sborník referátů z kon fe ren ce
vyšel v ro ce 1992 v re da kci Ste fa na Sawického), v ro ce 1996 In ter pre -
ta cje aksjo lo gi cz ne (sborník referátů z kon fe ren ce vyšel v ro ce 1997
v re da kci Władysława Pa na se a An drze je Ty sz czy ka), v ro ce 2002
Aksjo lo gi cz ne aspe kty te o rii in ter pre ta cji (sborník referátů z kon fe -
ren ce vyšel v ro ce 2003 v re da kci An drze je Ty sz czy ka, Ed war da Fiały 
a Ry szar da Zajączkowského).4 V sou vi s lo sti s tématem naší statě po -
važuje me za vhodné uvést, že ve sbornících KUL se jméno Ja na
Mukařovského vy sky tu je jen dvakrát (po mi nu - li ovšem vlastní pří-
spěvek; Ma r ti nek 2003, s. 203–214). V referátu Ed war da Ba l ce rza na
Roz ma i tość ja ko wa rość w pol skiej pro zie po 1956 ro ku, kde se au tor
od ka zu je na Mukařovského Stu die z este ti ky, v okamžiku, kdy hovoří
o rozvrstvení li te ra tu ry ja ko pro ce su, který představuje odpověď slo -
vesného umění na „gu sto” (literární vkus) čtenářů. Podruhé v referátu
Sta nisława Dąbrowského Lo gos i etos te o re ty ka li te ra tu ry, který je
věnován polskému este ti ko vi Kon stan ty mu Trocińskému a je ho úsilí
o smíření intelektuálního vědomí (lo gu) s hodnotovým vědomím
(étosem). Pod le názoru Dąbrowského usi lo val Mukařovský v este ti ce
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4 Zmíněné sborníky KUL vycházejí v ediční řadě Li te ra tu ra w kręgu wartości
v redakci Stefana Sawického, v níž dále vyšly práce Andrzeje Tyszczyka Este ty cz -
ne i meta fi zy cz ne aspekty aksjo lo gii li te ra c kiej Romana Ingardena (1993), Stefana
Sawického Warość – Sacrum – Norwid. Studia i szkice aksjo logicz nolite rac kie
(1994), Jadwigy Puzyninové Słowo – warość – kultura (1998).



– ja ko o něco málo starší vrstevník Trocińského – o spojení těchto
dvou postojů do neprotikladné kon ce pce5 a ja ko este tik byl Tro ciń-
skému podobný i domněnkou, že když myšlení literárního vědce in -
tui tivně zachytí určitý prvek systému, rozvíjí se pak ve dvou rovinách
zároveň: v první provádí mnohočetné spojování „mnohého” do „jed -
no ho”, ve druhé hledá význam (va z bu, cíl, smysl) to ho to vytvářeného
složení, přičemž ty to významy (a mo ti va ce) jsou komplikovány, ale
ni ko li vzájemně nahrazovány. Dąbro wski připomíná také názor Ja nu -
sza Sławińského, který o Mukařovském so u dil, že mo di fi ko val pů-
vodní předpoklady svých teorií ni ko li pro to, že je za vrho val, ale že
nad ni mi stavěl další významy, ji miž je zba vo val je jich krajností a za -
po jo val je do nového, „resémantizujícího” ce l ku.6

V době, kdy ve světové literární vědě na se be in ter tex tua lita strhá-
vala po zo r nost, prošli ko lem ní čeští literárněvědní neostrukturalisté
bez podstatného zájmu, to to stu dium je ne za u ja lo ani teo re ti c ky, ani
ja ko me to da literárněhistorického výkladu. Poněkud ji nak to mu by lo
na Slo ven sku, kde sku pi na slovenských vědců inspirována myšlenkou 
českého ba da te le Jiřího Levého literární trans du kce (v širokém pojetí
ob sa hu je rozmanité je vy ja ko jsou literární tra di ce, in ter tex tua lita, vliv 
a mezikulturní přenos), kte rou fo r mu lo val v průběhu svého výzkumu
věnovaného te o rii překladu, rozšířila stu dium literární ad ap ta ce za
hra ni ce překladu a spe cifi ko va la je ho rozličné dru hy (cita ce, alu ze,

přepis do jiného literárního žánru, překlad, pa ro die, plagiát a jiné
zdro je literární in ter tex tua lity jsou činnosti ad ap ta ce). Je jich rozlišení
me zi „afirmativní” a „po le mic kou” adaptací je zvlášť důležité, pro -
tože uvádí do te o rie axiologický fa ktor, který je silně za po jen  do trans- 
dukčních činností. Dvěma způsobům trans du kce (kritické re ce pci
a literární ad ap ta ci) se z po zi ce pražského neo stru ktu ra lismu věnuje
také Lubomír Do ležel (2000, s. 187–193).

Připomeneme-li si, že Ro land Ba r t hes hovoří o smrti au to ra (Od
díla k te x tu, 1971), že Ju lia Kristevová vytvořila termín in ter tex to vost
ja ko náhradu za ne používaný termín inter sub je kto vost a že Mi chel
Fou ca ult ve svých přednáškách, u nás přeložených pod názvem Dis-
kurs, au tor, ge ne a lo gie (1994), chápe au to ra ja ko fun kci předpisující
„hru rozdílů” je ho způsobům pro je vu, bu de zřejmé, že skutečným
důvodem, proč se pražský neo stru ktura lis mus nevěnoval zkoumání
vztahů me zi te x ty intenzivněji, je důraz kladený na „umělcovu oso b -
nost ja ko na činitele, v němž se soustřeďuje ini cia ti va pro navázání
takovýchto oplodňujících styků, a ja ko zdroj sémantické ene r gie, kte-
rá roz ho du je o je jich vlastní podobě a funkčnosti” (Otru ba 1994, s. 8).

Ji stou výjimkou byl v to m to ohle du Mojmír Otru ba, který se ve své 
kni ze Zna ky a hod no ty (1994), ob ra cel k intertextualitě (mezi tex to vo -
sti) vysloveně z po zi ce pražského neo stru ktura lis mu. Ni ko liv však
pro to, aby ji ve chvíli, kdy jin de je ta to záležitost již za ho ri zon tem své
problémové přitažli vo sti, dodatečně kon fron to val ne bo kon fo r mo val
s českým stru ktu rali s mem. Ve zkoumání in ter tex tua lity Otru ba nevidí
cíl stu dia a ani nemíní jak ko li přímo na va zo vat na Ba ch ti na a je ho
pokračovatele. Otru ba si ze všeho to ho, co tak rozmanitě by lo re flek-
továno odborně i pub li ci sti ky, vy bral po uze dva mo men ty: jedním byl
jev sám, který na zval mezitextovostí a je hož pod sta tu spatřoval v tom,
že se text nově vznikajícího díla zjevně vzta hu je k jed no mu te x tu či
so u bo ru textů svého provenienčně dřívějšího okolí, že na va zu je na ce -
lek ne bo na část staršího te x tu tím, že ho v sobě uplatňuje různě
provedeným replikováním. Druhý mo ment vyplývá z prvního. Když
text nově vznikající různým způsobem re p li ku je něco z literárních
textů již vytvořených, existujících, dává tím markantně na je vo věc,
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5 Stanisław Dąbrowski odkazuje v poznámce na práci W. Cesarského (1977,
s. 335).

6 S. Dąbrowski odkazuje v poznámce na studii J. Sławińského (1970, s. 8–9).
V minulých desetiletích výrazně poznamenalo světovou literární vědu studium mezi-
textovosti (in ter tex tua li ty), ve středoevropském prostoru pak vědu polskou, jak o tom
svědčí studie Michała Głowińského O inter te kstua lno ści (1980), Henryka Markie-
wicze Odmiany inter te kstua lno ści (1988), a slovenskou – práce Františka Mika a An-
tona Popoviče Tvorba a recepcia (společně 1978), Popoviče Komunikačné projekty
literárnej vedy (1983) a Tibora Žilky. Studiu in ter tex tua lity se Slováci věnují inten-
zivně i v současnosti. Viz například: In ter tex tua lita v postmodernom umení. Odpo-
vědný redaktor T. Žilka. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Ústav
literárnej a umeleckej komunikácie 1999.



která pro li te ra tu ru platí generálně (te dy i te h dy, kdy ke zjevné me zi-
textové vazbě nedochází) a jejíž samozřejmá da nost se ne be re vždy
dostatečně v po taz: nezbytným genetickým předpokladem li te ra tu ry je
li te ra tu ra – li te ra tu ra se nutně rodí z li te ra tu ry. Ne jen va z ba díla na li -
te ra tu ru již da nou, vytvořenou se stává při mezi tex to vo sti va z bou
určitě vys lo ve nou, mířící na určitou literární mi nu lost a na určité li te-
rární dílo či so u bor děl, ale i ko m po nen ty „staré” jsou při mezi tex to vo -
sti spíše viditelné, jsou individualizované a vymezené, jsou opro ti
„novým” spíše odlišené, jsou ja ko by ohraničené. To je hlavní důvod
Otru bo va zájmu o mezi te x to vost. Mezitextové va z by činí zjevným,
a tudíž pro literární zkoumání i snáze operabilním to, co je latentně
přítomno v každém díle a v je ho výstavbě a co obecně platí o skladbě
a pro ve nien ci významotvorných a hodnototvorných elementů. Zamě-
řuje-li se ba da tel při analýze konkrétního literárního díla na zjištěnou
mezi tex to vou va z bu, proniká do je ho stru ktu ry tak, jak od ji nud není
možné, a mezi te x to vost při literárním výzkumu fun gu je ja ko speciální 
nástroj či médium umožňující ucho pit, nač ostatní in stru men ta rium
ne bo indikátory ne j sou dostatečně citlivé. Tímto způsobem se pod le
Otru by vy je vu je s mezitextovostí v díle pro ble ma ti ka jed nak význa-
mová, jed nak axiologická.

Chápeme-li mezi te x to vost jako re p li ku vybraných dat hi sto ri c ky kulturních,
bereme tím v potaz také dané axiologické vybavení a fungování replikovaného textu,
a to otvírá pohled vůbec na hod no to vost a osobité axiologické di spo zi ce textu nově
vzniklého (Otruba 1994, s. 230).

Zdá se, že Otru bo va kon ce pce os ci lu je me zi širším a užším pojetím 
in ter tex tua lity. Chápání mezi tex to vo sti ja ko obecné vla st no sti li te ra -
tu ry jej spo ju je s Kri ste vo vou ne bo Ba r t he sem. Při svých úvahách
o problému hod not, hod no to vo sti a je jich vzta hu k zna ko vo sti a mezi -
tex to vo sti (s navazováním na jiný text vzniká pod le něho axiologický
ne klid; Otru ba 1994, s. 230) se opírá o to, že „se mió za se vždy děje
uvnitř ob la sti hod not a v je jich určité kon fi gu ra ci, a s každou zna ko -
vou artikulací se také ar ti ku lu je její příslušná určitá axio lo gie” (Otru -
ba 1994, s. 39, resp. 244). Pro Otru bu je ko mu ni ka ce, pro du kce
řečových výtvorů (stejně ja ko každá jiná akti vi ta) tak či onak spo je na

s hodnocením, a pro to na vrhu je do plnit šest Jakobsonových ja zy ko-
vých funkcí o fun kci hodnotící (Otru ba 1994, s. 38, resp. 239). Ja ko b -
son to tiž – domnívá se Otru ba – nepočítal „ve d le věcného sdělení také
s vyjádřením hodnotového po sto je” (Otru ba 1994, s. 162, resp. 241).
Fun kce hodnotící je pod le je ho názoru stejně důležitá ja ko fun kce
referenční a proniká „spontánně do každé promluvy hned s aktem
promlouvání” (Otru ba 1994, s. 162, resp. 241).

Au tor tak chtěl, jak si povšiml Jiří Homoláč, zdůraznit, že již sa mo
mluvení o něčem uso u v ztažňuje mluvčího s předmětem řeči, a nemů-
že se te dy dít mi mo ob last hod not (Homoláč 1995, s. 39). Po tom by
však by lo jednodušší nezavádět speciální fun kci hodnotící, ale po uze
kon sta to vat v Jakobsonových intencích, který upozorňuje na to, že
„nemůžeme po jem in fo r ma ce ome zit na poznávací aspekt ja zy ka” (Ja -
ko b son 1969, s. 78), že sa ma re fe ren ce (a to i nulová) je akt nutně
spojený s hodnocením. Přesněji řečeno s vyjádřením hod not a případ-
ně i s hodnocením, pro tože zřejmě všude, kde se implicitně či ex p li cit- 
ně hodnotí, kde je hodnocení součástí sdělení, jde o vyjádření hod no -
tové orien ta ce mluvčího, ale tu lze z pro mlu vy vya b stra ho vat (aniž by
to ovšem modi fi ko va lo je ho smysl) i te h dy, když se v ní nehodnotí. 

K po chy b no stem o hodnotící fun kci přispívá i to, že hodnotíme
většinou pro to, aby chom vyjádřili explicitně(ji) svůj po stoj k vyjadřo-
vané skutečnosti ne bo adresátovi, aby chom někoho o něčem přesvěd-
čili, k něčemu ho přiměli, případně s ním navázali kon takt. Jinými slo -
vy, hodnocení není většinou účelem, ale prostředkem, jímž jsou up lat-
ňovány fun kce jiné. Po kud je hodnocení dominantním účelem pro -
mlu vy, je – soudíme – ve l mi blízko to mu, co ob vy kle nazýváme
funkcí expresivní.

Z výše řečeného mi mo jiné vyplývá, že pro ble ma ti ka hod not,
hodnocení, estetické hod no ty a estetické fun kce je v české literární
vědě a zejména v Pražské škole předmětem stále živým a podněcu-
jícím k di sku si. Ukázala to také kon fe ren ce Li te ra tu ra v literatuře,
organizovaná Ústavem pro českou li te ra tu ru AV ČR ve spolupráci se
Sle z skou uni ve rzi tou a Slezským mu ze em v Opavě , která se ko na la
v rámci kulturního fe sti va lu Bezručova Opa va v září 1994; o rok
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později byl vydán sborník referátů z kon fe ren ce (Li te ra tu ra v li te ra-
tuře 1995). Zatím co, zdá se, polská literární věda dospěla k určité
syntéze pohledů na pro ble ma ti ku in ter tex tua lity zejména re ka pi tu lu-
jící studií M. Głowińského O inter tekstua l no ści, která vyšla v au to ro-
vých Sebraných spi sech (Głowi ń ski 2000, s. 5–33) a od první ve rze
publikované v „Pa mię t ni ku Li te ra c kim” se liší roz sa hem ana ly zo va-
ného materiálu, její záběr je mno hem širší, avšak bez zohlednění
jakékoli české či slovenské práce na to téma. 

Polský ba da tel v závěru stu die píše: 

In ter tex tua lita nazíraná z hle di ska svého užití v jednotlivém díle se stává součini-
telem in ter pre ta ce, úvahy na úrovni určitého typu textů se spojují s geno logi c kou pro -
ble mati kou nebo obecně se široce chápanými literárními fo r ma mi, pokud ji ana ly zu -
je me jako prvek změn a evoluce, od ha lu je svůj literárněhistorický rozměr. Na tento
její aspekt nelze zapomínat, je totiž jedním z podob vztahu k literatuře mi nu lo sti,
vztahu, jenž se vytváří s ohledem na potřeby, úkoly a ideály li te ra tu ry v průběhu jejího 
vzniku. Takto chápaná in ter tex tua lita se stává do kla dem širšího jevu – literární
tradice. In ter tex tua lita se stává do kla dem širšího jevu – literární tradice. Nekryje se
s ní, tradice totiž ob sa hu je ty sféry jevů, které se nacházejí mimo doménu in ter tex tua -
lity. Zdá se však, že dnes nemůžeme ana ly zo vat literární tradici, aniž bychom nebrali
v úvahu tyto otázky. In ter tex tua lita je formou tradice založené v textu, nikoli jedinou,
neboť je jiná než ta, kterou Genette po j me no val archi textu ali tou (v případě, že se text
odvolává na pra vi d la platná v dřívější době). Je důležitou formou, takovou, kterou je
třeba brát v úvahu vždy, když se ana ly zu je pro ble ma ti ka tradice (Głowiński 2000,
s. 33; přel. L.M.).

Ne by lo naším cílem nově in ter pre to vat pojetí estetické no r my
v Pražské škole, ani vyřešit diskutované problémy hod no to vo sti.
Chtěli jsme poukázat na některé podstatné sou vi s lo sti axiologické
pro ble ma ti ky českého stru ktu rali s mu a polské literární vědy. V závěru 
upo zo r nit na rozdíly ve sta vu řešení pro ble ma ti ky mezi tex to vo sti (in -
ter tex tua lity) v české a polské literární vědě, které by mo hly vést
k dalším inspirujícím pohledům, interpretačním přístupům a problé-
movým řešením na půdě českého neo stru ktura lis mu.
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La di s la va LEDERBUCHOVÁ

Plzeň

Re a li s mus a literární fi kce
ja ko problém didaktický

Ve svém příspěvku ne ch ci řešit hi sto ric kou ge ne zi uměleckého re -
a li s mu, ale představit problém umělecké li te ra tu ry v literární výchově
(pro lepší de mon stra ci na základní škole, třebaže jde i o problém školy 
střední). Ani zde se však te o rii ne vy h ne me – kromě te o rie didaktické
te o rii dětského čtenářství a te o rii literární, a to zvláště te o rii fikčních
světů umění. Posléze se ukáže, že největší didaktický svízel bu de me
mít právě s te x ty realistickými.

Rámcový vzdělávací pro gram pro základní vzdělávání (2005, dále
RVPZV) uvádí me zi cílovými kva li ta mi v Ko m pe tencích občanských:

[Žák] re spe ktu je, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, pro je -
vu je pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro ku l tu ru a tvořivost, aktivně se za -
po ju je do kulturního dění... (RVPZV, s. 16).  

Utvářet vztah dítěte  ke kulturním hodnotám, aby „chránilo a oce-
ňovalo naše tra di ce a kulturní a historické dědictví”, mají pod le pro-
gra mu všechny vzdělávací ob la sti. Dařit se to může jed nak pro-
střednictvím velkých témat historických, (symbolizovaných např. po -
j my středoevropský pro stor, Ka rel IV., země ko ru ny české, Ko men-
ský, Ma sa ryk, ČSR..., např. v dějepisu, v občanské výchově), ale
i témat regionálních a lokálních, která naj dou své místo i v literární vý- 
chově. A už jsme u otázky kulturního re gio nali s mu, re spe kti ve u otáz-
ky regionální li te ra tu ry a jejího místa ve školní literární výchově.

Re gio nali s mus v umění má řadu aspektů a díla z různých důvodů
označená ja ko regionální mají i různou uměleckou hod no tu. Pro náš
záměr mějme na my s li díla, která svými  významy určitý kraj či místo
adresně zobrazují, ale ne j sou okrajová svým uměleckým významem
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a nepochybně patří do české literární kla si ky. Mám na my s li te x ty, kde 
pro stor příběhu ne bo lyrické si tu a ce jsou přesně lokalizovány země-
pisnými po j my všeho dru hu (text ob sa hu je názvy skutečných měst,
obcí, míst, hradů, řek, hor...) ne bo jsou v něm jména hi sto ri c ky do -
ložených osobností v dané lokalitě žijících (např. šlechtických rodů,
kulturně významných ro din apod.). Připomeňme pověsti všeho dru hu, 
Jiráskovy Pso hla v ce ne bo Skály, román F. L. Věk, ob ra zy pražské
Libně a Ny m bur ka v Hrabalových románech a povídkách (např. v  tri -
lo gii Sva t by v domě), Sei fe r to vu sbírku Kon cert na ostrově a další je ho 
básně s od ka zy k pražským reáliím ne bo s ji nou ex p li ci te poj meno va -
nou látkou, např. kra lu p skou. Mám na my s li i díla Ka r la Klo ste r man -
na, je jichž literární látka šumavská je v jednotlivých dílech zce la
přesně lokalizována. 

Literární místopis (tradiční disciplína literárněhistorického po zi ti -
vis mu) dříve vstu po val také do školy s cílem upo zo r nit žáky na li te ra -
tu ru zobrazující je jich město či kraj. Z hle di ska požadavků RVPZV se
i dnes te x ty s regionální látkou jeví být pro utváření výše uvedených
občanských kompetencí ve l mi vhodné a vstřícné. Krásná li te ra tu ra ve
škole může být médiem pro utváření dětského vzta hu k místu v díle
zobrazeném, především tam, kde lze předpokládat i dětskou životní
zkušenost s daným místem. Ane bo v obráceném gar du – po čtenář-
ském zážit ku a je ho di da kti c ky vedené re fle xi se nabízí literárně-
místopisný výlet či vycházka, které umožní dítěti vnímat určité reálie
ve smyslově emocionálním prožit ku v sou vi s lo sti s uměleckým te x -
tem, ne boť „i místa spjatá s naší osobní zkušeností prožíváme pod vli -
vem míst literárních: město kupříkladu vědomě či nevědomě vnímá-
me pod vli vem příběhů, které jsme o něm četli, pod vli vem je ho
»mýtu«” (Hodrová 1997, s. 21). 

Oba způsoby přispívají ke kulturnímu roz hle du dítěte a podporují
je ho smysl pro specifičnost umělecké li te ra tu ry. Srovnáním přímého
estetického zážit ku v určité lokalitě a zážit ku literárního se v dětské
zkušenosti vytvoří zázemí pro di da kti ckou de mon stra ci vzta hu látka –
téma, te dy pro de mon stra ci umělecké sty lo vo sti jak určitého te x tu, tak 
obecného problému tvůrčí umělecké práce. Literárněvýchovná práce

s li te ra tu rou operující skutečnými vlastními jmény a názvy však
vyžadu je di da kti ckou obezřetnost.

Text umělecké li te ra tu ry ve školní literární výchově není primárně
médiem pro dosahování vzdělávacích cílů dějepisu, občanské výcho-
vy ne bo zeměpisu, ani jednostranným nástrojem výchovy ve smy s lu
žádoucího lokálního pa trio ti s mu a občanských kompetencí – pre zen -
tu je se v kon te x tu literárněvýchovném a literárním především svou
komplexní este ti c kou funkcí, ale může být „použit” i ve výše zmíně-
ném smy s lu.1

Pro šumavskou kulturní ob last mají i dnes význam Klo ster man no -
vy pró zy s místními látkami, domníváme se, že  mo hou po mo ci bu do -
vat žákův vztah k re gio nu a je ho tradicím, i k je ho ob ra zu literárnímu.
Svéráznost šumavského životního sty lu, i když do zna la civilizačních
změn, je do dnes dána specifičností horského prostředí, které Klo ster -
man no vy pró zy ukazují ve l mi přesvědčivě – zobrazují  tradiční šu-
mavské práce a řemesla, ukazují dřevařskou a lesáckou „náturu”
šumavských horalů. 

Této sdělnosti si cení v dílech českých realistů (me zi ni miž jme no-
vitě Klo ste r man na uvádí) Do bra va Moldanová: 

Obraz konkrétní krajiny a života v ní není u realistických autorů jen plochou
kulisou příběhů „jako ze života”, ale ... dává jim [textům – L.L.] další rozměr...
důvěrně známého a drahého domova (Moldanová 2007, s. 22). 

Literární ob raz kra je, to po ny my v te x tu identifikovaný ve vzta hu
k reálu, může posílit čtenářovy citové va z by k místu, v němž je do ma,
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ovšem s ri zi kem vlastního sebeobětování v případě, že čtenářovy
emo ce patří jen místu, jen literární látce, a není scho pen do ce nit
uměleckou sty li zo va nost te x tu, ane bo kri ti c ky vnímat na opak její
nízkou úroveň (právě autoři kýčů zneužívají čtenářské či divácké
citové zaujetí látkou). Oba případy snížené čtenářské kritičnosti jsou
proje vy naivní re ce pce a  představují ri zi ko i ve školní práci s re gio-
nální li te ra tu rou.

Naivní čtenáři, na rozdíl od kritických, a děti až do pubescentního
věku v podstatě naivními čtenáři jsou (a řada z nich vzdor literární
výchově ji mi zůstane i v dospělosti), ne - li úplně zto tožňují, te dy aspoň 
pod le svých čtenářských potřeb a di spo zic (dle čtenářské ko m pe ten ce) 
operativně zaměňují životní (reálný) kon text a literární (umělecký)
kon text při tvorbě svého čtenářského ob sa hu a podníceni např. kon-
krétními věcnými in for ma ce mi  te x tu – historickými ne bo ge o gra fic-
kými údaji – zasazují příběh či ly ri c kou si tu a ci do reálných  ku lis,
které znají z vlastní životní zkušenosti (ať přímé ne bo např. Hi sto ric-
kým a zeměpisným vzděláním zprostředkované). Ob ra zy li te ra tu ry,
fi l mu, televizního seriálu zaměňují za re a li tu (připomeňme komické
chování diváků, kteří významy po sta vy zto tožňují s osobností he r ce
této po sta vy).  

Naivní čtenářskou ko mu ni ka ci s krásnou li te ra tu rou ne b la ze po si -
lu je přežívající literárněhistorický pozi ti vi s mus do dnes aplikovaný
v literární výchově (hlavně na škole střední), také nekvalifikované
hodnocení umělecké li te ra tu ry v pub li ci sti ce a literatuře věcné. V en -
cy klo pe dii Šumava z r. 2003 je pod fotografií březnické my s li v ny
s neotřesitelnou ji sto tou uve de no: „Hájovna na Březníku. Dějiště Klo -
ster man no va románu Ze světa lesních sa mot” (Šumava 2003, s. 503).
V re ce pci naivních čtenářů do díla vstupují faktické ho ry, le sy i my s li -
v ny ja ko ob je kty i dnes existující a pro čtenáře představující  ar gu ment 
věrohodnosti ob sa hu díla.2

Mi lo s lav Šváb ve stu dii o ge ne zi Klo ster man no va románu Ze světa 
lesních sa mot hod no til v intencích te o rie mi me sis tvor bu po stav a si-
tuací děje na pozadí do ložených archiválií a ko re spon den ce a upo zo r -
nil na významové va z by k reálným událostem (např. hi sto ri c ky do -
ložené ohrožení březnické my s li v ny ozbrojenými pytláky Ka rel Klo -
ste r mann trans fo r mo val do napínavějšího ob ra zu přepadení a dran co-
vání). Šváb sle do val též tvor bu po sta vy lesního Kořána ja ko ty pu
a uvedl, že v myslivně na Březníku (v románu Klo ste r mann pra cu je
s německým názvem Pürstlink užívaným českými ho ra ly v počeštěné
podobě) by li v knížecí službě tři revírníci, které Klo ste r mann znal
a kteří by li pravděpodobně předobrazem pro po sta vu lesního Kořána
(srov. Šváb, 1971, s. 76). Dále do ložil, že první  Klo ster man no va kni -
ha, německy psaný fejetonistický so u bor Böhmenwaldskizzen 

[...] ob sa hu je ve svém narativním pásmu některá východiska pro první autorův román
(v němž) rozvíjí a upra vu je syžetová jádra některých příběhů... Zatímco v Böhmen-
waldskizzen jsou... [popsány – L.L.] turistické trasy, v románu jsou [tyto popisy –
L.L.] or ga ni c ky, příčinně i funkčně zapojovány do hlavního dějového postupu...
s estetickým zaměřením (Šváb, 1971, s. 83), 

a to samozřejmě včetně místních a pomístních jmen. 
M. Šváb in ter pre to val Klostemannův román s cílem zhod no tit au -

to rskou sty li za ci je ho ko m po zi ce, sle do val pro ces stylotvorné re a li -
stické ty pi za ce motivů a témat, po zo r nost upřel k uměleckému tva ru,
ne k životní látce, ale ta je stále připomínána ja ko báze životní spi -
sova te lo vy zkušenosti, ja ko materiál následné sty li za ce.

V in ter pre ta ci Klostermannových povídek se zvláště ob ra zu pří-
rodních pro stor ja ko příznačnému ry su Klo ster man no va sty lu věnuje
Ja ro s la va Janáčková ve stu dii Klo ste r mann povídkář. Vidí au to ro vo
krajinářství ja ko navazující na tra di ce re a li s mu, líčení „dějinně pří-
rodní atmosféry” pod le au to rky vyjadřuje „du cha” šumavského pro -
sto ru. J. Janáčková dodává:

33 34

skutečná místa, vymyšlené příběhy v události skutečného života. Mimetické čtení...
patří mezi nejprimitivnější operace, jichž je lidská mysl schopna...” (Doležel 2003,
s. 10).

2 „Fikci můžeme pochopit jen v pro ti kla du ke skutečnosti (aktualitě)... Mime-
tická doktrína (tj. teorie umělecké nápodoby, L.L.) je základem populárního
způsobu čtení, jež přeměňuje fikční osoby v živé lidi, imaginární prostředí ve



[Spi so va tel se] opakovaně dovolává skutečnosti jako zdroje svých látek a příběhů
i jako kritéria jejich pra vdi vo sti. Ale vy vo zo vat z těchto zmínek závěry o autorově re -
a li s mu by bylo krátkozraké (Janáčková 1985, s. 179). 

K. Klo ste r mann se „opakovaně dovolává skutečnosti” ne jen vkom-
ponováním ohromného množství reálných zeměpisných názvů do
syžetu próz, ale také četnými autorskými poznámkami k je jich te x tu.
Ne j de o vysvětlivky redaktorské nakladatelské, jsou ex p li ci te uve de -
ny ja ko „autorské” a dokládají Klo ster man no vu sna hu přimět čtenáře
re spe kto vat vztah realistické ilu ze k reálné látce. Upozorňuje ji mi na
zeměpisné pod ro b no sti či fa kta o osobách, k nimž významy po stav
odkazují. Za všechny konkrétně uvádíme část ve l mi rozsáhlé poznám- 
ky (zabírá po lo vi nu stra ny) v závěru románu Ze světa lesních sa mot: 

Ba by lo ny čili Babylon jest dědina, patřící do královské obce Sto du lek v nynějším
okresu hartmanickém, hejtmanství sušického... Páter Weisshäupl skutečně exi sto val
v druhé po lo vi ci předešlého století: byl bratrem mojí prabáby (Klo ste r mann 1940,
s. 247). 

Ty to poznámky vedené drobným písmem pod čarou lze hod no tit
ja ko au to ro vu sna hu ov li v nit a usměrnit čtenářskou ko mu ni ka ci s te x -
tem, mají po do bnou fun kci ja ko autorské scénické poznámky v te x tu
dra ma tu, které režiséru nabízejí autorský komentář, ovšem bez náro-
ku, že bu de vyslyšen. Klo ster man no vy poznámky ukazují, že  psy cho -
lo gický záměr au to ra a je ho přesvědčení o do ko na lo sti realistického
ob ra zu s řadou verifikovatelných odkazů do reálu se může rozcházet
se záměrností te x tu v umělecké sty li za ci: Psychologické chtění spi so -
va te le pevně za sa zu je příběh do „ma py” Šumavy, ale umělecký ob raz
z ní vy sto u pil do sféry jiné di men ze.  Re a li s mus 19. století však na
fikční určitosti a po do bno sti fi kce a re a li ty svou sty lo vost staví. 3

Fikční jed not li vi ny jako neaktualizované možnosti jsou on to lo gic ky odlišné od
skutečných osob, událostí, míst... mimetická sémantika zastírá rozdíl mezi skuteč-
nými a fikčními en ti ta mi zejména v případě, kdy sdílejí totéž vlastní jméno. [...]

Požadavek po do bno sti je požadavek určité poetiky fikce, nikoliv obecný princip
fikční tvorby (Doležel 2003, s. 30–31). 

Všudypřítomné ob ra zy Klo ster man no vy kra ji ny v  iluzivní fa kto-
grafičnosti provokují čtenářovu ob ra z nou paměť – ta ho ve de v tvorbě
konkrétních představ o jmenovaných šumavských místech. Kon kre ti -
za ce ob sa hu Klostermannových textů se bu de lišit u čtenářů znalých
šumavského re gio nu a jiných, ne boť způsob a míra významového
nasycení představy bu de závislá na je jich osobní smyslové a citové
zkušenosti s ho r skou kra ji nou – buď šumavskou, ne bo ji nou. Pro ko -
mu ni ka ci s uměleckým te x tem je však zna lec Šumavy ve výhodě jen
zdánlivě.   

Jsou možné světy, které vypadají velice pravděpodobně a věrohodně a jsme
schopni si je představit (Eco 2005, s. 85). 

Eco upozorňuje na čtenářovu ob do bnou zkušenost, již operativně
využívá pro tvor bu fantazijní představy: 

Pro účely příběhu stačí jakákoli stereotypní představa... krajiny (Eco 2005, s. 90). 
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několik...”, Neruda), že relativně nepřesné údaje vztahující se k časoprostoru fabule 
mají rozostřit faktografické situování syžetu. „Tento postup (v grafické podobě tří
teček, hvězdiček, iniciály místo celého názvu místa) jakožto příznak fi kcio na li ty
(zastírání faktické skutečnosti) patří k erbovní vypravěčské výbavě prózy devate-
náctého století” (Trávníček 2003, s. 206). Podle Trávníčka je důvodem neúplnosti,
nepřesnosti údajů posílit bariéru mezi reálem a fikcí, zastřít faktickou skutečnost
(„[...] stalo se to někdy po roce 1840, není tak podstatné kdy”, Trávníček 2003,
s. 206). V sou vi s lo sti s literárním realismem 19. století jsme přesvědčeni o opaku –
sama realistická stylizace se živí hrou na fakticitu časoprostorových údajů, vytváří
iluzi praktické ověřitelnosti jednotlivých, tj. dílčích informací textu (Neruda přece
uvádí, že událost povídky se přihodila ve 40. letech 19. století!), ne proto, aby
zastřela svůj vztah k realitě, ale mystifikačně ho potvrdila, a to pro čtenáře zjevně
a určitě (nedourčenost může v řadě případů působit jako snaha vypravěče nepře-
kročit zónu chráněných informací, právě proto, že je lze ověřit: „B ů h v í j a k ý
o s u d  zanesl revírníka Kořána roku 1 8 6 *  d o  P ü r s t l i n k u ,  l e ž í c í h o  a s i
p ů l  h o d i n y  o d  b a v o r s k ý c h  h r a n i c  uprostřed lesů a slatin,  k a m  p ř e d
t ř i c e t i  l e t y  sotva lidská noha cestu našla” (Klo ste r mann 1940, s. 5; zvy ra z ni la
L.L.). Výsledkem je tím dokonalejší iluze. 

3 Jiří Trávníček uvádí  na příkladu Grušova Dotazníku a zvláště pak Nerudových 
Povídek malostranských („Dne 16. února roku tisíc osm set čtyřicet a ještě



Pro kri ti c kou, kul tivo va nou četbu je to tiž nezbytná zkušenost ko m -
p lexně životní, především historicko-sociální se standardní zásobou
encyklopedických znalostí o reálném světě (srov. též Do ležel 2003,
s. 173–178). Do ležel však akcen tu je čtenářovu scho p nost „neustále
mo di fi ko vat, doplňovat ne bo do kon ce vyřadit en cy klo pe dii aktuální-
ho světa”, ne boť ta pro ko mu ni ka ci s beletrií „může být do určité míry
užitečná, ale ni k dy není dostatečná”, pro to je nutné na hra dit ji „fikční
čtenářskou encyklopedií”, která je „ globálním nástrojem pro odkrý-
vání implicitního významu” tex tu krásné li te ra tu ry (Do ležel 2003,
s. 181). 

Umělecký ob raz Šumavy v Klostermannových dílech je přes svou
zdánlivou faktografičnost,4 resp. jejím prostřednictvím, znakově bo -
ha tou významovou stru ktu rou, pro jejíž ko mu ni ka ci je nutné an -
gažovat především zkušenost čtenářskou („fikční čtenářskou en cy klo- 
pedií”). Zeměpisné názvy zde ja ko termíny ne j sou řečeno s In gar de -
nem slo va mrtvá  (tj. významově jednoznačná, neschopná tvořit ko no- 
tační a asociační sémantické po le, srov. In gar den 1989, s. 54–55), ale
funkčně polysémická pojmenování. Implicitními významy konkrétně
pojmenovaných krajinných motivů au tor utváří ob raz o životním sty lu 
horalů: Mnohokrát vypravěč líčí terén s pojmenovanými do mi nan ta -
mi horských strání a vrcholů z určitého stanoviště. Přírodní orientační
bo dy přece člověku bez ko m pa su či bu zo ly, v lesním pro sto ru bez
značených cest pomáhaly určit, kde se nachází, napovídaly směr ce -
sty, určovaly představu o vzdálenosti – od po to ka k hoře, od ho ry ke
vsi ne bo k obydlené samotě... Klo ste r mann v kresbě svých „map”
neměří vzdálenost zeměpisně, tj. délkovou mírou, ale důsledně sociál- 

ně – vždy časem trvání lidské chůze me zi dvěma bo dy, např. do
Mádru jsou dvě dobré ho di ny a z Mádru do Kašperských Hor je jich
pět... (Klo ste r mann 1940, s. 72). 

Loka li za ce syžetových situací neustále zpřítomňuje fenomén hor-
ského pro sto ru, je ho pro člověka nebezpečnou všudypřítomnost,  jež
si vyžadu je ostražitost a pokorný re spekt všech horalů – dřevařů
i hrdi ny revírníka. 

I když prostor v díle představuje model jakéhosi přirozeného pro sto ru...  není tato
mo de lo vost nikdy přímočará, jelikož jde o skutečnost jiného řádu..., me ta fo ric ky
vyjadřuje zcela neprostorové vztahy” (Hodrová 1997, s. 14). 

Ob raz místa ja ko syžetová složka ob sa hu je významy „kolektivní
a individuální paměti, které se při každém novém literárním užití místa
prostupují jiným, vždy jedinečným způsobem” (Hodrová 1997, s. 21).

J. Janáčková říká, že Klo ste r mann „míří k pojetí přírody ja ko
protihráče po stav” (Janáčková 1985, s. 179); domníváme se, že i roz-
dílnou důsledností v je jich pojmenování a fre k ven ci jmen. Zatímco
zeměpisnými názvy je román Ze světa lesních sa mot na sy cen, o hrdi -
no vi revírním se si ce dovíme hned v ex po zi ci, že měl příjmení Kořán,
ale křestní jméno, které po sta vu pro čtenáře zdůvěrňuje, poprvé vy s lo- 
ví po sta va revírníka Malého (ne vypravěč!) až na s. 62: Emi le!. Důle-
žité pro akcen ta ci fenoménu horského le sa ja ko  p r o t i h r á č e  lidí i
v je jich vnitřním ustrojení je i Kořánovo příjmení – jde o pro prium ty -
pu no men omen – ne se  ho po sta va, jež je součástí le sa, ale svůj lidský
pro stor v něm si musí tvrdě dobývat.

Klostermannův re a li s mus vyžadu je kultivovaného čtenáře, schop-
ného v ko mu ni ka ci užít „fikční čtenářskou en cy klo pe dii” a este ti c ky
zhod no tit au to rskou sty li za ci realistického ob ra zu. Regionální li te ra -
tu ra podobná Klo ster man no vu sty lu, tj. s verifikovatelnými dílčími in -
for ma ce mi pod le kritérií tzv. „aktuálního světa” (po jem te o rie fik-
čních světů označující re a li tu neuměleckou v životním kon te x tu, srov.
Do ležel 2003, s. 10 a n.), může vzbu zo vat my l nou představu, že nej-
povolanějšími jejími čtenáři jsou lidé žijící na Šumavě či zna l ci Šuma- 
vy a hi sto rie jejích oby va tel. Zkušenost a zna lost „aktuálního světa”
však sa ma není zárukou čtenářské kva li fi ka ce, tu je třeba nabývat
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4 Spi so va te lem užitá místní a pomístní jména jsou dílem česká, dílem německá,
bez ohledu na to, zda se zeměpisné objekty nacházejí na českém, německém či
rakouském území, v historické shodě s komunikačním územ horalů. Pokud autor
užil v době tvorby textu (přelom 80. a 90. let 19. stol.) název již málo fre k ven to-
vaný, ale příznačný pro dobu příběhu (v první větě románu autor inzeruje, že děj
umístil do 60. let 19. století), neváhá přímo do textu vložit do závorky vysvětlení
pro čtenáře, např. „šli odtud lesem k Černému potoku (Vltavě)”, Klo ste r mann 1940, 
s. 39.



zkušeností z ko mu ni ka ce s krásnou li te ra tu rou a jiným uměním a po-
znáváním je jich komunikačního kó du. I inteligentní, živo tem zkušený 
a obeznalý člověk může být naivním čtenářem.  

Ke kvalitativní proměně dětského čtenářství má přispět školní
literární výchova, resp. to po važuje me za její  stěžejní pro gram.5 Ne l -
ze zapomínat, že čtenářská zkušenost dítěte je v literární výchově
a v roz vo ji je ho čtenářství nezastupitelná a je důležitou dete rmi nan tou
vyučování stejně ja ko vytčené výchovně vzdělávací cíle.

Literární výchova na všech stupních škol dnes literárněteoretic-
kým aspektům učiva a te o rii literární ko mu ni ka ce věnuje mno hem
více po zo r no sti než dříve (už pro základní vzdělání je formulován
požada vek: 

[Žák] porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i
filmovém zpracování (RVPZV 2005, s. 26). 

Předpokládá se te dy, že pro do sažení této scho p no sti žák také
zvládne hodnocení vzta hu látky a tématu,  přiměřeně své čtenářské kom-
 pe ten ci (poznání čtenářské ko m pe ten ce dítěte a re spekt k ní je roz ho -
dující pro úspěšnost veškerého literárněvýchovného snažení (srov.
Lederbuchová 2004, zvl. s. 106–125). Jsme přesvědčeni, že při pro fe -
sionálním didaktickém vedení ne jen středoškolák, ale i žák ve vyšších
ročnících základní školy postupně získá scho p nost svým způsobem
uvědomovat si umělost a  uměleckou zna ko vost li te ra tu ry (akcent je
na výrazu „svým způsobem”).  

Jiří Trávníček říká, že už děti pěti- až šestileté si začínají uvědo-
mo vat „tvořenost vyprávění, te dy, že je vymyšlené”, a přemýšlejí

o rozdílnosti světa reálného a pohádkového (srov. Trávníček 2007,
s. 37). Au tor závěr vy s lo vil na bázi zkušenosti s vlastními dvěma dce -
ra mi a po roz ho vo ru s je di nou třídou prvňáčků (počet respondentů
není uve den), kteří na opak v uvedených odpovědích po tvrzo va li, že
naivně zto tožňují po sta vu pohádky s představou o realitě: Na otázku:
„Dá se k Sněhurce jít na návštěvu?” odpovídali: „už ne e xi stu je, už ne -
e xi stu je, pro tože ji otrávili...” , ale jed nou i kvalifikovaněji: „pro tože
je to je nom pohádka...” (srov. Trávníček 2007, s. 43–44). 

Domníváme se, že  vědomí o neskutečnosti po sta vy utvářela dět-
ská relativně bohatá zkušenost s pohádkovým žánrem, do něhož po -
sta va patřila, pro děti i ona získala punc nereálnosti spo lu s magickými 
mo ti vy to ho to i jiných pohádkových příběhů. Na základě vlastních
výzkumů čtenářství dětí starších (de se ti- až jedenáctiletých, Le der bu-
chová, 2004)  po tvrzu je me i v od stu pu více než dva ce ti let závěry Cha -
lou p ko vy o čtenářství prepubescentů, ne boť ještě u raných pubescentů 
jsme zji sti li, že někteří nepřistupují k te x tu ja ko k fi kci.  

Malé dítě... nepřijímá znak jako znak zprostředkovaný, ale v dimenzi svého syn -
kre ti z mu a tzv. naivního re a li s mu jako samu skutečnost. Toto  a b s o l u t i z u j í c í
p o j e t í  l i t e r á r n í  f i k c e  se pro je vu je jako nesmírná, často až neotřesitelná víra
v to, co čte  (Cha lo u p ka 1982, s. 199).

Ještě raní pu be s cen ti většinou chápou ja ko fi kci jen li te ra tu ru,  jejíž 
významy ne j sou bezprostředně verifikovatelné životní praxí a jejími
kritérii pra vdi vo sti, te dy příběhy s magickými mo ti vy – pohádky,
mýty a fan ta sy li te ra tu ru. Li te ra tu ru s látkou životního reálu, zvláště
z je jich současnosti, většinou chápou ja ko životně au ten tic kou výpo-
věď, ne ja ko fi kci. Děti de se ti- až jedenáctileté si uvědomují tvořenost
příběhu ve smy s lu je ho jazykové sty li za ce, ale většinou ja ko zápis
přímé autorské zkušenosti. I Trávníček uvádí:

[...] ve vědomí dětí je fikce spojována s tím, co se už kdysi dávno odehrálo, a co se
tedy netýká současnosti dětí. Tento rys je daleko výraznější než ten, podle něhož by
dítě bylo schopno rozeznat, že jde o fiktivní kon strukt (Trávníček, 2007, s. 45).  

V našem etapovém výzkumu čtenářské ko m pe ten ce raných pu bes- 
centů (1. eta pa 1994, 2. eta pa 2004; 222 respondentů, viz Le der bu-
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5 Ani v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školu, ani v Rámcovém
vzdělávacím programu pro gymnázia (dále RVPG) není  mezi „kom pe ten ce mi
komunikativními” přímo uvedena ko m pe ten ce čtenářská v nejširším slova smyslu,
tedy ani způsobilost ko mu ni ka ce s texty uměleckými (to považujeme za hrubou
chybu), lze se však dovolat ke ko m pe ten ci „rozumí různým typů textů a záznamů”
(RVPZŠ, 2005, s. 15), „rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních
situacích, správně in ter pre tu je přijímaná sdělení” (srov. RVPG 2007, s. 10). Žádný
z uvedených programů neo bsa hu je požadavek utvářet ko m pe ten ci estetického
vztahu – estetického cítění a hodnocení.



chová 2004) jsme zji sti li, že desetileté děti si svým způsobem umělec-
kou sty li zo va nost te x tu přece jen částečně uvědomují, vnímají umě-
le c kou zna ko vost v  bodových interpretačních průnicích do hloubkové 
stru ktu ry ko m po zi ce (ko mu ni ka ce s dílem-věcí je částečně obo ha-
cována komunikací s dílem-znakem), aniž v této difúzní ko mu ni ka ci
jsou scho p ny celkově in te gro vat ob sah te x tu ja ko znak (srov. Le der -
bu chová 2004, s. 108–109). Přesto scho p nost up la t nit tu to difúzní ko -
mu ni ka ci pozitivně ov li v ni la čtenářskou kon kre ti za ci te x tu a úroveň
je ho estetického hodnocení. Dospěli jsme k závěru, že „pu be s cent pre -
fe ru je látku te x tu a její este ti c kou po ten ci jen tam, kde není scho pen
čtenářsky ko mu ni ko vat s artistností te x tu” (Lederbuchová 2004,
s. 110–111). Zji sti li jsme te dy, že čtenářství žáka v přechodu z 1. stup-
ně na 2. stupeň základní školy je ještě převážně naivní, ale už citlivé
k stylizovanému tva ru díla a připravené přijímat podněty, které zvýší
je ho ko m pe ten ci a zefektivní literárněvýchovný pro ces. 

Výzkum ne byl cíleně zaměřen na vědomí dětí o fikčnosti literár-
ního světa. Ne by la zkoumána dětská ko mu ni ka ce s te x ty re a li stic-
kými, které by svou iluzí au ten ti ci ty (názvy zeměpisné, jména hi sto -
rických osobností apod.) bránily dětské představě o umělé kon stru kci
te x tu (děti in ter pre tova ly básně, pohádku a text sci - fi li te ra tu ry).
Domnívám se, že v  případě realistické li te ra tu ry by re spon den ti  sty li -
zo va nost tva ru vnímali hůře. 

 De du ku je me, že v re ce pci li te ra tu ry jiné než fantastické (te dy šíře
vza to realistické) pubescentní čtenář je scho pen vnímat literární tvar
podobně ja ko kre s bu pod le mo de lu – ja ko au to rsky stylizované zo bra- 
zení reálného světa. Čtenářství pu be s cen ta se vymaňuje z na iv no sti,
ale smysl pro umělecký tvar a je ho exi sten ci je určován vědomím „od -
vo ze no sti” díla: Pro pu be s cen ta umění zo bra zu je skutečnost na po do -
bivým způsobem, s různou mírou autorské sty li za ce.

Jiří Trávníček v kni ze o vypravěčství moderní pró zy v ka pi to le
o re a li s mu ci tu je z Esejů o umění Or te gy y Gas set, který od su zu je re a -
li s mus ja ko nápodobu skutečnosti: 

Vždyť sty li zo vat znamená přetvářet skutečnost, dere a li zo vat... Naproti tomu re a -
li s mus už tím, že za va zu je umělce, aby se slepě přidržoval tvarů, ho přivádí k bez sty -
lo vo sti (Trávníček, 2003, s. 31). 

Mi me sis ja ko me to du odborného zkoumání umělecké li te ra tu ry ve
své te o rii fikčních světů zce la vyvrátil Lubomír Do ležel (2003). Roz -
lišuje te x ty, jež svět zobrazují (tj. te x ty věcné li te ra tu ry, ty jsou ve
vzta hu k aktuálnímu světu druhotné), a „te x ty konstrukční” (tj. te x ty
umělecké), ty „předcházejí světům; textotvorná činnost tu povolává
světy do exi sten ce a určuje je jich stru ktu ry”, jsou te dy primární, ne j -
sou odvozené (srov. Do ležel 2003, s. 37). 

Fikční jed not li vi ny... jsou on to lo gic ky odlišné od skutečných osob, událostí,
míst... mimetická sémantika zastírá rozdíl mezi skutečnými a fikčními en ti ta mi,
zejména v případě, kdy sdílejí totéž vlastní jméno (Doležel 2003, s. 30). 

Au tor nepopírá, že při kon stru kci fikčního světa spi so va tel čerpá
prvky různého dru hu ze světa aktuálního, ty však důsledně podléhají
významové trans fo r ma ci, takže např. fikční Na po le on Tolstého ne bo
fikční Londýn Dickensův ne j sou to tožní s historickým Na po le o nem ne -
bo zeměpisným Londýnem (Do ležel 2003, s. 31).  Můžeme do plnit, že
Klo ster man no va Šumava není reálnou Šumavou dnes, ale ani v době
vzni ku Klostermannových děl. Te o rie fikčních světů nevylučuje ja ko
kon stru kty světy, které 

[...] jsou analogické nebo podobné světu aktuálnímu, [ale – L.L.] dvojí sémantika
fikčnosti, jedna platící pro „rea li stic kou” fikci, druhá pro „fan ta sti ku”, nemá žádné
oprávnění. Fikční světy nepodléhají požadavkům pravděpodobnosti, pra vdi vo sti ne-
bo hodnověrnosti, jsou tvarovány hi sto ri c ky proměnlivými faktory, jako jsou umělec- 
ké cíle, normy typu a žánru, dobové a individuální styly (Doležel 2003, s. 33), 

pro to „Dickensův Londýn není více skutečný než Car rol lo va říše
divů” (Do ležel 2003, s. 32). 

Ve školní literární výchově je krásná li te ra tu ra polyfunkční di dak-
tické médium. Pod le didaktické zásady vědecké správnosti je dnes
žákům představována ja ko umělý umělecký výtvor, ja ko polysémická
stru ktu ra, ja ko komunikát. Ve vzta hu k te o rii fikčních světů bu dou
učitelé jistě scho p ni vysvětlit přiměřeným způsobem žákům ne jen
střední, ale i základní školy, že „li te ra tu ra není odkázána jen na
napodobování světa skutečného” (Do ležel 2003, s. 32),  a de mon stro -
vat to ne jen na magických mo ti vech pohádek, mýtů a fan ta sy li te ra tu -
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ry ne bo na literárním non sen su. Ve vzta hu k úrovni své čtenářské ko -
m pe ten ce a pod dobrým didaktickým vedením žáci jistě pochopí, že
historický Na po le on a Na po le on Tolstého ne j sou to tožní,  ne boť děti
bu dou scho p ny chápat prin cip umělecké sty li za ce a znakové stru ktur-
ní fun kce literární po sta vy. Pochopí jistě též, že te x ty krásné li te ra tu ry
jsou konstruované slovesné stru ktu ry, nejlépe tak, že se sa mi po ku-
sí literární tvar vytvořit. Ale pravděpodobně hůře pochopí, že ty to
konstru kce jsou nezávislé na světě, v němž je jich autoři žili, že
Kloster man no va Šumava je ja ko umělecký kon strukt bez významo-
vých va zeb k Šumavě reálné. Jak vysvětlit dítěti, že Sei fe r to va báseň
o Ka r lu IV. (J. Se i fert, Ten usměvavý král, sb. Kon cert na ostrově) není 
o Ka r lu IV.? 

Te o rie fikčních světů ja ko vědecké zázemí didaktického prin ci pu
odborné (vědecké) správnosti vyučování vnáší do literární výchovy
ne je den problém. Uka zu je se, že výrazy užívané v ko mu ni ka ci o umě-
lecké literatuře, např. „čerpat látku”, „zo bra zo vat re gion” (obecně
„zo bra zo vat něco”, „psát o něčem”), operující literárněteoretickými
po j my „látka”, „literární ob raz”, jsou vlastně nesprávné: Pod le této te -
o rie li te ra tu ra nic ne zo bra zu je, ne boť jde o na pro sto svébytný kon -
strukt fikčního světa.6    

Zde je třeba se i v di da kti ce opřít o práce rozvíjející stru ktu rali s mus 
vstřícně receptivní este ti ce a předjímavě i te o rii fikčních světů, aniž
popírají významové vzta hy re a li ty a fi kce, a připomenout si např.
významové dění literární stru ktu ry ve výkladu Mi la na Jankoviče: 

Ve významovém pohybu ukazuje dílo neustále mimo sebe a zároveň k sobě, nejen 
prostředkuje sdělení, ale vy sta vu je samoúčelné po zo r no sti také své vlastní uspořá-
dání, s d ě l u j e  a zároveň  j e,  (je) totiž  zdrojem smyslu nevtažitelného k žádné
určité skutečnosti... je to „smysl”, jehož skutečnost se hledá a nalézá přímo v tomto
díle a v této aktivitě tvaru... (Jankovič 1992, s. 20). 

Au tor uvádí, že takový smysl je dán „ja ko u si výrazovou energií,
která se nedá spo u tat běžným „označovaným” (Jankovič 1992, s. 20),
aniž však to to označované ne gu je (viz výše: „dílo uka zu je neustále
m i  m o  s e  b e  a zároveň k sobě” – zvýraznila L.L.).

Uvážíme-li, že RVPZŠ i RVPG akcentují ve výchovných cílech
(kompetencích žáků) především zodpovědný a tvořivý vztah oso b no -
sti žáka k živo tu (především ve společenském kon te x tu), že školní
pro gra my a méně zdatní učitelé žákovskou četbu a  li te ra tu ru méně
často kvalifikovaně interpretují a častěji „používají”, pak je třeba
s U. Ecem věřit, že 

[...] každé empirické čtení je vždy nepředvídatelnou kombinací obou [tj. in ter pre ta ce
i použití – L.L.]. Může se stát, že... používání textu může skončit jako jeho nová
plodná in ter pre ta ce – nebo naopak. Někdy používat texty znamená os vo bo dit je od
jejich předchozích interpretací, objevit jejich nové aspekty... (Eco 2005, s. 71–72).

Utvářet ve školní literární výchově žákův re spekt „k našim tra di-
cím a kulturnímu i historickému dědictví” a utvářet „pozitivní po stoj
k uměleckým dílům” (RVPZŠ, 2005, s. 16) může být účinné zvláště
te h dy, bu de - li učitel v  ko m bi na ci „použití” a „in ter pre ta ce” umělec-
kých textů pre fe ro vat in ter pre ta ci a naučí-li žáka ko mu ni ko vat s im-
plicitně utvářenou energií „smy s lu” i realistické li te ra tu ry, včetně
regionální.  

Te o rie fikčních světů ja ko jed na z teorií vědeckého poznání umě-
lecké li te ra tu ry v plno sti neko re spon du je se  čtenářskou kompetencí
pre pube s cen ta a pu be s cen ta, nesrovnává se s je ho psy cho logi c ky
zdůvodněnou představou o jednotném světě, do něhož patří i umělec-
ká li te ra tu ra a on ja ko její čtenář. Ja ko didaktička chápu problém
literární fi kce ve vzta hu ke čtenářské ko m pe ten ci dětí ja ko závažný
výchovný problém, v je hož řešení lze relativně úspěšně an gažovat
metodické va z by k receptivní este ti ce a k neo stru ktura lis mu v pro ce -
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6 V hodnocení významů motivické a jazykové výstavby textu však Doležel
aplikuje aspekty psychologické a etické, ve fikčním světě operuje nejen poznatky
en cy klo pe die světa fikčního, ale též aktuálního, např. ve výkladu o implicitních
významech textu uvádí příklad z He ming way o vy povídky, v němž podle názvu
platidla lze usuzovat na prostor děje: „Starý muž... nechal půl pesety spropitného”,
a uzavírá: „[...] fráze „půl pesety spropitného [...] opravňuje nás tvrdit, že zemí
fikčního světa této povídky je Španělsko” (Doležel 2003, s. 173). Je He ming way o -
vo Španělsko obrazem reálného Španělska, anebo je to imaginární konstrukt, který
je stvořen jako samostatný, neodvozený, Španělsku nepodobný a významově na
něm zcela nezávislý?  



sech žákovské di da kti c ky vedené četby a in ter pre ta ce te x tu. Di da kti -
ckou transformací je jich me tod je potřeba ko ri go vat v du chu te ma to -
logické stu die D. Hodrové Paměť a proměny míst (1997) literární
místopis, který do školy nižších stupňů nepochybně patří, zvláště po -
kud se vzta hu je k literatuře kra je, v němž  žák žije a chodí do školy.  

Ve světle te o rie fikčních světů lze uvažovat o me to di ce žákovy
tvůrčí práce s te x tem v závěrečné fázi didaktické in ter pre ta ce te x tu –
v různých produkčních aktivitách, např. ve variování, parodování,
v žánrových transformacích te x tu, ale i v žákových po ku sech o vlastní
literární tvar. Celkově vza to však tu to te o rii ve vzta hu ke čtenářské ko -
m pe ten ci žáka základní školy chápu ja ko problém, který si komplexní
řešení didaktické trans fo r ma ce te pr ve žádá.
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Ju sty na KO ŚCIU KIE WICZ

Ra ci bórz

Kry ty cz ny ob raz świa ta
w twó r czo ści Jo se fa Sva to p lu ka Ma cha ra

La ta dzie wię ć dzie siąte XIX wie ku, w któ rych żył Jo sef Sva to p luk
Ma char, były bu rz li wym okre sem roz wo ju cze skiej po ezji, a ta k że
całej li te ra tu ry i ku l tu ry. Li te ra tu rze oraz sztu ce cze skiej za czę to sta -
wiać am bi t ne ce le „mó wie nia szcze rej pra wdy swe go wnę trza” (Ma g -
nu sze wski 1973, s. 216), głoszo no ode jście od ide o lo gii słowia no fi l -
skiej. Na are nę li te racką wkro czyło młode po ko le nie pod hasłem mo -
de r ny. 

Czołowym po etą przełomu wieków był Jo sef Sva to p luk Ma char,
któ ry głosił hasła upo wsze ch nie nia po ety c kiej prze mo wy, no we go
spo so bu wi dze nia świa ta. Te ma ty, ja kie po ru szał, do ty czyły prze de
wszy stkim pro ble mów ów cze s ne go ży cia, zwy cza j nych sy tu a cji, sza -
rych lu dzi, po spo li tych miejsc. Uka zy wał pra wdę co dzien nej eg zy -
sten cji z wszy stki mi jej wa da mi. Pi sarz nie kon cen tro wał się na na ro -
do wych czy hi sto ry cz nych py ta niach. Je go ro la po le gała na uka zy wa -
niu świa ta pełne go trosk, obłudy, sza rzy z ny, smu t ku i bie dy so cja l nej.

Jo sef Sva to p luk Ma char uro dził się w Ko li nie w 1864 r. Młodość,
którą opi sał w Kon fe sech literáta (1901) spę dził naj pierw w Ko li nie,
pó ź niej w Ny m bur ku, Brandýsie nad Łabą, na stę p nie w Pra dze, gdzie
w 1886 ro ku uko ń czył gi mna zjum (po kla sie VI mu siał zmie nić
szkołę wsku tek kon fli ktu z ka te chetą). Już wte dy wy ró ż niał go anty -
kle ry ka lizm. Z nie chę cią od no sił się do reli gi j no ści insty tucjo na l nej
(ostro kry ty ko wał Ko ściół), akce p to wał in dy wi du alną dro gę człowie -
ka do wia ry. Miało to znaczący wpływ na roz wój je go twó r czo ści.
W tym okre sie pi sał pod pse u do ni mem Antonín Ro u sek. Po ma tu rze
w 1886 ro ku i jed no ro cz nej służ bie wo j sko wej (1887–1888) po zo stał

w ar mii ze sto p niem ofi ce ra, ale już w 1891 ro ku opu ścił wo j sko i wy -
je chał do Wied nia, gdzie pra co wał ja ko urzęd nik ban ko wy. Prze żył
tam trzy dzie ści lat. Do oj czy z ny wró cił do pie ro po pie r wszej wo j nie
świa to wej.

 W tym okre sie po wstała naj isto tnie j sza część je go twó r czo ści po -
ety c kiej i pub licy sty cz nej. Pod czas po by tu w Wied niu wni kli wie po z -
nał sy stem po li ty cz ny mo na r chii hab s bu r skiej. Czyn nie brał udział
w ro dzi mym ru chu umysłowym i li te ra c kim. Pi sał ar ty kuły do ta kich
cza so pism, jak „Čas” czy „Naše do ba”. Je go przy ja ciółmi by li: wy bi t -
ny po li tyk To masz Gar ri gue Ma sa ryk i pi sarz Alo is Jirásek, z któ rym
przez wie le lat ko re spon do wał. Owo cem tych kon ta któw jest zbiór
„roz mów”, wy da ny pod nazwą Čtyřicet let s Alo i sem Jiráskem (Czter -
dzie ści lat z Alojzem Jiráskiem, 1931). W tym czasie Ma char de kla ro -
wał się ja ko so cjal demo kra ta i re a li sta i pi sy wał dla cza so pi s ma
„Čas”, o czym świa d czy jed na z je go wy po wie dzi:

Moje příslušenství k české straně pokrokové nevázalo se na program (nikdy jsem
nepřečetl tu červenou knížku, v niž bylo složeno vyznání víry), byl jsem nedělním
feu ille toni stou Času a věřil lidem a v lidi, kteří za Čase stáli (Machar 1927, s. 13).

W tej sa mej książce wy z nał:

Strany mi nebyly ničím, národ vším, a kdo měl porozumění a pra co val kde a jak
mohl pro ten celek, był mi blízký a mohl být jist mou přátelskou pomocí (Machar
1927, s. 13).

Po po wro cie do oj czy z ny w 1918 ro ku na pi sał:

Věděl jsem, že jedu z říše smrti do země života.V duši jsem měl rozjásané světlo,
smíření s do mo vi nou a celé jaro kvetoucích nadějí. Všechno bylo za po me nu to a od-
puštěno: dřívější boje, hněvy, rozhorlení, nepřátele, pro ti v ni ci (Machar 1927, s. 9).

W 1894 ro ku Ma char na pi sał słyn ny ar ty kuł o Vítězslavie Hálku,
któ ry to wy wołał bu rz liwą dys ku sję wśród cze skiej opi nii pu b li cz nej.
Uka zał on po działy za rów no ge ne ra cyj ne, jak i po li ty cz ne. Był ta k że
ini cja to rem i jed nym ze współau to rów naj bar dziej zna ne go wystąpie -
nia pro gra mo we go młodych ar ty stów, kry ty ków, dzien ni ka rzy lat
dzie wię ć dzie siątych – Ma ni fe stu Cze skiej Mo de r ny, głoszącego mię -
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dzy in ny mi hasła indy widu ali z mu i kry ty cy z mu. Po za ko ń cze niu pie r -
wszej wo j ny świa to wej pia sto wał urząd ge ne ral ne go in spe kto ra cze -
chosłowa c kiej ar mii (la ta 1919–1924). Mi mo iż od początku na le żał
do sfer rządo wych, pó ź niej prze szedł do opo zy cji, a w ko ń cu bli ski
był poglądom skra j nej pra wi cy. Po ode jściu ze sta no wi ska zno wu
zaczął pu b li ko wać. W dzie le Pět roků v kasárnách (Pięć lat w ko sza -
rach, 1927) stwier dził:

Vrátil jsem do Čech při prvním červánku naší svobody... Předpokládal jsem, že
takový úžasný obrat v osudech našeho lidu nutně musí zatřást duši jeho, zbu r co vat
všecko dobré v ní a proměnit celý charakter našeho národa... Přišel jsem, člověk nový, 
k lidem novým. Snil jsem velký sen o novém kulturním českém člověku. Procitl jsem,
stáhl ruku zpět a vy hle dal svůj starý bič (Machar 1927, s. 61–62).

Ma char roz cza ro wał się sy tu acją pa nującą w kra ju, cze mu dał
wyraz w swo jej twó r czo ści.

Poe zja histo ry cz na 1893–1896 i Go l gata stała się zwia stu nem no -
we go eta pu w twó r czo ści Ma cha ra. Na początku bo wiem XX wie ku
au tor przystąpił do re a li za cji sta re go pla nu opi su – po do b nie jak wcze -
ś niej Vi c tor Hu go i Ja ro s lav Vrchlický – ob ra zu lu dz ko ści od cza sów
naj sta r szych aż po współcze s ność. Dzię ki te mu po wstał ob sze r ny cykl 
po ety cki Svědomím věků (Su mie niem wie ków). Naj wię ksze zna cze nie
od gry wają dwa pie r wsze zbio ry te go cy klu: V záři helénského slun ce
(W bla sku hel le ń skie go słoń ca) i Jed z Ju dey (Tru ci z na z Ju dei). Au tor
na pi sał o nich:

Já dodělávám ty dvě knihy antických básní. Ještě nic mi nebylo tak blízko, jako
tohle. Ze všeho, co jsem dosud psal (Pešat 1959, s. 102).

Stwier dził ta k że:

[...] ti moji antičtí lidé mají tolik mojí krve jako žádné jiné knihy, jež jsem dosud psal a 
mojí lásky, nenávisti. Ale je to zavřeno tak, že to člověk – čtenář ne na j de, a proto že
nechci, aby každý šosák, kdo vydá za knihu 3 koruny, měl právo očumovat mé nervy a 
hmatat po mé krvi svými špinavými prsty (Pešat 1959, s. 102).

W tej roz ległej li te ra c kiej pa no ra mie dzie jów przeszłość stała się
dla Ma cha ra swo istą re li gią. Jej ob raz au tor bu do wał, opie rając się

nie ma l że wyłącz nie na źródłach hi sto ry cz nych, się gał do sta rych kro -
nik. Prio ry te to wym założe niem było uka za nie człowie ka i je go men -
ta l no ści z psy cholo gicz ne go pun ktu wi dze nia. Swoją wi zję hi sto rii nie 
roz po czy na ku l turą antyczną, wpro wa dza ją chro nolo gi cz nie do pie ro
po mo ty wach chi ń skich, ba bi lo ń skich, he bra j skich, egi p skich i per -
skich. Pre zen tu je Hel la dę od roz kwi tu aż po jej zmierzch, a pa ra le l nie
z nią za czy nają po ja wiać się i pie r wsze mo ty wy rzy m skie. Te dwa pie -
r wsze zbio ry sta no wią pre lu dium do głów ne go te ma tu – Rzy mu. Opi -
sując Hel la dę, au tor pod kre śla prze de wszy stkim ku l tu rę, dla te go też
na pi sał cykl wierszy o wy bi t nych fi lo zo fach (Py t ha go ras, Ske p tik,
Umírající Ai s chy los, Par r ha sios, Eu ry pi des, Poslední vítězství So fo -
klo vo, Po le mon). 

Ma char opisu je ta k że Rzym za cza sów ce sa r stwa. Wy ko rzy stu je
do te go ce lu mono log (głów nego bo ha te ra czy in nych po sta ci z je go
krę gu). I tak – na przykład – siłę Rzy mu, wie l kie go, nie znisz czal ne go
im pe rium, wy ra ża au tor, przypo mi nając przy go dę rzy m skie go oby -
wa te la, któ ry w chwi li, gdy Han ni bal ob le gał mia sto, kupował grun ty,
na któ rych sta cjonowały wo j ska nie przy ja cie la (Han ni bal an te po -
rtas; Ma char 1931, s. 128). Wie rzył, że wkró t ce na sta nie po kój i bę -
dzie mógł je ob siać. Tak też się stało, ce sa r stwo bo wiem zwy ciężyło
w tej wo j nie. W ko le j nym utwo rze, za ty tułowa nym Se na tus po pu lus -
que Ro ma nus (Ma char 1931, s. 139–141), słowa se nat i lud rzy m ski,
wy po wie dzia ne przez posła rzy m skie go, wzbu dzają ta ki re spekt
w mona r sze sy ry j skim An tio chu, że re zy g nu je on z ob lę że nia Ale -
ksan drii i da je swym wo j skom roz kaz od wro tu.  Na to miast w zbio rze
Jed z Ju dey w wie r szu Ci vis Ro ma nus kre śli au tor po rtret rzy m skie go
że bra ka, któ ry pro si o wspa r cie pie nię ż ne prze je ż dżających ku pców
sy ry j skich, ale jest zbyt du m ny, by przyjąć po gar d li wie rzu coną jał-
mu ż nę:

Z těch kupců jeden hodil peníz k němu.
Však římský občan ne z d vihl se po něm,
Neb peníz padl v dál několika kroků.
Jen převalil se, zahleděl se v dáli,
v tu sla d kou línou per spe kti vu dálky. 

              (Ma char 1932a, s. 89)
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Ma char w swym dzie le za chwy ca się anty kiem. V záři hellenského
slun ce pod miot li ry cz ny przy j mu je po sta wę sce p ty ka, któ ry, po mi mo
że ciągle je sz cze wie rzy w Bo ga, zna j du je po za re li gijną in ter pre ta cję
wię kszo ści zja wisk w przy ro dzie (Ske p tik, s. 59–61). 

W Je du z Ju dey anty cz ny świat za czy na po wo li spie rać się z ro-
snącym w po tę gę chrze ści ja ń stwem. Au tor sta ra się prze ko nać lu dzi,
że mo ż na eg zy sto wać bez bo gów: sta rych czy no wych. W utwo rze
U Býčí hla vy (Pod By czą głową) fi lo zof nie zna j du je w przy ro dzie
mie j s ca dla bo gów, jest pe wien, iż kie dyś na de jdzie chwi la pra wdy,
„jež se j me li d st vu neviděná po uta” (s. 42). Umie rający Pe tro niusz
w u pa dającym z dnia na dzień Rzy mie już wie, że:

... li d st vo ctilo po tolik set roků
pohádky hloupé, básníků sny dětské. 

(Pe tro nius, Machar 1932a, s. 69)

W utwo rze Večer Mar ka Au re lia ve Vindoboně (Wie czór Mar ka
Au re liu sza w Vin do bo nie) Ma rek Au re liusz stwier dza, że za le d wie
jedni bo go wie prze sta li za j mo wać my śli lu dz kie, wnet po ja wi li się
nowi:

Však mudrc jenom potlačí svůj povzdech
A klidně dál se dívá na běh věci,
Jež vznikají jen, aby za ni ka ly
A částkou toho byly, co svém žitím. 

               (Machar 1932a, s. 107)

W zbio rze tym prze ni kają się pie r wia stki ówcze s ne go poglądu au -
to ra na kwe stie re li gii. Roz sze rzające się chrze ści ja ń stwo po gar d li wie 
na zy wa on tru cizną z Ju dei. Według po ety świat anty cz ny był do cze s -
nym szczę ściem, jed na k że zo stał zni we czo ny przez na ro dzi ny no we -
go wy zna nia. Złamało ono lu dz kie cha ra kte ry, stłumiło na tu rę, a zie -
m skie szczę ście za mie niło w pra gnie nie osiągnięcia wie cz nej szczę -
śli wo ści aż do śmie r ci. Mó wi o tym cho cia ż by w wie r szach: V ka ta ko -
m bach (W ka ta ku m bach), Ad be stias, Křesťan ka (Chrze ści jan ka). 

Już w zbio rach po ety c kich 1893–1896 i Go l go ta wy ra ź nie wi dać,
iż Ma char prze two rzył cały doty ch cza so wy cha ra kter swej po ezji.

Posługi wał się bo wiem wie r szem wo l nym, używał czę sto pię cio sto -
powe go niery mujące go się ja m bu, fo r my mo no lo gów, dia lo gów, za -
pisków, li stów. Dużą ro lę od gry wały tu apo stro fa i po in ta. Je go wie r -
sze za wie rają też chara ktery sty cz ny de tal, w któ rym kon cen tru je się
ich myśl prze wod nia. Na przykład w wie r szu Je den z desáté le gie (Je -
den z dzie siątej le gii) ta ki mi słowy ko ń czy się mo no log żołnie rza,
przy go to wujące go się do ze m sty za śmierć Ce za ra:

Noc pokročila. Spaní tvoje matko
Je lehké tak, a vstáváš vždy záhy,
Když začnou ha s no ut hvězdy. Vzbuď mě, prosím,
Kdyby snad spánek uklidnit chtěl trochu
Tmou mi los rd nou te sk nost duše mojí
A žár mých víček… Vzbuď mě tedy, máti,
By Plancus a ti druzí nečekali… 
                  (Machar 1912, s. 56)

Uwa ża się, iż jest to swo i sta, zmo der nizo wa na i bar dziej wyra fi no -
wa na od mia na po in ty. Jed na k że au tor kończąc utwo ry, się ga po za po -
intą do li cz ne go za so bu śro d ków sty li sty cz nych. Wie le utwo rów ko ń -
czy się za wołaniem czy też apo strofą. We wcze ś nie j szych utwo rach
Ma char uży wał ję zy ka po to cz ne go, tu taj na to miast ustę pu je mie j s ca
re to ry ce ję zy ko wej. Po eta po mi strzo wsku osiąga w swych utwo rach
pa tos, któ ry na da je im za ba r wie nie ar cha i cz ne. Ta ki cha ra kter po ezji
hi sto ry cz nej Ma cha ra wzma ga się dzię ki uży ciu ar cha i zującej skład ni:

Vyznám se, o Rúfe,
Že nerozumím dobře slovům tvým,
Však věřím v pravdu jejich, neboť žiješ
Veřejných věci v proudu, pozoruješ
I čin i lidi. Já dle povahy své,
Jež ráda tráví v přemítavém klidu,
Jdu sadem rád a po zo ru ji práci
Svých otroků.
       (Na ulici, Machar 1931, s. 155)

W ob sze r nym cy klu hi sto ry cz nym da je się za uwa żyć, że Ma char
co raz wy ra ź niej od da la się od aktu a l nych za gad nień, od pro ble mów
cze skiej po ezji. In te re su je go wyłącz nie hi sto ria, któ rej za da niem jest
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spro wo ko wa nie czy te l ni ków do głębszych prze my śleń, aby le piej
zro zu mieć świat. 

Ko lejne to my cy klu Svědomím věků: Barbaři (Bar ba rzy ń cy), Po -
hanské pla me ny (Po ga ń skie płomie nie), Apoštolové (Apo stołowie) są
kon ty nu acją kry ty ki chrze ści ja ń stwa w do bie śred nio wie cza. Głów ne
mot to Barbaři zo stało za wa r te już w pie r wszym wie r szu Tma (Cie -
mność):

Noc leží na všem. A tma její dusí.
Kříž ohromný z ní ramena svojí zdvihá
A ta jsou černá, jako by Smrt sama
Své paže rozvírala...
[...]

Dva černé stíny rvou se spolu nad vším:
To stařec – papež bije dřevem kříže
Do meče, jímž se císař Němec snaží
Jej sehnat s křesla kdysi Au gu sto va... 
(Machar 1932b, s. 9–10)

Ma char przy ta cza wie le do wo dów, mających poka zać, że chrze ści -
ja ń stwo nie sie ze sobą ty l ko zło. Pohanské pla me ny, na wiązujące do
Barbařych, stały się ob ra zem od ro dze nia du cha anty ku. Wie l cy re ne -
san so wi ar ty ści chylą czoła przed wie l ki mi dziełami sta ro ży t nych
twó r ców – niedo ścig nio ny mi ideałami. Mó wi o tym w utworach: Do -
na tel lo, So cha Afro di ty (Rze ź ba Afro dy ty), Večerní myšlenky Mi che -
lag nio la Buo na rot ti ho (Wie czo r ne my śli Mi chała Anioła Buo na rot -
tiego).

W Apoštolech, piątej księ dze cy klu, de fi lują ci, któ rzy czy to
słowem, czy czy nem chcą prze pro wa dzić re fo r mę ko ścioła, jak i doty -
ch cza sowe go spo so bu po j mo wa nia świa ta. Są to, mię dzy in ny mi, Jan
Hus, Jan Žižka, Ma r cin Lu t her, Jan Amos Komenský, Krzy sztof Ko -
lumb, Ga li leo Ga li lei, Cro m well, a ta k że pa pie że, ce sa rze, Ig na cy Lo -
y o la. Tło tych po sta ci sta no wią roz ma i te ob ra zy hi sto rii, na przykład
wojna trzy dzie stole t nia, re wo lucja fran cuska, chłop skie bunty. Po ja -
wia się tu dąże nie do pełne go uchwy ce nia co dzien nej eg zy sten cji opi -
sy wa ne go śro do wi ska. 

Svědomím věků miało być swo istą ucieczką au to ra od współcze s -
no ści i ma razmu ży cia co dzien ne go. Kry ty cy li te rac cy uwa żają, że
zbiór ten na le ży już do schyłkowe go okre su twó r czo ści Ma cha ra, co
jest związa ne z przed wo jen nym kry zy sem indy widu ali z mu lat dzie -
wię ć dzie siątych XX wie ku.

Indy widua listy cz ne po j mo wa nie hi sto rii po ja wiło się prze de wszyst-
kim w dwóch zbio rach cze skie go po ety: Ro ky za století 1. Oni i Ro ky
za století 2. On. Wie r sze w nich za wa r te do tyczą bu rz li we go okre su
fran cu skiej re wo lu cji bur żua zy j nej, któ ra była dla Ma cha ra okre sem
ogro mne go na tę że nia lu dz kich sił, sym bo lem zmia ny na le p sze.
W utwo rze Dan ton III. pi sze:

Však Re vo lu ce je přec dobrým dílem,
ač živena je námi, lotry, blázny.
            (Machar 1928, s. 134)

Dla au to ra re wo lu cja, którą opie wa, ja wi się ja ko ta je mni cza, fata -
li sty cz na, ni czym nie opa no wa na siła, któ ra niszczy wszy stko na swej
dro dze. W wie r szu Ma rat po da je on przy czy ny jej po wsta nia:

[...] Re vo lu ce
je zakručením hladových břich lidu,
ne plodem lebek. Pomstou bědných duší, 
ne kon stru kce mi žvavých Advokátů. 

              (Machar 1929, s. 110)

W in nym mie j s cu utwo ru pod miot li ry cz ny stwier dza:

Dítětem lidu byla Re vo lu ce,
teď mi len kou jest jeho, on ji hlídá
a nedovolí aby hrubé prsty
po bílých ňadrech klo u za ti jí směly! 

           (Machar 1929, s. 112)

Osta t nie to my Svědomím věků: Krůčky dějin (Kro cz ki dzie jów)
i Kam to spěje (Dokąd to zmie rza), po wstałe w la tach 1917–1926,
przed sta wiają po rtre ty ar ty stów, po li ty ków, uczo nych, wład ców, jak
i pro s tych lu dzi. Ko ń co wy utwór owe go cy klu, Poslední kosmická

5453



píseň (Osta t nia pieśń ko s mi cz na), jest po le miką z op ty mi z mem
Nerudy:

Kde je země? Byla vůbec?
Její život, sláva, pych?
Nikdo jí tu nepohřeší,
Sudba všech to zemřelých.
[...]

Naše verše, naše láska,
Naše trýzně, radost, žal –
Hlucho. Jenom světy šumí
Na svých drahách dál a dál.
(Machar 1932b, s. 242–243)

Bo ga ty te ma ty cz nie cykl Svědomím věků ob fi tu je za rów no w mo -
ty wy świa ta anty czne go, jak i w ele men ty wa l ki prze ciw ko chrze ści -
jań stwu i apo te o zę fran cu skiej re wo lu cji bur żua zy j nej. Au tor pragnął
uchwy cić cały roz wój lu dz ko ści na prze strze ni dzie jów.

 W ro ku 1893 roz wi nęła się pub licy sty cz na działal ność Ma cha ra
na po lu li te ra c kim, prze de wszy stkim w cza so pi s mach: „Čas”, „Naše
doba”, „Rozhledy”, „České no viny”. Pu b li ko wał on swoje fe lie to ny
rów nież w „Vídeňskich li stach” i w cza so pi śmie „Die Ze nit”. 

Na uwa gę zasługują je go fe lie to ny, któ re zo stały wy da ne w po sta ci 
książki, np. Stará pró za (1903) czy Hrst be le trie (Garść be le try sty ki,
1905). Stará pró za po wstała w la tach 1888–1891, jej za da nie po le gało 
na uka za niu obłudy współcze s ne go świa ta. Na to miast w Hrst be le trie
prze wa żają po rtre ty lu dzi z naj róż nie j szych warstw społecz nych. Są
to małe psy cho logi cz ne ob ra z ki bli skie szki co wi lite ra c kie mu.

W swo ich fe lie tonach Ma char sku pia uwa gę czy te l ni ka na aktu a l -
nych wy da rze niach, zmu szając go tym sa mym do głęb szej re fle ksji.
Fe lie to ny były dla nie go tak sa mo wa ż ne, jak twó r czość pro za to r ska,
a to dla te go, że do sta r czały mu mo ż li wo ści do za ję cia sta no wi ska wo -
bec aktu a l nych wy da rzeń. Wię kszość tych publi cy sty cz nych roz praw
zostao za pi sa nych wie r szem. Wy ró ż niają się one wie loba rw no ścią,
wielo posta cio wo ścią, pre zen tują sto su nek au to ra do eg zy sten cji,

świata współcze s ne go – są to ata kujące po le mi ki, po rtre ty jed no stek
i re po r ta że czy też szki ce auto bio grafi cz ne. Uży wając iro nii i sar ka z -
mu, au tor pię t nu je lu dz kie przy wa ry, zakłama nie, poli ty kie r stwo i fi li -
ste r stwo. Ga ni tak krę gi po li ty cz ne, jak i ko ście l ne. 

Twó r czość felie toni sty cz na była dla Ma cha ra wa ż nym do ku men -
tem, świa de c twem do by, w któ rej żył, a ta k że śro d kiem sy ste maty -
czne go ko men to wa nia cze skich i au stria c kich sto sun ków po li ty cz -
nych, mie j s cem sta r cia z poli ty cz ny mi prze ciw ni ka mi, była też za ci -
szem, gdzie da wał upust swym emo cjom, uczu ciom, wspo mnie niom
i wra że niom z li cz nych pod ró ży. Ema nu je ona indy widu ali z mem, su -
bie kty wiz mem, ob fi tu je w iro nię i sar kazm. 

Wczesną po le mi kę wo kół Hálka ze brał i wy dał w książce Za rána
(Ran kiem, 1920; pie r wo t nie no siła ty tuł Kni hy fejetonů I, 1901), po le -
mi ki z kon ser waty wny mi przed stawi cie la mi nacjo nali sty cz nej po li ty -
ki ku l tu ro wej V. Vlčkiem i F. Zákrejsem zo stały umie sz czo ne w to-
mie Tro feje (Tro fe je, 1920, pie r wo t nie Kni hy fejetonů), na to miast li te -
ra c kie po rtre ty i kry ty ki opu b li ko wał w zbio rze V po led ne (W połud -
nie, 1921), kry ty cz ne uwa gi zaś na sto sun ki pa nujące w Cze chach
zna j dują się w zbior kach: Českým živo tem (Cze skim ży ciem, 1912)
i Vzpomíná se (Wspo mi na się, 1920). Szki ce na te mat sy tu a cji spo-
łecz nej i po li ty cz nej, po do bi z ny po li ty ków, jak rów nież pro s tych lu -
dzi, zo stały na kre ślo ne w książkach Vídeň (Wie deń, 1919) i Vídeňské
pro fi ly (Wie de ń skie ob li cza, 1919). Po le mi ki z cze skim kle ryka li z -
mem wraz z hi sto ry cz nym wykładem kon ce pcji anty ku i chrze ści ja ń -
stwa zna j dują się w Ka to lickich povídkach (Ka to li c kich opo wia da -
niach, 1911) i An ti ce a křesťanství (Antyk i chrze ści ja ń stwo). 

W 1906 ro ku Ma char pu b li ko wał w cza so pi śmie „Čas” ar ty kuły
o anty ku i chrze ści ja ń stwie, któ re pó ź niej zo stały ze bra ne i wy dane
w fo r mie książki w 1930 ro ku. W An ti ce a křesťanství au tor głosi:

Umění antiky było neoddělitelnou součástkou života národního, a tepna života
toho bije v něm dosud. Ale musí být poznáno celé a ve všech oborech, aby była jasná
celá jeho nádherná ha r mo nie (Machar 1930, s. 15).

Twier dzi, że wszy stkie epo ki ko rzy stały z do ro b ku sta roży t no ści,
po wołuje się na Sze kspi ra, dwór Lu d wi ka XIV, nie mie c kich kla sy ków. 
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Stwier dza też:

Harmonií dvou světů jest antika. Krásy a síly, ženy a muže, Hellady a Říma
(Machar 1930, s. 16).

Na pie de sta le sta wia Ju liu sza Ce za ra, uwa żając go za po stać naj -
bar dziej godną po dzi wu i na śla do wa nia. Twier dzi, iż re li gia chrze ści -
ja ń ska do pro wa dziła do upa d ku anty czne go świa ta: 

Antika za hy nu la jedem z Judey, ale ani těm, kdož jí ho dali pít, neslouží ke zdraví.
Je podnes smíšen s jejich krví, zmalátňuje jejich energii, otupuje smysly, ničí roz-
vahu, zatemňuje celý život (Machar 1930, s. 19). 

W 1906 ro ku Ma char po raz pie r wszy od wie dził Ita lię. Po po wro -
cie na pi sał zbiór fe lie to nów, któ re za ty tułował Řím (Rzym, 1907). Au -
tor do brze znał hi sto rię anty czne go Rzy mu, czy ty wał bo wiem dzieła
zna nych rzy m skich hi sto ry ków: Ta cy ta, Plu ta r cha. Je go utwór jest
swo istą po le miką z ko ście l nym po j mo wa niem hi sto rii i jej in ter pre -
tacją. Rzy mo wi anty czne mu prze ciw sta wia Rzym chrze ści ja ń ski ja ko 
sy no nim upa d ku. Opi su je ta k że współczesną sto li cę zjed no czo nych
Włoch, któ ra według nie go złamała świecką moc pa pie ży:

Moderní Itálie ne ve d la boj proti papežství jako in sti tu ci církevní: jí stačilo, že
zbavila papeže panství světského. Nechala svatého otce v jeho Vatikaně, nechala mu
vyb le d lou pompu a de ka den ci jeho slávy, neboť v Římě dohrálo vše, co bylo
středověkem. Ne ve d la boj proti němu, neboť zde v Římě jest boj dobojován: protivník 
padl a nebylo potřeba ani jediné rány (Machar 1928, s. 241). 

Au tor ko ń czy swe dzieło słowa mi: 

Dnes je křesťanství tak vyvětralou a prázdnou formou, jako była víra v bohy, když 
nastával pád antického světa. (Machar 1928, s. 260) 

Utwo rem opi sującym ko le j ne dwie pod ró że do Ita lii jest Pod slun -
cem italským (Pod włoskim słoń cem, 1918). Aczko l wiek nie ma on
wy dźwię ku saty ry cz ne go, pre zen tu je ra czej pię k no włoskiej przy ro -
dy, za wie ra opi sy Rzy mu i je go pa miątek, a ta k że Ne a po lu, Ti vo li
i Ca pri.

My śli za pre zen towa ne w Římie wy wołały bu rz li we dys ku sje wśród
cze skie go du cho wie ń stwa kato li c kie go. Po wstał sze reg bro szur i ar ty -

kułów na pi sa nych przez księ ży, ne gujących te zy Ma cha ra. Do sta r -
czyły one Ma cha ro wi wie lu ma te riałów, dzię ki któ rym po wstały fe lie -
to ny za ty tułowa ne Katolické povídky (Opo wia da nia ka to li c kie, 1911). 
Są one walką wy po wie dzianą przez au to ra rzy m skie mu du cho wie ń -
stwu i kle ryka liz mo wi. Ma char na zwał ją „rušením živ no sti” (znie sie -
nie rze miosła; por. Dějiny české li te ra tu ry III. 1961, s. 519). Ta ki mi
słowy pi sze o re li gii ka to li c kiej:

[...] ka to li cismus je ono pohodlné obojživelnictví, které něco jiného má v ústech,
a vždy opak toho v duši (Machar 1919, s. 293).

W tym dzie le au tor stwo rzył spe cy fi cz ny typ opo wia da nia. Pro sta
hi sto ria, ata kująca za po mocą pa m fle tu nie do trzy ma nie ce li ba tu przez 
księ ży, a ta k że nie zgod no ści z re li gijną te o rią i pra ktyką, roz wi ja się
w śro d ku toczące go się nie ustan nie dia lo gu po mię dzy au to rem i je go
prze ciw ni ka mi. W ten spo sób Ma char re a gu je na po le mi cz ne ar ty kuły 
księ ży. Wszy stkie je go zbio ry fe lie to nów wy mie rzo ne są prze ciw ko
współcze s ne mu kle ryka liz mo wi, zakłama niu pa nujące mu wśród du -
cho wie ń stwa.

Mo ż na po ku sić się o stwier dze nie, że „memoárovym dílem” są
Kon fe se literáta (Wy zna nia li te ra ta), któ re mo ż na uz nać za utwór bio -
gra fi cz ny. Są w nim bo wiem fakty z ży cia Ma cha ra, je go spo t kań, zna -
jo mo ści z ró ż ny mi lu dź mi, li te ra c kie próby, wy wo dy o pro ble mach
społecz nych i na ro do wych, któ re go za ab sor bo wały, prze de wszy -
stkim jed nak opis we wnę trz nych do z nań z cza sów dzie ci ń stwa, lat gi -
mna zja l nych, stu diów i wstąpie nia do wojska w 1887 ro ku. Dzieło to
spra wia wra że nie nie aprio rycz ne go świa de c twa o au to rze i o cza sach,
w któ rych przyszło mu żyć. Mo ż na tu do strzec dwie sfe ry: ży cie pry -
wa t ne bo wiem prze pla ta się z twó r czo ścią (eg zy stencją) li te racką.
Z iro ni cz nym akcen tem ewo ku je wi zję rze czy wi sto ści. Ma char przy -
bli ża czy tel ni ko wi to, co skłoniło go do na pi sa nia owe go dzieła: 

Ano, píšu Konfese. A myslím, že pro tohle: my, krásní literáti, jsme každý jak ten
mythický Narcis. Každý z nás má sebe rád [...], každý je zamilován do sebe, každý se
považuje za centrum života a světa [...]. A tak za dnů mla do sti vy pra vu je a povídá, co
viděl, co slyšel, co ho bolí [...], hlásí – li se k praporu de ka den ce, poví ještě jiné věci –
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Do bra va MOLDANOVÁ

Ústí nad La bem

Spi sova te l ky a jejich hrdinky
na přelomu 19. a 20. století

V sou vi s lo sti roz vo jem emancipačního hnutí na kon ci 19. století
dochází po zvo l na i k proměně, s níž česká společnost přistupuje
k ženskému psaní: je st liže na počátku 19. století by lo ženské psaní
důležitou součástí národní li te ra tu ry a je ho exi sten ce v očích vlastenců 
po tvrzo va la kom p le t nost české li te ra tu ry, o několik desítek let později 
už píšící žena je samozřejmou a téměř bezpříznakovou součástí národ- 
ní li te ra tu ry. Spi sova te l ky 19. století plni ly i mimoliterární úkoly,
účastnily se různých vlasteneckých akcí, jimž dodávaly lesk, stávaly
se představitelkami a mluvčími snah o zrovnoprávnění ženy, o zvýše-
ní její společenské pre stiže, o otevření možno sti vzdělávat se apod.
V čele významných institucí zabývajícími se těmito problémy stály
nejvýznamnější au to rky té do by: Ka ro li na Světlá, Eliška Krásnohor-
ská a na kon ci století Teréza Nováková. Právě ta to jména – ve d le
manželek významných politiků, ja ko by ly Ma rie Riegrová Palacká
a Marie Červinková Riegrová – , dávala ženskému hnutí potřebnou
váhu. Střízlivé a ni jak provokativně formulované požada v ky přinesly
vynikající výsledky. Úsilí o povznesení dívčího vzdělávání vyv r cho li -
lo v 90. le tech 19. století za ložením Ve s ni na ly cea v Brně a Mi ne r vy
v Pra ze. Ty to in sti tu ce otvíraly možno sti pro intelektuální roz voj
mladých žen (včetně to ho, že vytvářely svým absolventkám před-
poklady pro vstup na vysoké školy), ale také ovlivňovaly veřejné mí-
nění, přispívaly ke změnám společenské pra xe, která, včetně fun gu-
jícího mo de lu měšťanské ro di ny, dívkám praktické využití to ho to
nově nabytého pro sto ru téměř zne možňovala. 

Realistická pró za (a dra ma) v zahraničí i u nás po uka zo va ly na kri -
zi stávajícího postavení ženy již dříve: po sta vy ja ko An na Ka re ni no-
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slovem, klade veliký důraz na své Já. Po letech – a tak było se mnou – dostaví se jakýsi 
ostych. Už se nemluví a nepíše já, já – už se raději zamění prvá osoba třetí a místo já
myslím řekne se člověk myslí (Machar 1901, s. 8).

Wspo mi nając swój ro dzin ny dom w Ko li nie nad Łabą, ro dzi ców,
cza sy swej młodości i ży cia lite ra c kie go, po padł w me lan cho lię, na to -
miast cza sy pó ź nie j sze przed sta wił z per spe kty wy wie l kie go dzie cka
z go rz kim uśmie chem zmę czo ne go sce p ty ka. Uczu cia i re fle ksje, któ -
re zo stały tu wy ra żo ne – cza sem wy po wie dzia ne ja k by mi mo wo l nie,
cza sem z za mie rzo nym dys tan sem – kryją w so bie oso bi sty sto su nek
do świa ta: począwszy od młod zie ń czej, na iw nej bez po śred nio ści, aż
po mądrą po wściągli wość wie ku doj rzałego. Au tor od kry wał przed
czy te l ni kiem swą du szę i głębię idei, my śli w niej za wa r tych. 
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vá, Em ma Bovaryová či No ra Hjelmarová a je jich příběhy se sta ly
evropským ma je t kem, u nás v te x tech au to rek ja ko Teréza Nováková,
Ga brie la Preissová či Jiří Sumín (ale i dílech psaných mužskými au to -
ry, příkladem za všechny může být Maryša bratří Mrštíků) se rovněž
objevují příběhy žen, které se od ho d la ly hle dat štěstí na vzdo ry stávají- 
cím konvencím i díla, hledající ce stu z bezvýchodného postavení
těchto revoltujících osobností. 

V devadesátých le tech se vyhraňuje tvůrčí pro fil au to rek na roze-
ných zhru ba me zi ro kem 1850–1860: jsou to Anna Řeháková, Teréza
Svatová, Fe lix Tevér a zejména a především Teréza Nováková. Ty to
au to rky, navazující na tra di ci realistické pró zy, zpracovávají ven kov-
ská témata či se věnují ne příliš náročným pohledům na současný
městský život. Plejáda píšících žen je v té době poměrně široká,
ženská jména známá z titulních listů knih doplňují jména au to rek
publikujících časopisecky. Na národopisné výstavě ro ku 1896, kde
by la vy sta ve na knižní díla českých au to rek, se ob je vu je se z nam 40
jmen literárně činných žen, zahrnující ovšem i au to rky v té době již
mrtvé. S výjimkou Terézy Novákové, která na přelomu století v Če-
chách re pre zen tu je vrcholné kva li ty realistické pró zy, z nich zůstává
známá vlastně jen Ga brie la Preissová, a to zda le ka ne svým rozsáhlým 
mnohosvazkovým dílem prozaickým (sebrané spi sy, vydávané u Ot ty
v létech 1910–1915 měly 18 svazků, po ro ce 1915 Preissová pilně
tvořila dále až do své smrti v ro ce 1946), ale svými dvěma dra ma ty,
Ga z di nou ro bou a Její pastorkyní, které navíc žijí spíš ja ko operní li -
bre ta než samostatné dramatické te x ty. Je jich témata – málokdy vý-
lučně „ženská“ – čerpají ze společenského živo ta, dotýkají se sociál-
ního postavení ženy, ne možno sti vybočit z rámce pra vi del fungující
společnosti, aniž by to zna me na lo morální i sociální tragédii. Tak, jak
to odpovídalo sta vu společnosti, kde se ve d le vesnického živ lu pro sa -
zo va lo zejména prostředí maloměstské, jsou je jich příběhy za sa ze ny
do prostředí méně náročného než je prostředí slavných evropských
románů Tolstého, Fla u be r ta či Ibsenových dra mat. O to víc vy stu pu je
mo ment sociální, otázka existenčního zabezpečení ženy, která nemá

ochra nu ro di ny a ocitá se na okra ji společnosti, ne jen ostrakizována
ale i strádající v bídě. 

Literární vývoj v 90. le tech 19. století byl u nás ne sen výrazně
formulovaným pro gra mem indi vidu ali s mu. Umění, včetně li te ra tu ry,
má vycházet z osobního a osobnostního, prožit ku: umělec má vypoví-
dat o svém prožívání světa, o své jedinečné a neopakovatelné zkuše-
nosti. Umělecké směry, které se v té době rozvíjejí, hledají me to dy, jak 
ten to individuální prožitek za chy tit. Zároveň se objevují úvahy o „žen-
ské literatuře“ ja ko specifickém fenoménu. Z to ho to po hle du je zají-
mavá a do dnes aktuální Šaldova přednáška Žena v literatuře. Uvědo-
mil si sla bi ny tehdejšího ženského psaní, které viděl v je ho ten den-
čnosti, na jedné straně tendenčnosti konvenční, spojené s rigidním
mo de lem ženského příběhu, jaký pre zen tu je „penzionátová ženská li -
te ra tura, li te ra tura ušlechtilosti a slušnosti z pro gra mu, v níž se pěstují
jen dobře vychované a osvědčené ci ty ja ko vyzkoušené dru hy ze le ni -
ny v zahradě a všechny problémy este ti ky, psy cho lo gie a umění jsou
nazírány brýlemi dozrálé gu ve r nan tky“ a na druhé straně mu vadí
jednostranná tendenčnost objevující se bojovně feministické li te ra tu -
ry. Odmítal obě a žádal, aby stejně ja ko tvor ba spisovatelů mužů i li te -
ra tu ra psaná žena mi směřovala k témuž. Zároveň s tím odmítal „žen-
ský román” ja ko žánr, ja ko „no vou spe cia li tu, nové schéma” a důsled-
ně od spi so va te lek žádal, aby se svými díly vin te gro va ly do kulturního 
dění, v němž není podstatné, zda jde o tvor bu muže ne bo ženy, ale zda
jde o tvor bu hod no t nou a si l nou, a jak Šalda zdůrazňuje, sjednocující,
„aby by la zne možněna obmezeně nenávistná Strindbergovská li te ra -
tu ra, ať již ji píší muži, ne bo ženy”.1 Ce sta k re a li za ci to ho to ideálu ne -
by la snadná. Společenská objednávka do by šla do jisté míry pro ti ní,
mno ho spi so va te lek nacházelo da le ko snáze publikační možno sti
v ženských časopisech, pra co va lo v ženském hnutí a chápalo svou
literární činnost ja ko doplněk této akti vi ty, ja ko její součást a podřizo-
valo ji jejím potřebám. Nicméně, základní postuláty, vyslovené Šal-
dou, nevycházely jen ze spekulací, ale především z analýz současného 
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1 F. X. Šalda: Boje o zítřek, 4. vyd., Praha 1922, s. 98; cit. místa s. 98 a 100. 



literárního dění. Talentované au to rky mladé ge ne ra ce v so u la du s este- 
tickými nároky modernistické li te ra tu ry hledají a nalézají nová témata 
a nové umělecké po stu py, spojené s výraznou lyrizací pró zy, soustře-
ďující se k vyjádření individuálního citového prožit ku. Pro ně je
ženská otázka přenesena do sféry citového živo ta, zajímá je, jak ženy
svůj úděl prožívají, jak se odráží na je jich psy chi ce. Objevují ty py
mladých žen na pra hu živo ta, prožívajících první smyslová okouzlení, 
ale zejména první nárazy kruté re a li ty, bořící je jich sny o štěstí, které
sni ly v závětří měšťanského do mu či klášterního penzionátu. Odhalují 
duševní svět těchto dívek, je jich na ivi tu a zra ni te l nost, s níž vstupují
do živo ta ne vy ba ve ny schopností vy ro v nat se s nároky, které na ně
kla de jak rodiči zvolený pa r t ner, tak společnost. Výchova, četba,
společenské kli ma je od su zu je k neužitečné exi sten ci. Svůj úděl ov-
šem nepřijímají pasivně, bouří se, i když většinou nedokáží vítězit:
chybí jim ene r gie, ale také jasný cíl: čím na plnit svůj život, když mo -
del svých ma tek odmítají a nový ne do ve dou ucho pit. Chce me - li po -
cho pit proměnu, kte rou na přelomu století prodělává pojetí ženského
osu du, po ku s me se kon fron to vat způsob, jak ho podávají spi sova te l ky 
starší ge ne ra ce, s tvor bou au to rek, je jichž dílo se rozvíjí v druhé půli
devadesátých let. Ja ko příklad vezměme romány So fie Podlipské
a Elišky Krásnohorské, čerpající látku ze současného (ma lo)měst-
ského živo ta a obracející se k ženám a dívkám s vědomou sna hou
vyjádřit mravní ideál ženy a vzorový ženský osud, a po rov ne j me je
s příběhy a s po sta va mi, které vytváří ve svých prvních prózách Rů-
žena Svobodová. V románu An na (1893) vypráví So fie Podlipská
příběh dívky, která v mládí ztra ti la ma t ku. Celá léta žije s ot cem, ve de
mu domácnost, pomáhá mu v je ho živ no sti. Když dospěje, otec jí
hledá přiměřeného ženi cha. Vo l ba pad ne na je ho dlouholetého přítele
a vrstevníka, který je zámožný starý mládenec. An na léta zná a má
svým způsobem ráda, ale představa, že by si to ho to „strýčka“, který ji
ja ko dítě ho u pal na ko le nou, měla vzít za muže, ji šokuje. An na si je si
vědoma, že nemůže ve d le mladé ma ce chy (otec se podruhé oženil)
u ot ce zůstat, že nemá jiného východiska, než přijmout sjednaný sňa-
tek. Román na ko nec skončí pro všechny šťastně: An na se provdá za

mladého muže, kterého dlo u ho tajně mi lu je — ukáže se, že je ne -
manželským sy nem jejího původního ženi cha. Ten mu nevěstu ne jen
postoupí, ale zajistí i mladým manželům svými penězi bu do u c nost.
Oni ho za to přijmou do své ro di ny, aby nezůstal na stará ko le na sám.
I An ni na mladá ma ce cha přijde tro chu k ro zu mu a začne lépe pečovat
o An ni na ot ce a o své malé děti. An ni na pod da j nost přinesla štěstí
všem zúčastněným: tragédie se nekoná. Nebylo by nesnadné najít ar -
che typ k postavě Anny někde na počátku 19. století, v evropském
měšťanském románě. Ty to ty py se objevují v literatuře anglické,
německé, stejně ja ko v dalších evropských literaturách, v mno ha
slavných knihách, a posléze i v pokleslé literatuře. V jádře An na
představuje modelový ob raz ženského osu du měšťanského prostředí.
Rozumná, ukázněná, poslušná a skromná, je ztělesněním oněch pří-
slovečných „pěti p“, které se žádaly od dívek z „dobré ro di ny“. Stejně
typická je i po sta va An ni ny mladé ma ce chy, která se sňatkem s bo ha-
tým a mno hem starším vdo v cem vy ma ni la z chu do by a svým mládím
a krásou za pla ti la společenský vze stup a hmotné zaopatření sobě i své
ovdovělé ma t ce. Podlipská ovšem nestaví svůj román na kon fron ta ci
těchto dvou ženských typů, je jich osud se neutváří v je jich střetnutí,
obě o sobě ne mo hou roz ho do vat, jsou pasivní, je jich život určují
muži. 

To to pojetí ženského osu du se v době, o které mluvíme, přesouvá
z velké li te ra tu ry do li te ra tu ry „užitkové“, do zábavné a výchovné čet-
by pro dívky, ne bo řekněme Šaldovými slo vy do „penzionátové li te ra -
tu ry“, jak to sle du je me například na románech Elišky Krásnohorské.
Ta své romány (které jsou často ad ap ta ce mi cizích, většinou němec-
kých předloh) staví na kon fron ta ci dvou ženských typů, jed no ho cha -
ra kterního, opravdového, pilného a statečného a druhého koketního,
le h ko myslného a egocentrického. Svéhlavička (1887), o jejíž pozdější
odmítavé hodnocení ja ko banální dívčí četby se za sloužila další po -
kračování, která základní typ a příběh roz ve d la do mnohosvazkové
ságy, jež postrádá jemný hu mor a psychologický postřeh, s nímž
Krásnohorská vy kre s li la svou hrdin ku i její přítelkyně v díle prvním,
je příběhem výchovy živé a živelné dívky v ušlechtilou a kul tivo va -
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nou ženu tradičního ty pu, který je vylíčen na pozadí galérie dívčích
po stav, tvořících ce lou škálu přechodů me zi oběma ty py, o nichž jsme
mlu vi li. Méně známé romány, Célinka (1901) a Jediná (1904) jsou po -
sta ve ny jednoznačně na pre zen ta ci mravního spo ru me zi oběma ty py,
přičemž je typ charakterní odměněn a lehkomyslný si ce potrestán, ale
posléze na pra ven. 

U mladé Růženy Svobodové, v jejích prvních románových a po-
vídkových dílech (Ztroskotáno, 1896, Na písčité půdě, 1895, Přetí-
žený klas, 1896 atd.), lze najít většinu motivů, z nichž jsou složeny
osudy An ny, Svéhlavičky Zdeňky, Célinky a dalších hrdi nek Pod lip-
ské a Krásnohorské. Povídka Hlu cha v ky (1895, knižně Pěšinkami
srdce, 1902) do kon ce v základních ry sech parafrázuje příběh An ny.
I zde je mladá dívka, Anežka, přinucena oko l no st mi i tla kem svého
okolí k nerovnému sňatku. Zkla ma la se v lásce (sno u be nec ji opu stil,
pro tože nemá věno), a tak má vyhlídku do bu dou c no sti buď dělat
služku své švagrové, ne bo se za každou ce nu vdát. Švagrová jí naj de
bohatého, ale o mno ho staršího ženi cha a ona se za něj provdá, ačkoli
k němu cítí jen od por. Manželství se zhroutí a ona umírá, pro tože
nedokáže žít ve d le svého muže. Na rozdíl od An ny se Anežka ne do ve -
de podřídit nu t no sti, s po ko rou ji přijmout. An na přijímá svůj osud
s vědomím, že ať je pro ni jak ko li nepříznivý, naplňuje se jím pevný
a neměnný řád, k němuž patří přijmout ot cem sjednaný sňatek a najít
lidský vztah i k muži, který ji vlastně od pu zu je. Anežka se pro sňatek
roz ho d la tro chu ze zoufalství, tro chu z ne ro zu mu, tro chu z vypočíta-
vosti. Řád, který stanoví, že děti mají po slo u chat rodiče a že láska pro
manželství není nutná, nepřijímá. Podlipská líčí svou An nu se zřej-
mou sympatií. Svobodová k Anežce zachovává re ze r vu, ne li tu je ji
příliš, pro tože se v jejích očích pro vi ni la vi nou, kte rou Svobodová ni -
k dy neodpouští: by la pohodlná, re zig no va la dřív, než se po ku si la svůj
život nějak řešit. Povídku rámcuje úvahami o zbytečnosti takového
živo ta. 

V Annině světě vládne slušnost a smysl pro míru. Člověk se
podřizuje společenskému pořádku a dělá to s přesvědčením, že je to
ne jen nevyhnutelné, ale že je to i správné. Hrdin ky Svobodové nic

takového necítí, pro to se ne mo hou se svým údělem smířit. Svět je pro
ně cha o sem, ve kterém se neumějí vy z nat, a te pr ve hledají nějaký řad,
smysl, cíl, jejž by mo hly re spe kto vat a který by jim ukázal, jak životní
problémy řešit. Naznačili jsme, že An ni nu po sta vu vidíme ja ko po kra- 
čovaní tra di ce za ložené evropským měšťanským románem, Svo bo do- 
vé kon ce pce je vyjádřena v po le mi ce pro ti této tra di ci. Staví do pro ti -
kla du to u hu člověka po lásce, po štěstí, po plno sti živo ta a pla t nou
společenskou úmluvu. Necítí ji, jak to mu by lo ještě u Podlipské, ja ko
smy slu pl nou, ale ja ko nepřirozenou, již zba ve nou smy s lu a po uze
svazující. Pro Svo bo do vou je důležitější než plnit po vin no sti k dru-
hým plnit po vin no sti k sobě, ne do vo lit, aby scho p no sti, které si člověk 
přináší na svět zplaněly a by ly promarněny. Pro to vůbec ne li tu je své
hrdin ky, které v životě ztroskotají jen pro to, že neměly dost vůle se
osu du vzepřít, by ly pasivní a lhostejné k sobě samým.2

Podobně můžeme proměnu postojů a je jich hodnocení sle do vat,
postavíme-li ve d le se be dva romány zpracovávající — v období,
o kterém hovoříme — osu dy Zdeňky Havlíčkové. Na rozdíl od děl, od
kterých jmen do sud mlu vi li, se jedná o in ter pre ta ce te h dy dobře
známého skutečného životního příběhu reálné po sta vy. Jak známo,
osiřelá dce ra Ka r la Havlíčka se sta la „dítětem národa”, vlastenecká
společnost se jí sbírkou po sta ra la o výchovu v prominentních českých
rodinách a za ji sti la ji hmotně. Zdeňka ale ja ksi ne sp la ti la ty to da ry tak, 
jak si vlastenecká smetánka představovala: její láska k ci zin ci by la
pečlivě tutlaným skandálem, který utichl až její předčasnou smrtí.
Pod le hla, stejně ja ko její rodiče, tu ber ku lo se. Osu du Zdeňky Havlíč-
kové a příčinám to ho to „zklamání“ věnovaly své romány dvě au to rky,
Teréza Nováková (Maloměstský román, 1890 – byl to její románový
de but) a Růžena Jesenská (Le gen da ze smutné země, 1907).3 V kon te -
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x tu našich úvah není podstatná literární kva li ta obou románů (Ma lo-
městský román nepatří k vrcholným dílům Terézy Novákové, má řadu
rysů začátečnické práce, Jesenské román, jak poukázala již dobová
kri ti ka, není umělecky zdařilý vůbec). Po ku s me se po uze po sta vit ve -
d le se be kon ce pci ústřední po sta vy v dílech obou au to rek a výklad
příčin její tragédie. 

Pro Novákovou je Zdeňka Havlíčková (v románě Sva ta va Kro vec-
ká) do velké míry obětí národních poměrů: sta lo se pro ni osudným, že 
se jí do sta lo nesoustavné a mravně laxní výchovy. Vynikající vla ste -
necké ro di ny, v nichž žila, ze Sva ta vy vy cho va ly náročnou a povrchní
dívku bez životního ideálu, která se pak zákonitě sta la oběti šlechtic-
kého he j ska. Nováková uka zu je, jak se Zdeňčina silná a te m pe ra men-
tní oso b nost dostává na scestí, jak její síla zplaňuje, pro tože jí svět,
který ji ob klo po val, ne do vedl nabídnout hodnotný životní pro gram,
takový, jaký měl například její otec, po němž zdědila výraznou a ne -
konvenční oso b nost. Ot co va le gen da ji sva zu je a také han di ca pu je, to,
co by lidé to le ro va li u jiné dívky, je v jejím případě přímo zločinem. 

Nováková se tu vypořádává s mno ha problémy současné vla ste -
necké společnosti, na kte rou dost ostře útočí. Stejně, ja ko by lo snadné
spo jit Sva ta vu Kro ve c kou z románu se Zdeňkou Havlíčkovou, by lo
snadné najít i reálné vzo ry dalších po stav v oso b no stech vedoucích
představitelů naší politické re pre zen ta ce. Protihráčem těchto vla ste -
neckých prominentů pak je Sva ta vi na babička, ma t ka „buřiče” Kro -
veckého, žijící v malém městě v prostředí mravně opravdovém
a uchovávající ideály zemřelého sy na. Na jedné straně je te dy la x nost,
odnárodňování, po vrchnost a zpanštělost vedoucích představitelů ná-
roda, ale také Pra ha, na druhé straně opra v do vost, mravní čistota
prostého venkovského prostředí, které je pro Novákovou (stejně ja ko
pro Světlou) no si te lem vlastenectví, jež je zároveň sy no ny mem mrav-
ní ušlechtilosti. Melodramatický ko nec románu – Sva ta vin mi le nec je

sy nem hraběte, který udal jejího ot ce a způsobil tragédii celé ro di ny –‚
jen tu to v podstatě ro man tic kou kon ce pci stvrzu je. Rozuzlení Sva ta vi -
na osu du nemá vzor v životě Havlíčkovy dce ry, ale je příznačné pro
rozuzlení románu s tajemstvím, jaké ve svých literárních počátcích
psa la ne jen Světlá, ale ještě ve svých prvních historických prózách
i Jirásek.

V románě Růženy Jesenské, která otevřeněji než Nováková přizná- 
vá svou in spi ra ci Zdeňčiným osu dem (kni hu píše o 17 let později a lec-
k do z aktérů Zdeňčiny tragédie už nežije), je to tožný příběh in ter -
pretován z jiného úhlu. Už sám název hodně vypovídá, Le gen da ze
smutné země. Mizí ona naléhavá a zdrcující kri ti ka vlastenecké spo-
lečnosti – i onen pro ti klad zkažené Pra hy a čistého ven ko va – a do
popředí se dostává kon flikt me zi právem na lásku a povinností plnit
nadosobní vlastenecké poslání. Zdeňčina tragédie je nazřena ja ko
tragédie člověka octnuvšího se pod lu pou společnosti, která sa ma si ce
žije dost volně, ale ve l mi přísně po su zu je život druhého, zejména je - li
tím druhým „dce ra národa“, te dy dívka, která má být svým do bro din-
cům vděčná a přizpůsobit se je jich přáním. Krásná, temperamentní
dívka ne ch ce hrát ro li památky po národním mučedníkovi. Právo na
lásku k člověku, který nesplňuje představy jejích vychovatelů, hájí.
Před po mys l nou vla ste nec kou povinností chce vo lit pod le svého srdce 
a její tragédie je v tom, že jí „smutná země“ to to právo upírá. V tom
smy s lu je Jesenská – přes evidentní sla bi ny svého románu a přes to, že
nedokáže vy pra co vat Zdeňčinu psy cho lo gii do přesvědčivého de ta i lu, 
dce rou své do by, ty pickou představitelkou novoromantického po hle -
du na ro li ženy jak v umění, tak ve společnosti, která se v době, již sle -
du je me, odehrává. 

Největší po sun ve vidění ženského příběhu je zřejmý tam, kde au -
to rky sahají k postavám umělkyň. Pro So fii Pod li p skou je po sta va
umělkyně příkladem to ho, jak ne l ze dosáhnout štěstí. V románě Osud
a nadání (1872) velká zpěvačka dosáhne svého štěstí, až když opustí
skvělou dráhu obdivované operní di vy. Svými uměleckými am bi ce mi
se vzepřela svému přirozenému údělu, tj. mateřství a manželství, a ani
světová sláva jí to ne na hradila. Te pr ve když se provdá za muže,
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kterého neo slnil lesk jejího umění, ale mi lu je ji pro ni sa mu, pro hod -
no ty jejího laskavého srdce, dosáhne skromného ale plného štěstí. Pro
Pod li p skou (a mo hli by chom uvést i příklad z tvor by Krásnohorské)
umělecká je dráha, byť se be oslnivější, jen epi zodou, kte rou žena
překlene čas, než se jí podaří překonat překážky bránící sňatku s mi lo -
vaným mužem. Ji nak je to mu v modernistické literatuře: je st liže
naivní a křehké hrdin ky, které pro li te ra tu ru ob je vu je zejména Růžena
Svobodová, nenacházejí ze své si tu a ce hodnotné východisko a často
v životě ztroskotají, po sta vy umělkyň, výjimečných žen výjimečných
osudů, se tu objevují ja ko vlastně jediné po sta vy schopné aktivního
od po ru pro ti kon ven ci. Bývají no si tel ka mi nových hod not, nového
vzta hu me zi muži a žena mi, bourají předsudky, ji miž je žena i mi mo-
řádná svazovaná a odkazovaná do prostředí domácnosti, ke ku chy ni
a dětem. Pro Svo bo do vou v románu Mi len ky je Emi na umělecká dráha 
východiskem ze zakletí tradičního ženského údělu, který zlo mil její
ma t ku a po zna me nal i osu dy ženy, které se smířily s existencí ve stínu
mužů. Není nesnadné vidět v těchto postavách od lesk dobové fa s ci na -
ce výjimečnými umělkyněmi, herečkami a zpěvačkami, ja ko by la Ele -
o nor Duseová, Sa rah Bernhardtová či Ema Destinová. Ku po di vu se
požada vek vypovídat dílem o svých individuálních prožitcích ne pro -
je vil ve vlně konfesních a autobiografických próz: ten to typ literární
hrdin ky si ce odrážel do bo vou náladu, ale byl vzdálený to mu, jaké
živo ty žily au to rky, u nichž se ob je vo val. Literární fi kce se v dané do-
bě pečlivě a s ve l kou opatrností vyhýbala autobiografickým a kon fes-
ním textům, a to jak psaných žena mi tak muži. Autoři – au to rky ne -
spo ji li požada vek vyjádřit své osobní vnímání světa, svou indi vidu a li -
tu s potřebou vyjádřit konkrétní osobní prožitek, psát o sobě a svých
osobních příbězích.

V tom směru je ojedinělý text herečky Ha ny Kvapilové, která se
sta la iko nou moderního českého dra ma tu. Je možná důležité, že ho
psa la au to rka, která vlastně literátkou ne by la a která vsto u pi la do li te -
ra tu ry ja ksi mi mo cho dem, příležitostně, bez ambicí: její doménou by -
lo di va d lo, herectví. Text, vzhle dem k to mu, že známe oko l no sti jejího 
vzni ku, můžeme vnímat ja ko v podstatě autokomunikační text, v němž

vy s lo vi la co si, co ji trápilo, co mu se la řešit a k veřejnosti ti sku se do -
stal vlastně jen vli vem příliš nadšené a li te ra tu rou zce la zaujaté přítel-
kyně. Kvapilová v devadesátých le tech 19. století na psa la několik
zajímavých próz, povídka Ja ko by kámen do vo dy ho dil je nejrozsáh-
lejší. V ro ce 1896 vyšla ti skem krytá pse u do ny mem Mája Z. Povídka
vzni kla pod vli vem Růženy Svobodové, s níž Ha nu Kva pi lo vou po ji lo 
ce loživotní přátelství. Vzni kla v době, kdy obě žily ve stísněných
hmotných podmínkách a obě sni ly ctižádostivé umělecké sny. Kva pi -
lová by la živelný vypravěč s vynikající schopností cha ra kte ri stiky po -
stav. Svobodová ji pod po ro va la ve sna ze tu to scho p nost, pro herečku
tak cen nou, využít i literárně. Hrdin kou povídky je umělkyně, zpěvač- 
ka An na, které se podařilo po ve l mi krušných začátcích vydobýt si
vynikající postavení. Je ztělesněním nového ty pu ženy, která má jasný
životní pro gram. Po dlouhém váhání se pro vda la za básníka, který byl
o osm let mladší. Očekává, že v manželství naj de především po cho-
pení, vzájemnou úctu a re spekt. Očekávání se však nesplní: ukáže se,
že ha r mo nie ta kto nerovného sva z ku je křehká a ve l mi brzy se rozbíjí:
manžel ženu urazí svým chováním na večírku u přátel, ji sto ta pevného 
zázemí a důvěry se rozpadá. Zpěvačka žárlí na mla dou ženu, jíž se její
manžel dvořil: cítí se ponížena ja ko žena, nicméně ještě silněji ji
zasáhne zjištění, jak snad no za pad ne její muž do povrchní a snobské
atmosféry sa ló nu. Podnětem k napsání te x tu by la nepochybně potřeba
vyjádřit si l nou emo ci, text také tu to emo ci ve l mi intenzivně čtenáři
tlumočí. 

Kvapilové se v její povídce podařilo něco, o co se te h dy autoři
spjatí s nástupem modernistické este ti ky snažili: vyjádřit intenzívně
po cit, emo ci, psy cho fyzi ckou re a kci na emocionální bouři, odehráva-
jící se v hrdinčině ni tru. Povídka vzni kla, jak jsme již řekli, v polovině
90. let 19. století, kdy se do popředí do stal zájem o citový život
člověka. Můžeme mlu vit o te ma ti za ci po ci tu, tak, jak ji v ro ce 1890
přináší na ev ro p skou literární scénu norský pro za ik Knut Ha m sun
svým románem Hlad. I když Hlad k nám pro nikl v prvním překladu až 
v ro ce 1902, lze říci, že úsilí vyjádřit si l nou emo ci či intenzívní
psychofyzický stav se ob je vu je v naší pró ze od začátku 90. let:
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Šaldova povídka Analýza, Karáskovy Stojaté vo dy a další drobnější
pró zy modernistických autorů jsou to ho do kla dem. 

Proměna „ženského příběhu je spo je na s tím, že je těžiště zájmu
přeneseno z vnějšího světa do vnitřního světa, do psy cho lo gie po sta -
vy. Au to rky zajímá ne jen hrdinčin osud, ale především a v první řadě
její prožívání to ho to osu du. U Podlipské, Krásnohorské a do značné
míry i u Novákové je prožívání životní kri ze, jíž je jich hrdin ky pro-
cházejí, vedlejší: nevěnují mu mno ho po zo r no sti. Důležité je, jak se
vyrovnávají s požada v ky vnějšího světa, reprezentovaného ro di nou,
společenským okru hem, v němž žijí, veřejným míněním, které na ně
kla de jisté ve l mi přesně definované požada v ky. Au to rky ja ko Svo bo -
dová si ne kla dou otázku jak obstojí je jich hrdin ka před tváří to ho to
širšího společenského kon te x tu, zajímá je, jak obstojí sa ma před se -
bou, jak dokáže spo jit osobní nároky na život (často mlhavé) s tím, co
jí určuje její okolí, obhájit svo ji individuální in te gri tu. Lze snad říci, že 
autorkám v příbězích o zklamaných dívčích snech šlo víc než o eman -
cipačně laděné obžalo by neradostného osu du dívek, obětovaných
konvenčním normám, o vyjádření citového živo ta svých po stav, sho -
dou okolností především ženských, te dy o to, o co šlo celé mladé li te -
ra tuře 90. let.

Sle duje me - li témata, ji miž se te h dy zabývalo ženské hnutí u nás
i v Evropě, vidíme, že si kla de otázky právního postavení ženy, ho no -
rování ženské práce a z to ho plynoucí jejího sociálního postavení,
otázky kon tro ly po rod no sti, po mo ci v mateřství, a také pro sti tu ce, te -
dy témata drsnější a existenciálně zatíženější, než jaká se – až na
výjimky – ob je vo va la v krásné literatuře. Skleníkový svět literárních
hrdi nek, řešících co si počít s prázdnotou svých životů, byl to mu na
ho ny vzdálen. Ne tak to mu by lo s je jich au to rka mi. Na jedné straně
máme je jich literární díla, spoluvytvářející fikční svět li te ra tu ry fin de
sciècle, na druhé straně četná svědectví je jich autentických životů,
naznačujících, že svými po sto ji by ly na ho ny vzdálené svým křehkým
a pasivním literárním hrdinkám. Odpoutáme-li se od fikčního světa je -
jich příběhů a začneme-li li sto vat v do ku men tech, máme do ce la jiný
ob raz: by ly to ženy energické, tvrdě pracující, překonávající exi sten-

ční sta ro sti, ale i společenské nepochopení. Fikční svět li te ra tu ry byl
vázán na dobové estetické no r my, kterým se au to rky ne jen podřizo-
valy, ale spoluvytvářely. Společenské no r my, které určovaly život žen
ale mno h dy překračovaly, bo jo va ly o pro stor pro sebeuplatnění ne jen
ja ko au to rky. Příběhy je jich životů, je jich zápasy o sebeuplatnění
v různých sférách kulturního a občanského živo ta, by ly svým způso-
bem drsnější než příběhy je jich hrdi nek: patřily k nim vážné exi sten-
ční sta ro sti, osobní zklamání, ne mo ci, a ovšem nepochopení, po mlu vy 
a křivdy. I když je jich nejaktivnější hrdin ky mu se ly o životní ro v no-
váhu bo jo vat, ne by lo to nic pro ti to mu, jak se vyvíjely je jich osu dy
a osu dy je jich vrste v nic, činných v jiných ob la stech umění: divadelní
umělkyně ja ko herečka Ha na Kvapilová a operní pěvkyně Ema De sti -
nová, výtvarnice ja ko Zdeňka Braunerová a další, dnes už po za po me-
nuté, prožily živo ty plné zápasů. Napětí me zi literárním ženským
příběhem, formovaným este ti c kou no r mou fin de sciè c le a ženským
příběhem reálných osobností, je tu zřejmý.
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Jiří SVO BO DA

Ostra va

Svár po ezie s ideologií
(K básnickému vývoji Jo se fa Ho ry)

Hned na počátku mého referátu se přímo vnu cu je otázka: proč spo -
ju ji témata ja ko „po ezie a ide o lo gie” s tvor bou předního českého
básníka dvacátého století, jakým Jo sef Ho ra nesporně je. Pod le názvu
da lo by se čekat, že se chci věnovat úvaze spíše filozofického cha ra -
kte ru a že zaměřím po zo r nost na otázky vyslovované v sou vi s lo sti
s tímto tématem v posledních le tech  u nás. Můj zájem směřuje
především k problému tvůrčí oso b no sti, te dy ke kontextům a vlivům,
které ji za určitých podmínek utvářejí. A pro tože ideologické vli vy po -
zna me na ly českou li te ra tu ru ve dvacátém století ve l mi silně a za ne -
cha ly v ní zřetelné sto py, za ujal mě básník, je hož život i tvor ba je
typická pro uměleckou a duchovní si tu a ci meziválečného období. Jde
o básníka, který působil v cen tru českého literárního dění, byl s ním
mno ha vlákny or ga ni c ky spo jen, přitom ale usi lo val důsledně o vlast-
ní ce stu. Mám na my s li tvůrčí problém Jo se fa Ho ry v konkrétním
historickém čase, především je ho vývoj v období od počátku první
války až k válce druhé a během ní. 

Ho ra ne jen ro kem narození (1894), ale také vstu pem do li te ra tu ry
představuje typický zjev mezigenerační. Ne l ze ho ovšem spo jo vat
bezvýhradně s předchozími ge ne ra ce mi, například s generací Neu -
man no vou, i když zpočátku vstřebává její vita li stic kou a po tom ci vi li-
zační vlnu. Ho ro va po eti ka počátečního období se neo me zu je na je den 
mo del. Začteme-li se pozorněji do je ho prvních básní, zjistíme dozní-
vající echa lumírovská a zřetelnou sto pu po ezie So vo vy i Březinovy.
Chce me - li se však spolehlivě orien to vat, musíme hle dat také v do kla -
dech spojených přímo s osobností básníka. V do pi se milostného ladě-

ní z té do by naj de me výrok významný ne jen pro něho samotného, ale
i pro další je ho tvůrčí dráhu. Ho ra si v něm kla de ty to otázky: 

Z jakých hlubin prýští má in tu i ce? Kdo je mým so u se dem v mystickém řetězu
Březinových rukou?…Vlna doby nás vy ne s la na povrch. Kam spěje ta vlna? Jaký
mag ne ti s mus ji zdvihl? Je to vlna indu stria li s mu, jež nás určila? Stále rychlejší pohyb
a výměna všech hodnot? Hrůza prchajícího okamžiku, ono Fa u sto vo: Jsi krásný tak –
ó ne pr chej –?

A za ned lo u ho v dalším do pi se se vy s lo vu je ta kto: 

Byl to sen platonické krásy a snil jsem vy p sa ti ho, uvězniti navěky do něžných,
křehkých veršů.

Zde se překvapivě zje vu je před námi takřka už „celý” Ho ra;
nestačí mu zaujetí poezií, chce vědět, od kud a kam směřuje, je fa s ci -
nován krásou a současně zneklidněn prožit kem krásy. To to kladení
otázek, tak typické pro básně v podstatě ve všech je ho vývojových
etapách, vyvěrá z  nu t no sti do brat se smy s lu vlastní exi sten ce. Ob je -
vu je me tu v zárodcích mo ti va ci, roz vi nu tou a bohatě členěnou až
v pozdější tvorbě. Mo tiv času vnímaný ja ko nepřetržité dění, du a li -
stické pojetí světa, vyznačující se citlivostí pro hmotné i duchovní je -
vy, úzkost z „prchajícího okamžiku” a to u ha překonat je ho pomíjivost. 
Od tud po la ri za ce radostných a tragických pocitů, vypovídající o věč-
ně nenaplňované tužbě („A po ezie? Je to zlo, bo lest a ne spo ko je nost a
to u ha po krásnu příliš velkém, než aby mo hlo být štěstím”).                   

Ne de j me se však mýlit těmito subjektivně vyhrocenými re fle xe mi. 
Ho ra ne byl  uzavřen výlučně do se be. Naléhavost otázek, které kladl,
vyvěrala z přímého kon ta ktu s do bou. By la to válka, která zasáhla
citelně do je ho vývoje; od ry ze duchovních problémů, v nichž na le z -
ne me zřetelné sto py idealistické fi lo zo fie, ho od ve d la přímo na „pro-
tější” břeh, k časovým otázkám sociálním a politickým. Ty to skuteč-
nosti nemálo přispěly k to mu, že začal pěstovat pub li ci sti ku, která ho
bezprostředně spo jo va la s každodenními událostmi a otevřela mu ce -
stu k levicovým názorům značné části literárního živo ta u nás. Od tud
směřovala je ho tvor ba k proletářské po ezii, šlo o vývoj ve l mi rychlý,
sko ro by chom mo hli říci překotný. Ho ra se otevřel ce le revolučním
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teoriím a v je jich du chu se snažil bu do vat své dílo. Už v ro ce 1915
píše, že celá „sociální a mravní stru ktu ra Ev ro py chystá se vlíti do
nové fo r ma ce a vkročiti do nových cest.” Brzy na to je za sažen ide ou
revoluční proměny světa a spontánně se vyznává: „duše da vu tě strhu -
je…jda a jda s ni mi, cítíš ji sto tu, jsi jí na bit.” Za těchto okolností se mu 
„každá myšlenka…stává se čímsi revolučním” a pod jejím vli vem
chce „vyjádřit no vou krásu a řád světa te pr ve vznikajícího”. Roz ho du- 
jící sílu představuje pro něho kolektivní hnutí, Ha m let „byl by malým, 
ubohým, kdy by žil v dnešní době”, pro tože „re vo lu ce vza ly myšlen-
ky velkých mužů a učinily je neodolatelnými tím, že da ly je všem”.    

Znepokojují ho také sociální rozdíly me zi li d mi, je odmítavý
k těm, kteří „dezertují k armádě zla ta”. Ar gu men tu je, že v Čechách se
po uze teo re ti zu je o dra ma tu, zatímco „Rusové žijí své dra ma. Mají
před se bou nesmírné světlo. Za se bou nesmírný stín”. Krajní výkyv na 
této cestě představuje je ho kni ha Ku l tu ra a třídní vědomí (1922), která
je ve skutečnosti přetlumočením a kompilací ideologických tezí pro -
du kovaných v tehdejším sovětském Ru sku. Ho ra se do stal do názoro-
vé blízkosti St. K. Ne u man na a ocitl se na podobných pozicích ja ko je -
ho mladší druhové z Devětsilu. Vše v této chvíli, celé je ho názorové
spe ktrum, by lo podřízeno ja ko by jediné dominantní te zi. Platí to
hlavně o pub li ci sti ce literární i politické, v jejím myšlenkovém rámci
si ojediněle uvědomoval, že „věřiti v re vo lu ci je těžké břímě a ba l van
těžší než ba l van zla ta a starých tradicí”, a došel k poznání, že „rys fa -
na ti s mu je co si, bez čeho si ne do ve de představit ru skou re vo lu ci”.
Musíme zde rozlišovat. Ja ko novinář pra co val v přímém kon ta ktu
s každodenním děním, byl pod je ho bezprostředním vli vem a chápal
li te ra tu ru ja ko součást politických procesů. Ja ko básník se však ne -
mohl trva le po hy bo vat v pro sto ru, je hož hra ni ce by ly dopředu určo-
vány, i když ideály, s ni miž spo jo val svou tvor bu, otevíraly před ním
lákavý utopistický ob raz.  

Po la ri za ce me zi revolučním názorem a básnickým ztvárněním ne -
by la pro Ho ru jed no du chou záležitostí. To, co se mu zdálo jednoznač-
né a co spontánně přijímal ja ko  své přesvědčení, naráželo v tvůrčím
pro ce su na řadu zneklidňujících problémů. V pod te x tu básní se mu

stále vracejí otázky vyslovené na počátku dráhy a ptají se zno vu po
smy s lu lidské exi sten ce. Ja ko au tor se ne spo ko jil jen s pub lici sti kou
ne bo s poezií, vnímavost pro kon fli kt nost světa i lidských osudů
vykazují také je ho povídky a no ve ly. Téma sociálního utrpení re zo nu -
je v je ho básních po celé období proletářské po ezie a proniká s různou
in ten zi tou do prozaické tvor by, sbírky povídek Probuzení (1925)
a románu Socialistická naděje (1922), kde ja ko důležitý stavební pr-
vek se ob je vu je autobiografická mo ti va ce. V jednotlivých pro ta go ni -
stech románu, situovaném do politických poměrů na počátku dvacá-
tých let, možno roze znat pod krycími jmény skutečné po li ti ky a no vi-
náře. Pod le ro le, kte rou jim  určil, možno uvažovat o míře je ho zto tož-
nění se socialistickým hnutím. Podobně v románu Hladový rok (1926)
vy kre s lil do pad válečných poměrů na morálku českého maloměst-
ského živo ta a na jejím pozadí za chy til pro ce sy, které sehrály pod sta t -
nou úlohu v poválečném politickém dění. Ty to „přestupy” z pub li ci -
sti ky do pró zy i do po ezie svědčí při nejmenším o zvláštním prožívání
událostí poválečné do by a o potřebě zno vu se k nim vra cet a kon fron -
to vat se s ni mi. 

Klíčová ro le v to m to tvůrčím hledání na ležela především Horově
po ezii; díky ní se  roz vi nu la její proletářská eta pa a vytvořily se
předpoklady, které umožni ly překonávat li mi ty  ideové orien ta ce.
Básníkovo „já” by lo po hlce no zástupem a žilo především sociálními
otázkami. Revoluční dění ovládlo Ho ro vo myšlení, pod je ho vli vem
vy stu po val ja ko je den z aktérů převratných událostí („sám částice
příboje | jsem spo lu také střed jevů | jsem podmět i předmět, jsem
křídlo i let”). Ta kto viděný svět ne byl tenkrát něčím zce la novým.
Způsob, jak byl ucho pen a vyjádřen, po tvrzo val přetrvávající vliv
civilizační po ezie; někdejší oslnění technickými ob je vy a vynálezy
obo ha ti li mnozí básníci té do by o ideu „společné duše”, po cho pe nou
ja ko pro jev obecné vůle k proměně společnosti. Ho ra tu to vi zi sociál-
ního osvobození chápal v širším významu, spatřoval v ní  nezbytný
krok k do sažení duchovního obohacení živo ta. Do složitější si tu a ce se
dostával, když revoluční ideály, jím přijaté, začaly potlačovat dua li -
stic kou kon ce pci je ho tvor by a  na sto lo va ly přímočaře pla t nost jediné
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pra vdy, stačí ci to vat („pod čelem jasný sen, | třídní boj v krvi”). To mu
odpovídala také te zo vi tost („všude mraveniště, zápasiště | třídního bo -
je”) ne bo metaforičnost zatížená ideovým záměrem („divý rychlík re -
vo lu ce”; „žací stroj ka pi ta lis mu”, „mechanická ob lu da řádu”). Ty to
vli vy si ce mobi li zo va ly básníkovu tvor bu, ve skutečnosti však ome zo -
va ly její svobodný roz voj. Ho ra je však do vedl využít k vystupňování
dějového napětí v po le mi c ky pojatých básních, ja ko je Západ a vý-
chod ne bo Ivan a Le nin. Je ho tvor bu tak ce le ovládlo vidění světa, ve
kterém „spra ve d l nost je krví opilá” a v hladových očích „šperky
rouhají se”. Na této mo ti va ci za ložil množství emociálně účinných
básní. Neu di vo va lo přitom, že je jich sociálně revoluční vyznění opíral 
nezřídka o biblické mo ti vy (Dělnická ma do na); v tom měl blízko
k ostatním představitelům proletářské po ezie, např. k Ja ro s la vu Sei fe -
r to vi ne bo Jiřímu Wo l kro vi. V závěrečné její etapě se však ta to po eti ka 
vyčerpala, by la silně os la be na tezovitostí a didaktičností; po tvrzu je to
mi mo jiné Václavkova kritická re fle xe na sbírku Bouřlivé ja ro, ale
i kri ti ky další (např. Šalda, Götz aj.)..                              

Ob ra tem v Horově vývoji, který na stal ry chle a zna me nal „os vo bo- 
zení” z dosavadního zajetí, se sta la sbírka Itálie (1924). Nešlo jen
o změnu kli ma tu, i když novým dojmům zde otevřel všechny svo je
smy s ly. Z je ho vědomí ne z mi ze la „kvetoucí jabloň tam da le ko do ma”, 
ani sociální kon fli kty; je jich sto py ostatně nacházel také v jižní kra ji-
ně. Ho ro va ob ra z nost se uvo l ni la, získala na ba re v no sti a přiblížila se
poetistické hra vo sti. Byl to krok nezbytný před  skutečným předělem,
který  zna me na ly Stru ny ve větru (1927). Mo tiv času v nich získal
dominantní postavení, básně této sbírky by ly ne jen důvěrně lidské, ale 
měly současně kosmický rozměr. Ho ra tak vsto u pil do ovzduší české
po ezie na kon ci dvacátých let, naplněné tragickými životními po ci ty.
A ještě než se ne chal ovládnout no vou tvůrčí situací, mu sel se na
okamžik za sta vit. Rok 1929, kdy se rozešel s komunistickým hnutím,
po sta vil před něho osudové di le ma: zno vu mu sel vo lit me zi ideologií
a poezií. Sbírka De set let (1929) o to m to složitém pro ce su vypovídá
vše podstatné. Ho ra nepřestal být básníkem lidských témat, ne byl ale
již vyznavačem jednoznačných pravd. Os vo bo dil se od je jich ide o lo -

gické tíhy; vi di ny rájů, „jež zmámily hla sy všech chudých”, se roz ply -
nu ly a je ho ob ra z nost se obrátila k „světu prostých skutečností”. Be-
dřich Václavek po cho pil, že se vzda lu je svým východiskům, a hovořil 
o zlo mu, který zasáhl „až do kořenů Ho ro vy oso b no sti”. 

Tu to orien ta ci plně po tvrdi la sbírka Tvůj hlas (1930), v jejím
hodnocení A. M. Píša (1921) kon sta to val, že Ho ra se „odvrátil od
sociální tváře skutečnosti” a ob je vil „ko u z lo chvíle” naplněné „chvěj-
nou a stříbřitou křehkostí”. Pro Ho ru se nyní po ezie „sta la nejemněj-
ším uka za te lem sta vu lidské duše”, své původní zaujetí revolučními
ideály nezapřel, ale chápal je na počátku třicátých let ja ko uzavřenou
eta pu. Po ezie se sta la pro něho ne jen zdro jem nových tvůrčích mož-
ností, ale i vírou „ve věčně se obnovující svěžest du cha”. Od tud
pramení je ho poznání vyjádřené s překvapivou ji sto tou: „Život bez
po ezie je život bez tajemství.” Je ho tvor ba do ka zu je, že ovládl su ve-
rénně svo ji ob ra z nost, opojení krásou vyvěralo mu ne jen z prožit ku ra -
do sti, ale provázely ho také po ci ty smu t ku. Ber g so no vo dění, určené
pro ti kla dem pro sto ru a času, a intuitivní tvoření pro mlo u va lo tu na pl -
no. Dospěl k do konalé syntéze ob ra zu a ide je, za ložené na myšlence
ryzího lidství. Jde o sbírky Tonoucí stíny (1933), Dvě mi nu ty ti cha
(1933) a Tiché poselství (1936). Idea společenství není již určována
sociálními va z ba mi, ale zakládá se na prožit ku lidské sounáležito sti
(„Ko be rec bo le sti, utkaný mnou i vámi, | zazáří v or na men tu svém |
jak písmo společné, jež vysvětlení dá mi, | kam jdem”). Po ezie před-
stavuje pro něho sym bol „duchového řádu” a její úlohu spatřuje v obo- 
hacení člověka o nový duchovní rozměr. 

Ten to pro ces pokračoval přirozeně v Máchovských variacích (1936);
ne ma lou úlohu v něm sehrála vůle pro ni k no ut k tajemství samotné
tvor by. „Je v samé podstatě po ezie, že je v ní něco iracionálního. Že
zámysl básníkův se často ne kry je s dílem,” čteme v Horově úvaze z té
do by. Hlavním aktérem Máchovských variací stal se nutně tvůrce to -
ho to tajemství, básník. Ho ro vy verše žijí z napětí me zi zemí a ko s -
mem, vypovídají ne jen o „vězení lásky”, ale také o „vězení slo va,
rozbité výkřikem hrůzy, ble skem krásy”; od nich  směřuje ce sta přes
sbírku Do mov (1938) ke skladbám ja ko Jan ho u s li sta (1939) a Za hra -
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da Popelčina (1940), kte rou tvoří vlastně skla d by dvě, Re k viem a Po -
pe l ka přebírá hrách. Ho ra v to m to sta diu se kon cen tro val k otázkám
nadčasové po va hy, je ho po ezie pod le Václava Černého se sta la „zpě-
vem duše”, byl však bezprostředně za sažen událostmi z kon ce třicá-
tých let. Je ho přístup k tvorbě je poznamenán i nyní au to bio gra fic-
kými ten den ce mi. V románu Dech na skle (1938), který výpovědí
poněkud vybočuje ze stávající Ho ro vy tvor by, vrací se do vlastní
levicové mi nu lo sti a hrdi nu příběhu Ja na Trázníka kon fron tu je s re a li -
tou procesů v sovětském Ru sku. 

V Ja nu hou s li sto vi se ocitáme v podstatně vyšším patře Ho ro vy
tvor by: Janův návrat z ci zi ny po mno ha le tech, stejně ja ko je ho umění
je věčnou tužbou po do sažení tajemství, které nás pro vo ku je svou ne -
do sažitelností („Kdo hledá Bo ha, na le z ne ho | v svých melodiích
závějích? | Na le z ne, ztratí. Ja ko sníh, | jenž skry je marná po le písku”).
Horův Mácha, onen za ja tec ne kli du a úzkosti, našel v Ja no vi, jenž
„v svůj druhý do mov plu je”, další lidský i umělecký osud. Jan ho u s li -
sta v těchto polohách zrcadlí přesně čas svého vzni ku, rok 1939; mo tiv 
země přibližuje ho k Zpěvu rodné ze mi (ze sbírky Do mov). Ho ra,
stejně jak většina českých básníků, chápal v té době po ezii ja ko z ce stu 
k zachránění národních hod not. V Re k viem kon sta tu je:

v průvodu nepřetržitém 
vházíme denně do bran smrt,

a ujišťuje se:

poezie ještě žije 
jak utajený lidský vzdech, 

V Po pe l ce vy s lo vu je odhodlání překonat tu to skutečnost a pohád-
kově ji proměnit, „aby chom ne z vy kli hrobům” a „vsta li chudí, ale
celí”. Základem to ho to osudového zápasu není nic jiného než básní-
kem zno vu ob je ve na idea lidství, fo r mu lu je to přesně:„aby chom by li
tím, co jsme, | svobodné duše v těle živém”. Ten to po stoj je typický
pro celé je ho závěrečné období. Pro ble sku je v alegorické skladbě
Život a dílo básníka Ane li ho (1945), zaznívá zřetelně v Zápiscích z ne -
mo ci (1945). Ho ra ví, že ko nec války je na do sah a chce „Být svědkem

světa, který vzro ste | z to li ka zla, z to li ka sil”. Zdálo by se, že opět ho
přitahuje ja ko před mno ha le ty nová historická re a li ta. Je tu však je den 
podstatný rozdíl: Ho ra už není oslněn utopickým ob ra zem světa, jak
to mu by la v závěru první světlové války. Poznání, k němuž dospěl
nyní, je osudově spo je no s hu ma ni s mem bez ideologického zabarvení
a he sel. Možno říci, že ja ko básník vytvořil ve svém vývoji im po zant-
ní ob lo uk: dokázal se vrátit k původnímu východisku a zno vu ho pro
se be ob je vit. Jen onen platonský ideál krásy, po němž na počátku to lik
toužil, do stal nový a konkrétnější  rozměr.                   
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Ilo na GWÓŹ DŹ- SZEW CZEN KO 
Wrocław

Dwie re wo lu cje.
O pe w nym (nie do strze żo nym, acz isto t nym)

aspe kcie cze skiej mię dzy wo jen nej po ezji
pro leta ria c kiej 

U pro gu lat 20. XX w. sztu ka i li te ra tu ra cze ska sty mu lo wa ne są nie 
ty l ko wy da rze nia mi nie da w nej Wie l kiej Wo j ny, ale rów nież re wo lu -
cyjną at mo s ferą w Rosji. W tym cza sie na stę pu je młode po ko le nie ob -
fi tujące w no we ta len ty ar ty sty cz ne, któ re roz po częło je den z najba -
rw nie j szych okre sów w dzie jach cze skiej po ezji. Ta ge ne ra cja, choć
gra wi tu je ku awan gar dzie, wa l czy już nie ty l ko o nową sztu kę, ale
rów nież o no wy ustrój społecze ń stwa. 

W od ró ż nie niu od Eu ro py Za chod niej, w któ rej do mi no wały wów -
czas po szu ki wa nia este ty cz ne i ekspe rymen tato r stwo fo r ma l ne sen su
la r gis si mo – w li te ra tu rze i sztu ce cze skiej ciągle je sz cze bar dzo si l nie
za ko rze nio ne są ten den cje rea li sty cz ne, de te r mi nujące po sta wę twór-
czą ar ty stów, któ rzy na ich podłożu muszą zająć swo je włas ne sta no -
wi sko wo bec aktu a l nej sy tu a cji społeczno -poli ty cz nej i za ra zem: wo -
bec re ce pcji poza reali sty cz nych kie run ków w sztu ce. Tak na grun cie
młod ego pa ń stwa cze skie go do cho dzi do po le mi ki o ce lach i za da -
niach sztu ki, któ ra zbiegła się z per cepcją no wi nek napływających
z rewo lu cy j nej Ro sji. Jak pi sał Jiří Ta u fer: 

Bylo to období jedinečně krásné atmosféry, kdy se sbližovali mladí lidé, oslnění
velikou Říjnovou revolucí a prodchnutí touhou dělat nové umění, lidé přibližně týchž
zájmů, uměleckých i politických sympatií, lásek a nenávistí, ač velmi di fe ren cio-
vaných povah a charakterů, talentů, ctižádostí a intelektuálních sil (Taufer 1976,
s. 49).  

Po e zja pro le ta ria cka sta no wiła głów ny prąd cze skiej twó r czo ści
po ety c kiej na początku lat 20. XX w. Na jej pro gram miały wpływ
przed wo jen ne ru chy zwia stujące przełom awan gar do wy, np. twó r -
czość Wa l ta Whi t ma na, Émila Ver ha e re na oraz Guillaume’a Apo lli-
naire’a, a ta k że Se r gie ja Je se ni na, Ale ksan dra Błoka oraz Wla di mi ra
Ma ja ko wskie go.

Gru pa arty stycz no-li tera cka Devětsil zo stała założo na w 1920 ro -
ku i stała się swo i stym cen trum le wi co wo zo rien to wa nych ar ty stów
najmłod szej ge ne ra cji. W jej skład wes zli: po eta i ma larz Ad olf Hof f -
me i ster, re ży ser Jindřich Honzl, po eta Ja ro s lav Se i fert, kry tyk Ka rel
Te i ge, oraz rze cz nik i głów ny try bun młod ej ge ne ra cji i li te ra tu ry pro -
leta ria c kiej: Antonín Matěj Píša, a ta k że Jiří Wo l ker, Vla di s lav Vanču- 
ra i in ni. Nie co pó ź niej zo stała utwo rzo na brne ń ska fi lia ugru po wa nia, 
któ ra wy da wała cza so pi s mo „Pásmo”. Współtwo rzy li ją m.in.: Artuš
Černík, František Ha las i Bedřich Václavek. Oba ośro d ki łączyła bli -
ska współpra ca i wspó l ne hasło wy ra żające się w stwier dze niu, iż
sztu ka nie mo że być obo ję t na wo bec du cho wej i mo ra l nej prze mia ny
człowie ka związa nej z prze mia na mi społeczno -poli tycz ny mi. De zy -
de ra ty te jed nak oka zały się zbyt cia s ne dla ar ty sty cz nych indy widu al -
no ści zwa r tych w sze re gi gru py. Już w 1922 ro ku zaob se r wo wać mo ż -
na pie r wsze we wnę trz ne pę k nię cia w jej do gma ty cz nych założe niach. 
Devětsil po mału ewo lu u je ku po ety z mo wi, z gru py od chodzą głów ni
rze cz ni cy li te ra tu ry pro leta ria c kiej: J. Wo l ker oraz A. M. Píša. Ar ty kuł 
Ka r la Te i gego z 1924 ro ku, opa trzo ny ty tułem Po etis mus oz na cza de -
fi ni tyw ne ro ze j ście ugru po wa nia z ideą sztu ki pro leta ria c kiej. Jed nak
pie r wszy etap fo r mułowa nia się założeń gru py był wy zna czo ny dezy -
de ra ta mi te go nu r tu, któ re wyłożo ne zo stały przez J. Wo l ke ra w ar ty -
ku le opa trzo nym zna mien nym ty tułem: Proletářské umění (Wo l ker
1922). Po eta tłuma czył w nim poglądy ar ty stów sku pio nych w Devět-
silu. Po ezję wi dział ja ko współorga ni za to ra no we go porządku spo-
łeczne go, mu siała więc być: třídní, proletářská, komunistická, re vo-
luční, optimistická (Wo l ker 1922). Ja ko je den z wy zna cz ni ków po da je 
rów nież ten den cy j ność. Jed na k że za gad nie nie ten den cyj no ści w te o rii 
Wo l ke ra jest pro ble mem bar dziej złożo nym i nie za my ka się w po to -
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cz nym ro zu mie niu te go słowa, czy li bie r nym prze twa rza niu i ko pio -
wa niu go to wych roz wiązań ideowo -arty sty cz nych, ale „[...] tendenční 
po ezie je lepší než netendenční, pro tože je víc. Rozumí se však, že
musí být především opra v du po ezie, ne boť špatná po ezie s nejlepší
tendencí přece ne bu de ni k dy tendenční po ezie” (Wo l ker 1922, s. 272).

Jak pi sał Ka rol Irzy ko wski, wy bi t ny pol ski kry tyk początku XX
wie ku, w ar ty ku le, któ re go ty tuł nie przy pad ko wo ko re spon du je z ty -
tułem ni nie j szej re fle ksji: 

Mogą być re wo lu cyj ne dzieła, w których nie ma ani słówka o re wo lu cji. Na
odwrót, mogą być dzieła pełne entu zja sty cz nych obrazów po li ty cz nej re wo lu cji,
a jednak w pod sta wach swych zupełnie kon ser waty w ne (Irzy kowski 1977, s. 649). 

Po e zja pro le ta ria cka niewątpli wie nie była ru chem o stri c te no wa -
to r skim cha ra kte rze. Jed na k że jej do niosłość spo czy wa na in nej płasz -
czy ź nie. Wątek ideo lo gi cz ny – eks po no wa ny w doty ch cza so wych ba -
da niach – nie wy cze r pu je, jak wol no sądzić, jej cha ra kte ry styki. Ana -
lo gie i in spi ra cje po mię dzy ro sy j ski mi fu tu ry sta mi a cze ski mi twó r ca -
mi krę gu po ezji pro leta ria c kiej zasługują na to, by stać się przed mio -
tem szcze gółowych ba dań we ry fi kujących od czy ta nia po czy nio ne
przez pry z mat za wa r to ści ładun ku ideo logi cz ne go. Mówiąc o od -
działywa niu ro sy j skiej „po ezji zaan ga żo wa nej” na czeską mam na
my śli nie ty le ewi den t ne za po ży cze nia te ma ty cz ne (któ re były już po -
wie le kroć ana li zo wa ne), lecz głębsze związki w dzie dzi nie spo so bu
prze ka zu tych tre ści, czy li: za le ż no ści fo r ma l ne. Sa mi ar ty ści nie prze -
czy li bo wiem bli skie mu po kre wień stwu z Ma ja ko wskim, czy Ka -
mieńskim, a na wet chę t nie da wa li te mu wy raz, czy to przez tłuma cze -
nia, czy też w fo r mie bez po śred nich wy po wie dzi. Np. Sta ni s lav Ko -
stka Ne u mann w wie r szu za ty tułowa nym za majakovským, posłu-
gując się idio le ktem po ety c kim Ro sja ni na, pi sał:

v temné noci
k černým slzám mým se druží slzy rudé,
v temné noci za jarního deště:
tys to věděl, já to nevím ještě,
co bude.

za dnů štěstí,
za dnů re vo lu ce, slávy, vítězství
byls zlatou křídlovkou na rudém náměstí,
a já tě miloval.
[…]
ty, ma ja ko v skij, byl jsi svědkem všeho,
já s. k. n. jsem v dáli z rytmu tvého
pil váš kov.
[…]
               (Neumann 1931, s. 18)

W po ezji pro leta ria c kiej obok sztan da ro wych i zba nali zo wa nych
te ma tów: bun tu, re wo lu cji oraz nie spra wied liwo ści społecznej zna j -
dują się rów nież śla dy in nej re wo l ty. O nich jed na k że mo ż na mó wić
t y l k o  na pod sta wie zna jo mo ści ro sy j skie go fu tu ry z mu. Dla wszy -
stkich bo wiem ro sy j skich po etów- futu ry stów zna nych w mię dzy wo -
jen nych Cze chach chara ktery sty cz na była ewo lu cja od eks pe ry men -
tów fo r ma l nych do ide o we go zaan ga żo wa nia po stro nie re wo lu cji. Te
ich pie r wsze do świa d cze nia w ma te rii po ety c kiej zna lazły pó ź niej
swo je od zwier cied le nie w so cjo le kcie sztu ki pro leta ria c kiej. Ów nurt
nie sta no wił więc ty l ko o za wa r to ści ide o wej, ale wraz z nim prze -
trans pono wa na zo stała no wa po ety ka, wes pół z którą pod skó r nie
prze my cił się wątek eks pre sji futu ry sty cz nej. 

Pa ra dy g mat po eto logi cz ny po ezji pro leta ria c kiej sty mu lo wał rów -
nież pó ź nie j sze nu r ty li te ra c kie, a je go no vum – co wa r to pod kre ślić
raz je sz cze – nie za my ka się ty l ko w prze ka zie tre ścio wym. W ra mach
dys ku sji nad za gad nie nia mi posłan ni c twa po ezji kształto wały się
również poglądy nad formą no wej li ry ki. Nie rza d ko owe po le mi ki
wcho dziły w ko li zje, bądź też uzu pełnia ne były o awan gar do we po -
stu la ty ar ty sty cz ne. Pie r wsze ma ni fe sta cje gru py Devětsil uka zy wały
się bo wiem na łamach trybun sztu ki pro leta ria c kiej, w cza so pi s mach
„Červen”, „Kmen” oraz „Pro le t kult”, a ich pierwszą sa mo dzielną try -
buną była pu b li ka cja wy da na pod znaczącą nazwą: Revoluční sborník
Devětsil (1922), od któ re go roz po czy na się pro ces wy pie ra nia założeń 
po ezji pro leta ria c kiej przez prądy awan gar do we. Rzec mo ż na, że nu r -
ty te w ja kimś sen sie ją roz sa dziły od śro d ka: atra kcy j ny ar ty sty cz nie
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ję zyk pro wo ko wał do da lej idące go obra zo bu r stwa. Po okre sie bu rzy
i na po ru li te ra tu ra pro le ta ria cka okrzepła i wkro czyła w fa zę apo te o zy
re wo lu cji i związa nej z tym pro du kcji agi ta cy j nych ry mo wa nek. Ra -
my te go pa ra dyg ma tu wy zna czo ne co raz mo c niej za cie ś niającym się
ko r pu sem za gad nień „do sta te cz nie wa ż kich, by o nich pi sać” oraz
mo no tonną in to nacją te j że li nii po ety c kiej oka zały się zbyt wąskie dla
sku pio nych w Devětsilu oso bo wo ści twó r czych. Jed nak w tym okre -
sie, jak trafnie ujęła to Do bra va Moldanová, „Začíná nové umění, je -
hož základem je revolučnost” (Moldanová 2002, s. 20).

Ni nie j sze roz wa ża nia wa r to pode przeć spo strze że nia mi He le ny
Za wo r skiej (1963), któ re choć po czy nio ne w ob rę bie li te ra tu ry pol -
skiej, za dzi wiająco przy stają rów nież do kon te kstu cze skie go. Au to -
rka, ana li zując w pie r wszym rzę dzie teo re ty cz ne, pro gra mo we ana lo -
gie fu tury z mu ro sy j skie go i pol skie go, pod kreśla rów nież iden ty cz ny
sto su nek do od bio r cy, czy te l ni ka względ nie słucha cza. Ad re so wa nie
po ezji fu tu ry stów do ma so we go od bio r cy oce nia ja ko prze jaw pra -
wdzi we go no wa to r stwa. Zda niem ba da cz ki: 

[…] fu tu ryzm chciał być sztuką dla sze ro kich mas. Był to właściwie pie r wszy dwu -
dzie sto wiecz ny program ar ty sty cz ny, który głosił ko nie cz ność do sto so wa nia twó r -
czo ści do zmie nio ne go typu od bio r cy, program swo i ście ro zu mia nej ku l tu ry masowej 
(Za wo r ska 1963, s. 180). 

W li te ra tu rze cze skiej ów „no wy od bio r ca” po ja wia się po raz pie r -
wszy właś nie w po ezji pro leta ria c kiej. I choć z dzi sie j szej per spe kty -
wy aspekt ten ja wić się mo że już ty l ko ja ko na trę t na kon we n cja, dla li -
te ra tu ry cze skiej sta no wił wów czas isto t ne no vum. Fu tu ry styczny im -
puls – acz ko l wiek, przy znać na le ży, nie rza d ko spłyco ny i zba nali zo -
wa ny przez po ezję pro le ta riacką – dał jed na k że asumpt do wyj ścia,
jak to okre ślił przy po mo cy zgra b nej me ta fo ry S. K. Ne u mann, z pro-
parfemovaného budoáru (K nové po ezii sociální, Ne u mann 1971,
s. 87) na uli cę. 

Wyj ście „z sa lo nów na mia sto” było wyj ściem zna mien nym. Mia -
sto bo wiem związa ne jest z in nym, kon sty tu ującym go wy zna cz ni -
kiem, któ ry sta no wi naj waż nie j szy em b le mat po ezji pro leta ria c kiej:

t ł u m e m .  Ów no wy bo ha ter sta no wi cen tra l ny ele ment po ezji pro -
leta ria c kiej. Jindřich Hořejší uchwy cił ten aspekt na stę pująco:

[…] 
Dav lidí, jak slunečný proud by je nes,
dobrovolně sem spěje.
Tvoří se kola a kola,
lidský les. 
       (Dělnická besídka, Hořejší 1921, s. 1)

Zbio ro wi sko lu dz kie, ko le ktyw, to mo tyw nie zwy kle chara ktery -
sty cz ny dla fu tu ry z mu Wla di mi ra Ma ja ko wskie go, rów nież w je go
pó ź nie j szej „upo lity cz nio nej” wer sji. Re wo lu cja uj mo wa na jest czę -
sto w me ta fo rę po cho du zwa r tych mas. Mo tyw po cho du to nie zwy kle
no ś ny se man ty cz nie ele ment je go twórczości, acz ko l wiek in ni fu tu ry -
ści (np. Fi lip po Tom ma so Ma ri net ti) też cze r pa li ga r ścia mi z tej topiki. 
Ta „futu ry sty cz na” de fi la da w prze strze ni, „marsz człowie ka, któ ry
wie dokąd zmie rza” jest – według Ed war da Ba l ce rza na –me ta forą ru -
chu w cza sie, któ ry po zwa la człowie ko wi wy prze dzić swą epo kę (por. 
Ba l ce rzan 1979). Tłum jest w tej po ezji ty ta nem i jest zdo l ny do czy nu 
po su wające go na przód całą lu dz kość:

Otroci
otroci železa
vsta ne me
železa pány se staneme
dým plamen rachot hvizd a blesk
třesk třesk třesk
železní lidé jdou a jdou
železnou rodinou
vpřed
hřídele písty páky kola
zpívají
továrny statky nádraží mola
zpívají
vpřed vpřed vpřed
železný svět
vpřed 
           (Ne u mann 1921, s. 529)
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Ne u man no wska eks pre sja po ety cka wcze s nych wie r szy pro leta -
ria c kich sięga naj wy ższych re je strów. Skon den so wa ne na pię cie uja w -
niające się w wy eks pono wa nym słowie przy po mi na szczy to we osiąg-
nię cia Ma ja ko wskie go. Całko wi te roz lu ź nie nie skład ni oraz eli mi na -
cja przy mio t ni ków ewo kują ko le j ne po stu la ty fu tu ry stów. Ruch po je -
dyn cze go człowie ka nie zna czy nic, jest sen ty men talną mrzonką, ro -
man ty cz ny indy widu a li sta, któ ry umie rał sa mo t nie pod brze mie niem
„nie mo ż no ści” zo stał tu zastąpio ny przez ko le ktyw. W ce lu zmnie j -
sze nia dys tan su mię dzy na dawcą a od biorcą należało zmie nić spo sób
prze ka zu: ka te go ria pod miotu zbio ro we go roz wiązała ten pro blem.
Sy tu a cja mów cy zo sta je trans po no wa na na sy tu a cję monu men tal ne go 
mo no lo gu. Po e zja „tak mó wio na” sta je się więc na oczach od bio r cy,
sta je się przy je go akty w nym współudzia le. Po stu la ty wy po wia da ne
gro m kim głosem mają moc sprawczą. Pa te ty cz ny apel zastąpił ma -
giczną fo r mułę uspo ka jającą. Ja ro s lav Se i fert w wie r szu Řeč da vu
(Se i fert 1921, s. 65), wpi sującym się w po ety kę li te ra tu ry pro leta ria c -
kiej, w pełnym pa to su unie sie niu oświa d czył: 

[…] 
jsme dav,
kdy by chom chtěli a plivli na slunce,
zhasne.

Stwier dze nie to było bar dzo zu chwałe, a rów no cze ś nie bar dzo
„futu ry sty cz ne”. Po e zja pro le ta ria cka sprzę żo na z ide o lo gią czy nu,
wy po sa żo na w do sad ne śro d ki futu ry sty cz nej eks pre sji, sta wia dro go -
wska zy przyszłości. Re wo lu cyj ny po chód ob ra zu je ze spo le nie ide o -
we, two rzy stru mień – sym bol mo cy wiodący do „vždy nového, vždy
lepšího, vždy lidštějšího Příští” (Hořejší 1921, s. 4–5). 

Twó r czość Ne u man na sta no wiła główną płasz czy z nę od nie sień
dla dys ku sji li terac kich. Po eci o le wi co wych poglądach nie rza d ko
pole mi zo wa li z ob ra zo wa niem twó r cy Ru dych zpěvów. Się g ni j my po
wiersz Jo se fa Ho ry:

Z předměstí přeprůmyslového, 
které opěval můj přítel S. K. Neumann, tamtéž bydlící, 
mě vezl motorový vůz ponurou ulicí 

těžce a ponuře jak vor, jenž letí průrvou skal. 
                   (Ho ra 1921, s. 49–50)

Po wy ższy fra g ment do sko na le ob ra zu je mo ment  p r z e  j  ś c i a.
Pre fu tu ryzm Ne u man no wski bli ż szy był włoskiej apo te o zie mia sta –
po eci pro le ta riac cy na to miast post rze ga li mia sto przez pry z mat fu tu -
ry z mu ro sy j skie go, któ ry do strze gał w nim człowie ka wraz z je go pro -
ble ma mi. Tym człowie kiem jest pro le ta riusz wy zy ska ny przez ma szy -
nę. Zoo mor fi cz ne i antro pomor fi cz ne me ta fo ry prze transpono wa ne
z re to ry ki F. T. Ma ri net tie go w cze skiej po ezji te go okre su zy skują no -
wy wy miar:

[…] 
Jak vězeň je staré Město, jenž dívá se mříží
obřího mostu, jenž přepíná údolí, dálky víží,
a naslouchá tunelu hřmění, jenž chrlí tra m va je, vlaky 
a polyká spousty lidí a vy p li v ne před jeho zraky. 
[…]

Jed nak opty mi sty cz ne „fu tu ry za cje” za czy nają być tłumio ne przez 
co raz si l niej brzmiącą nu tę „so cjalną”: po ja wiają się więc ob ra zy
umę czo nych ludzi oraz bied nych dzie ci ze smu t nych przytłaczających 
swą sza ro ścią przed mieść, nie brak też mo c nie j szych akcen tów, mon -
to wa nych na po trze by pro wo ka cji, mającej za za da nie wstrząsnąć
mie sz czu chem. Im rów nież niewątpli wie fu tu ryzm uto ro wał dro gę:

já mi lo va la jsem lásky děj
a moje dítě mi nejmilejší – 
vždyť to byl zázračný plod,
jež utrhli jsme spolu, 
do temně hučících vod
            (Hora 1922)

Ten na trę t nie eks po no wa ny wątek wstrząsu i re wo l ty pro wa dził do 
„uten dency j nie nia” po ezji. Skłon w kie run ku po ezji pro leta ria c kiej
oz na czał prze j ście od ekspe rymen ta l nych sym pto mów w sty li sty cz nie 
i se man ty cz nie okrzepłe zna ki. Za po ży czo ne od Ma ja ko wskie go „sło- 
wo na brzmiałe” przy bie ra po wo li sza tę sty li styczną „prze brzmiałych
fraz”. Futu ry sty cz ny wy krzyk sta je się więc em b le ma tem. Po ja wiają
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się już ta k że pie r wsze zwia stu ny, pó ź nie j sze iko ny soc rea li z mu: sierp
i młot (zob. Rok 1921 v zrca d le… 1981, s. 161) oraz no wy bo ha ter –
przo do w nik pra cy (So va 1921, s. 281). 

Żeby nie wyjść z wy zna czo ne go te ma tem dys ku r su, spró bu j my w
tym mie j s cu za trzy mać się, uchwy cić i wy preparo wać in no wa cje, któ -
re przy niosła na grunt cze ski po ety ka po ezji pro leta ria c kiej. Warstwą,
w któ rej no wa to r stwo uwy ra ź niło się naj bar dziej, był no wy ję zyk. Re -
wo lu cja li te ra cka sprzę g nię ta z prze wro tem ideo lo gi cz nym nie mogła
do ko nać się w to nie sen ty men tal nych łkań. Wzru sze nia se r ca ustąpić
mu siały po wołaniu he roi cz ne mu. Zmia nę pa ra dyg ma tu naj szy b ciej
pojął Ne u mann, sy g na li zując ją w swo im wy zna niu:

[…] 
Den ze dne
mrskán a bičován
podlými žur na li sty a hrabivými po li ti ky,
krmen a napájen
podvody, lžemi a triky,
nemaje jediného přítele
na vyjedeném ostrově sedím,
do zmatků hledím,
nemoha se nad chno u ti pro nic,
věřiti nemohu,
mi lo va ti nemohu
a naděje jako kocábka z korku
kalnou pěnou a po vlnách beze směru
zo u fa le potácí se 
[…]
Já, národ český,
a příliš brzy
vystřízlivěl jsem z krásného snu
o kvetoucí zahradě, 
(Neumann 1923c, s. 5)1.

Na to miast w wie r szu Pro log (Ne u mann 1923c, s. 10) pi sał:

[…] 
Ty radosti a žaly intimní,
ta hudba soukromá,
nechť v buržoasní poesii zní
pro starý svět, jenž toho tolik má
a přece zahyne. 
[…] 

Wa r to ści tra dy cji zo stają od rzu co ne, gdyż krę pują swą „sta tyczno -
ścią” i opó ź niają re wo lu cję: 

Mi nu lost zabitá. Jde přítomnost, jiná, jde příští […] (Sova 1921, s. 281). 

Po e zja nie jest już po ucze niem z wy so ka przez pro ro ka na zna czo -
ne go cha ry z ma tem posłan ni c twa, go tową prawdą wygłaszaną z pod -
wy ższe nia dla słuchającej w po ko rze ci ż by. Na da w ca i od bio r ca usy -
tu o wa ni zo stają na jed nej płasz czy ź nie. Kon takt ze zbio ro wo ścią
zakłada po sta wę mo no lo gu pod ry wające go słucha cza agre sy w no ścią
eks pre sji. Kapłan głoszący ka za nia i pro rok prze ka zujący szcze gólną,
nie do stępną pro fa nom na ukę – prze ciw sta wio ny zo sta je po ecie -ora -
toro wi, któ re go pro ble my są pro ble ma mi od bio r cy. Po eta to so li da r ny
z od biorcą i je go lo sem pa r t ner i współto wa rzysz. Fo r mułowa nie kon -
ce pcji no we go po ety do ko nało się bez spo r nie w du chu ha seł futu ry -
sty cz nych:

[…] 
Pryč s aka de mic kou prací
a dolů s ka za te lem! 
         (Neumann 1923c, s. 23)

Mo del twó r czo ści futu ry sty cz nej posługując się nad mia rem pa to -
su, hiper bo li zo wał ob raz pod mio tu li ry cz ne go, któ ry ja wił się ja ko
niesłycha nie akty w ne cen trum na da w cze: ata kujące od bio r cę i zmu -
szające go do re a kcji, do posłuchu. Po e zja pro le ta ria cka opie rała się
na krzy ku, wez wa niu i pa te ty cz nych ape lach. Rzec mo ż na, iż ce cho -
wał ją nad miar  e k s  p r e s j i, a nie do miar  s z t u k i. Pod miot jest
w niej bar dziej ora to rem niż po etą, a dzieło ni czym wię cej jak ty l ko
aktem po ro zu mie nia z czy te l ni kiem. Po su nię ciem stra te gi cz nym w grze
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pro wa dzo nej z od biorcą, grze, któ rej stawką jest zdo mi no wa nie od -
bio r cy, po ciągnię cie go za sobą. No wa reto ry ka ode grała w tej kon ce -
pcji nie ba ga telną ro lę. Po eta pro le ta ria cki zda wał so bie z te go spra wę. 
Antonín Ma cek w in ci pi cie wie r sza za ty tułowa ne go Sovětskému Ru -
sku do bi t nie stwier dza (por. Rok 1921 v zrca d le… 1981, s. 24–25): 

[…]
To není třeskný tón Hymny Viktora Huga,
jenž ozývá se ve mně 
[…] 

Dys kurs po ezji pro leta ria c kiej niósł w so bie, jak pa li m p sest (zob.
Ge net te 1992), pod skórną wa r stwę oba r czoną sy ste mem in ne go, nie -
toż sa me go z nią, sy ste mu świa to poglądo we go. Ta wa r stwa to właś nie
fu tu ryzm. Po e zja pro le ta ria cka wy ko rzy stała je go kod, fo r mułując na
tej kan wie swój si l nie zide olo gizo wa ny sy ste mat po eto logi cz ny. Nie
sta no wiła więc właści we go przedłuże nia nu r tu futu ry sty czne go. Ist -
nie je jed nak sze reg ana lo gii, któ re po wo dują, iż uwa ża no ją ze ewo lu -
cy j ny ciąg da l szy fu tu ry z mu. Ze wszy stkich zja wisk ar ty sty cz nych
ów cze s nej Eu ro py te dwa naj si l niej pod kre ślały swo je pra gnie nie
związku z nowo cze s ny mi prze mia na mi cywi liza cyj ny mi. Oba nu r ty
łączyło rów nież pre zen ty sty czne, una o cz niające przed sta wia nie zja -
wisk, któ re to wa rzy szyły ów cze s nej lu dz kiej co dzien no ści. Po eta
futu ry sty cz ny pod kre ślał swo je ist nie nie „tu i te raz”, po eta pro le ta ria -
cki do da wał je sz cze do te go swoją so li da r ność z kon te kstem społecz -
nym. Jed no stka „bie r nie prze ży wająca” za mknię ta w gra ni cach do -
zna wa nych wra żeń zo sta je zastąpio na przez pod miot zbio ro wy, zwa r -
tym kro kiem podążający ku przyszłości. Zbli żała je ta k że nie uf ność
wo bec za sta nych ko dów ar ty sty cz nych oraz świa do me na ru sza nie
tabu. 

Po e zja pro le ta ria cka wysłała za pro sze nie no we mu od bio r cy i za ra -
zem usy tu o wała go wewnątrz po ezji. Wraz z no wym ad re sa tem do li -
ry ki przed ostały się to wa rzyszące mu re k wi zy ty, mające do tej po ry
za kaz wstę pu do „świąty ni sztu ki”. Na grun cie li te ra tu ry cze skiej to
właś nie S. K. Ne u mann i po zo sta li syg na ta riu sze po ezji pro leta ria c -

kiej ja ko pie r wsi spo licz ko wa li gu sta drob nomie szcza ń skie wy krzy -
kując pa te ty cz nie: 

Pryč s mo ra li nem, maloměšťačky! 
          (Neumann 1923b, s. 23)

Wy ru go wa nie moder nisty cz ne go ho mo ar ti fex i zastąpie nie go
zaan ga żo wa nym ho mo fa ber miało je sz cze je den do da t ko wy sku tek:
re wo l ta w po ezji otwo rzyła pod wo je po ezji rze mie ślni ko wi słowa.
Awan gar do wy ho mo cre a tor podjął to wy zwa nie. 

Pi sa nie o po ezji pro leta ria c kiej ty l ko w kon te k ście re wo lu cji spo-
łeczno -poli ty cz nej jest dla tej twó r czo ści krzywdzące. Tym bar dziej,
że ów aspekt nie sta no wił dla li te ra tu ry cze skiej, przy zwy cza jo nej do
pełnie nia służe b nej ro li wo bec „wa ż nie j szych i do nio śle j szych” spraw 
na ro do wych, kwe stii naj istot nie j szej. Właści wy prze wrót do ko nał się
w in nym pla nie: w wa r stwie sa mej stru ktu ry po ezji i po ety c kie go kon -
we na nsu. Z przestrze ni po ety c kiej wy proszony zo stał po raz pie r wszy
mieszczanin wraz ze swo i mi atry bu ta mi, po trze ba mi i pre fe ren cja mi
(również li te rac ki mi). No wi oby wa tele po ety c kich świa tów wnie śli ze 
sobą no we atry bu ty, no we kon we na nse i no wy ję zyk. I choć osta te cz -
nej re wi zji do ko na fo r ma cja stri c te awan gar do wa, po e zja pro le ta ria -
cka miała w tym pro ce sie nie baga te l ny udział. 

Literatura

B a l c e r z a n  E., 1979, Futuryzm, [w:] Obraz literatury polskiej. Literatura polska w 
okresie mię dzy wo jen nym, red. J. Kwiatkowski, I. Wyczańska, Kraków.

G e n e t t e  G., 1992, Pa lim p se sty. Literatura drugiego stopnia, przeł. A. Milecki,
[w:] Współczesna teoria badań li te ra c kich za granicą. Antologia, red. H.
Markiewicz, t. 4, cz. 2, Kraków.

H o r a  J., 1921, Tramvají, „Červen” 4, nr 4, 28.4., s. 49–50.

H o r a  J., 1922, Srdce a vřava světa, Praha.

H o ř e j š í  J., 1921a, Hudba na náměstí, „Rudé právo” 2, č. 19, 23.01.

H o ř e j š í  J., 1921b, Verše, „Rovnost”, nr 1, 1.01., s. 4–5.

I r z y k o w s k i  K., 1977, Dwie rewolucje, [w:] Programy i dyskusje literackie
okresu Młodej Polski, oprac. M. Podra za-K wiat ko wska, Wrocław. 

M o l d a n o v á  D., 2002, Česká literatura období avantgardy (1918–1945), Praha.

9291



Mi chał STE FA Ń SKI

Wa r sza wa

Ka rel Te i ge i pułap ka kon stru kty wiz mu

Na wet naj pro stsze ze sta wie nia wy po wie dzi teo re ty cz nych nie któ -
rych ar ty stów dają nie kie dy efe kty za sta na wiające. Co do pie ro, gdy są 
to oświa d cze nia wa ż ne, wiążące dla sa mych au to rów, nie ja ko pro gra -
mo we. Po zwo lę so bie na początek przy po mnieć jed no z ta kich za le -
ceń Fe r nan da Légera z 1924 ro ku:

Obe j rzy j cie Salon Maszyn, bo maszyny mają swoje co ro cz ne salony jak panowie
artyści; zo ba cz cie Salon Sa mo cho do wy, Salon Lo t ni c twa, Targi Pa ry skie – naj pięk -
nie j sze wi do wi ska świata. Zwró ć cie uwagę na wy ko na nie: dobre u rze mie śl ni ka,
liche u pro fe sjo nal nego artysty (Léger 1970, s. 81).

Mniej wię cej w tym sa mym du chu wy po wia dał się dwa la ta wcze ś -
niej Ta de usz Pe i per:

Od no wie nie sztuki przez maszynę. Przed twó r czo ścią ar ty styczną otwarłyby się
nowe zupełnie dzie dzi ny, nęcące próżnią czekającą wypełnienia, hi p no ty zujące nie -
prze wi dzia nymi moż li wo ścia mi (Peiper 1972, s. 48).

Z po do bnych oświa d czeń z lat dwu dzie s tych XX wie ku mo ż na by
bez tru du ułożyć na pra wdę cie ka wy dia log ima gina cy j ny. Po ja wiało
się ich wte dy bar dzo du żo. Cza sa mi oczy wi ście tra fiały się po śród
nich głosy po le mi cz ne, na ogół jed nak poglądy ów cze s nych twó r ców
na te mat ro li ma szy ny w sztu ce czy w sa mej po ezji – my ślę tu głów nie
o twó r cach z krę gu awan gar dy – były do syć zgod ne. Z re guły – opty -
mi sty cz ne. O rze czy wi stym zna cze niu wie lu z tych wystąpień mo ż na
wsza k że mó wić chy ba ty l ko w kon te k ście re fle ksji pó ź nie j szych. Na
przykład w świe t le ta kich uwag Ale ksan dra Wa ta z 1959 ro ku:

Nie wierzę, by maszyna była dla wiersza czy w wierszu za gro że niem. Ale
obawiam się dla poezji ducha maszyny, władztwa maszyny. [...] Po wta rzam: po win -
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ni ście się bać nie maszyny w wierszu czy wokół wiersza, lecz człowie ka- ma szy ny
(Wat 2007, s. 25–26).

Przy wołane właś nie spo strze że nia Wa ta dzie li od obu sądów cy to -
wa nych uprze d nio nie ty l ko zna cz ny dys tans cza so wy. Dzie li je prze -
de wszy stkim per spe kty wa do świa d czeń, po czę ści do świa d czeń oso -
bi s tych, ale prze de wszy stkim – do świa d czeń współcze s nej po ezji.
Au ten ty cz na fa s cy na cja ma szyną, którą czę sto kroć mani fe sto wa li
między wo jen ni po eci i te o re ty cy, okre śliła prze cież lo sy całej nie le d -
wie po ezji XX wie ku. Od biła pię t no i na sa mej pra kty ce po ety c kiej,
i na to wa rzyszącym jej re fle ksjom kry ty cz nym, i na bio gra fiach po -
szcze gó l nych ar ty stów. A te go pe w nie naj mniej się spo dzie wa no.

Do ty czy to rów nież lo sów po ezji cze skiej, co do brze po ka zu je
ewo lu cja, jaką prze był w okre sie mię dzy wo jen nym Ka rel Te i ge, naj -
wię kszy bo daj pro pa ga tor kon stru kty wiz mu w cze skiej sztu ce i li te ra -
tu rze spod zna ku awan gar dy. Z początku sto su nek Te i ge go do ma szy -
ny, a więc do naj waż niej sze go z kon stru ktywi stycz nych ido li, wy da -
wał się ambi wa len t ny. W te k ście Nové umění proletářské, po wstałym
wpra w dzie już wiosną, ale w całości wy dru ko wa nym po raz pie r wszy
do pie ro je sie nią 1922 ro ku w Revolučním sborníku Devětsil, Te i ge
utrzy my wał, że ar ty sta no wych cza sów, tj. twó r ca pra wdzi wie pro le -
ta ria cki, nie mo że na do ko na nia cy wi li za cji te ch ni cz nej pa trzeć przy -
chy l nie. Działania du cho wych spad ko bie r ców Ma ri net tie go na zy wał
wprost chro ni cz nym oszu stwem, zaś sa me wie r sze o ma szy nach czy
ob ra zy ma szyn – sztuką dobrą co naj wy żej dla ame ryka ń skie go in ży -
nie ra i fa bry kan ta (Te i ge 1971a, s. 262–263). Roz pra wka Umění dnes
a zítra, którą za mie ścił w tym sa mym zbio rze Devětsil, za wie rała jed -
nak twier dze nia dokład nie od wro t ne. Na przykład:

Jen slepec popře, že aeroplány, au to mo bi ly, moderní továrny, telefonický aparát,
lo ko mo ti va jsou krásnými plastickými fakty: z proporcí, přísného matematického
řádu line se zvláštní soulad, který nepotřebuje přísady de ko ra ce, aby se dotkl estetic-
kého citu. [...] Málokterá historická ar chi te ktu ra (zejména ne ar chi te ktu ra dnešní)
chová tolik výrazné síly a plastického zdraví jako aeroplán Goliath, newyorské doky,
trans at lan ti ky, nové modely aut atd. Jejich formy podrobené účelu jsou nality životem 
[...]. Jejich kázeň vnucuje jim ušlechtilou uni fo r mi tu (Teige 1971b, s. 368–369).

Da lej na stę po wały entu zja sty cz ne uwa gi o ki nie, fo to gra fii oraz
wspa niałych per spe kty wach te a tru, ma la r stwa, rze ź by, mu zy ki i po -
ezji, o ile ka ż da z tych dzie dzin ośmie li się wre sz cie sko rzy stać z naj -
no wszych osiągnięć te ch ni cz nych. Spo ro tu było po do bieństw do roz -
wa żań Légera o ele men cie me cha ni cz nym i ob se r wa cji Pe i pe ra z Mia -
sta. Ma sy. Ma szy ny. Nie któ rych pa r tii te kstu Umění dnes a zítra za pe -
w ne nie po wsty dziłby się i Ma ri net ti wieszczący bli ski ko niec mu ze -
ów, cmen ta rzysk i ar che o lo gii.

Skąd ta ka wie l ka zmia na w my śle niu Te i ge go, nie trud no wytłuma -
czyć. Początko wa wro gość do te ch ni ki była kon se k wencją od rzu ce nia 
do ro b ku przed wo jen ne go cy wi li z mu i fu tu ry z mu, mo ż na ją za tem
uwa żać za po niekąd wy mu szoną. Do brze też wia do mo, że w ro ku
1922, gdy pra ce nad pro je ktem Sborníka Devětsil do bie gały ko ń ca,
Te i ge po z nał Le Cor bu sie ra i pie r wsze go pra skie go kon stru kty wi stę
Jaromíra Kre j ca ra, a obie te zna jo mo ści oka zały się nie by wa le in spi -
rujące (Švácha 1998, s. 145). W tym sa mym rów nież okre sie tra fiła
w je go rę ce książka Il ji Eren bu r ga A vsjo ta ki ona ve r ti t sja, błysko t li -
wy wykład o kon stru ktywi z mie, wy da ny aku rat nakładem zna nej be r -
li ń skiej ofi cy ny He li kon. Od Eren bu r ga cze ski awan gar dy sta do wie -
dział się o Ro d czen ce, Ta t li nie, Ar chi pen ce, Ga bo, El Lis si t z kim i in -
nych kon stru kty wi stach ro sy j skich. Od nie go ta k że przejął głów ne
założe nia no wej sztu ki, nie wyłączając hasła o sztu ce, któ ra prze sta nie 
być sztuką. Przy wiąza nie do ów cze s nych twier dzeń Eren bu r ga mu -
siało być zresztą wyjątko wo si l ne, bo gdy w 1927 ro ku au tor Od wi l ży
zwe ry fi ko wał da w ne za pa try wa nia, ogłosił fia sko kon stru kty wiz mu
i na ro dzi ny sztu ki neo ro man tycz nej, Te i ge nie po zo sta wił na nim su -
chej ni t ki: za rzu cił mu nie stałość i płyt ki sen ty men ta lizm (Te i ge
1972b).

Wró ć my jed nak do cza sów wcze ś nie j szych. Pod ko niec 1922 ro ku, 
wzo rem Kre j ca ra i Le Cor bu sie ra, Te i ge zaczął się za j mo wać ar chi te -
kturą – dzie dziną naj bar dziej ra cjo nalną spo śród dys cy p lin ar ty sty cz -
nych, a za ra zem bez po śred nio od działującą na ży cie społecze ń stwa.
Sta rał się lan so wać idee le corbu sie ro wskie go pu ry z mu, we dle któ re -
go o isto cie dzieła sztu ki wi nien de cy do wać porządek mate ma ty cz ny.
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W na wiąza niu do słyn nej kon ce pcji do mu ja ko „ma szy ny do mie sz ka -
nia” fo r mułował też włas ne pla ny do mów ko le kty w nych, oso b li wych
„ko l do mów”, sy ste mów stan dar do wych ko mó rek mie sz ka l nych, któ -
re sa me or ga ni zo wałyby wsze l kie po czy na nia ich lo ka to rów. Patrząc
z dzi sie j szej per spe kty wy, były to pro je kty naj zu pełniej upio r ne. Ale
we wcze s nych la tach dwu dzie s tych XX wie ku, gdy uży te cz ność uz -
na no na gle za pod sta wową za sa dę este ty ki, ta k że kon ce p ty „ko l do -
mów” mogły się zda wać atra kcy j ne.

Te i ge opo wie dział się za uty li ta r nym mo de lem sztu ki bar dzo wcześ- 
nie. Już w te k ście Umění dnes a zítra wy wy ższał sztu kę ten den cyjną,
uży t kową, w pełni pra ktyczną. Za j mo wała go wte dy sztu ka zre du ko -
wa na do swych pie r wo t nych fun kcji: pla kat, któ ry po pro stu oz na j mia, 
al bo ob raz, któ ry po pro stu cie szy oczy od bio r cy (Te i ge 1971b, s. 378–
–379). Awe r sja do da w nych hie ra r chii ar ty sty cz nych, aka de mi z mu
i deko racy j no ści – ce cha właści wa fo r ma cjom awan gar do wym w ca-
łej pra wie Eu ro pie – do pro wa dziła go w ko ń cu do kon sta ta cji, że tra -
dy cy j nie ro zu mianą sztu kę na le ży czym prę dzej unie wa ż nić. Nie ty le
za kwe stio no wać jej osiągnię cia, ile po dać jej nową de fi ni cję. Ar ty kuł
Kon stru kti vis mus a li k vi da ce »umění«, ogłoszo ny wiosną 1925 ro ku,
nie po zo sta wiał co do in ten cji Te i ge go żad nych wątpli wo ści:

Prohlašujeme úplný krach dosavadních odrůd tzv. umění. Užíváme-li podnes
a bu de me - li snad užívat nadále slova „umění” jako pomocného termínu, nutno upo zo -
r nit, že neznamená to pro nás posvátné a vznešené umění s velkým U, [...] které
moderní doba se sa zu je z trůnu. Pro nás slovo umění pochází od slovesa umět a jeho
pro du ktem je umělost, ar te fakt. Je tedy slovem označujícím prostě každou artificielní
do ko na lost a do ved nost. [...] Umění je prostě způsob užití určitých prostředků v určité 
funkci, a i funkce, i tyto prostředky jsou veličinami více nebo méně proměnlivými.
Umění, podle La ro us seo va slovníku, je aplikací znalostí k realizování určitého úkolu
(Teige 1972a, s. 124).

Wy pa da do dać, że nie ty l ko według au to rów słow ni ka Larousse’a.
Pro jekt Te i ge go, jak na owe cza sy rze czy wi ście śmiały i budzący wie -
le kon tro we r sji, w isto cie przy wra cał sta ro ży t ne ro zu mie nie sztu ki ja -
ko te ch ne, a więc za le d wie umie ję t no ści, umie ję t nej pro du kcji, zna jo -
mo ści re guł i od po wied niego ich sto so wa nia. Pra wdo podo b nie dla te -
go sztu ka w je go uję ciu obe j mo wała nie ty l ko sztu ki pię k ne, ale rów -

nież bu dow ni c two, me dy cy nę, ge o de zję, chi ro man cję i wszy stkie in -
ne dzie dzi ny lu dz kiej akty w no ści wy ma gające spe cja l ne go przy go to -
wa nia, pe w nej fa cho wej wie dzy. Z te go też przy pusz cza l nie po wo du
w je go po ję ciu sztu ki nie bar dzo mie ściła się sztu ka po ety cka. Te i ge
nie mógł na tu ra l nie całkiem od dzie lić po ezji od sztuk, wy ja ś niając, że
nie opie ra się ona na ja s nych re gułach, a jej wy two ry nie są ma te ria l ne
– tak postąpi li by sta ro ży t ni Gre cy. Je go spo sób ar gu me ta cji su ge ro wał 
jed nak do syć jed noz na cz nie, że po e zja – ja ko rzecz zgoła nie przy da t -
na, a na pe w no mało uży te cz na – nie do ko ń ca odpo wia da no wym ka -
no nom pię k na. Trud no jej rów nać się z ma szyną, prze ja wem sztu ki in
op ti ma fo r ma:

Poučení stroje? Prin ci py dnešní mechanické este ti ky nebyly vymyšleny umělci ze 
řemesla, ale moderními konstruktéry, kteří ne my s le li na umění. Šlo jim o dokonalé
splnění konkrétního úkolu. A my kon sta tu je me, že kdy ko liv dostane se konkrétnímu
úkolu a problému dokonalého, co nejekonomičtějšího, co nejpřesnějšího a nejúplněj-
šího naplnění a vyřešení, dospívá se bez všech vedlejších estetických zámyslů k nej-
čistší moderní kráse. Nelze říci, že tato krása začíná tam, kde končí dokonalé naplněná 
účelnost; není tu prostě možné rozlišení mezi krásou a účelností tvaru. Nelze říci, že
ar chi te ktu ra začíná tam, kde končí kon stru kce. Nelze to říci, protože v té chvíli, kdy
dospíváme všestranné, účelné do ko na lo sti, dospíváme zároveň a au to ma tic ky ke
kráse. Počáteční bod této krásy nelze sta no vit, jako nevíme, kde křivka mění směr,
nevíme, kdy věc zodpověděvší požadavky praktické apeluje na naši vnímavost este ti -
c kou. Víme, že forma o sobě je lhostejná a dojímá naši sen zi bi li tu a in te re su je naši vi -
ta li tu jen tenkrát, je-li sdružena s nějakou funkcí. Tu kon sta tu je me, že veškerá krása
začíná asi tam, kde přestává lhostejná neúčelnost (Ibidem, s. 133–134).

Opo zy cję mię dzy sztuką dla sztu ki a sztuką ten den cyjną wi dać
w cy to wa nym fra g men cie bar dzo wy ra ź nie. Ja ko że do obu kon ce pcji
sztu ki twó r cy z krę gu Te i ge go zda wa li się mo c no przy wiąza ni, zwyk-
ło się twier dzić o du a li z mie, a na wet o szcze gó l nej anty no mii este ty -
cz nej w pro gra mie cze skiej awan gar dy (Sus 1964). Sądzę jed nak, że
ty l ko po zo r nie cho dziło tu taj o sprze cz ność. Am bi cje kon stru kty wiz -
mu były tak na pra wdę to ta l ne: miał on objąć wszy stkie sfe ry ży cia,
po kie ro wać działania mi ka ż de go ar ty sty – po etów rów nież. Dość
przy po mnieć żąda nia „gru zo fi ka cji” po ezji, czy li ob ciąże nia po ezji
sen sem i tym sa mym zwię ksze nia jej efe kty w no ści, z ja ki mi wy stę po -
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wa li w la tach dwu dzie s tych Ko r ne lij Zie lin ski, Il ja Se l win ski, Wie ra
In ber i in ni ar ty ści ro sy j s cy zgru po wa ni w Li te ra c kim Cen trum Kon -
stru kty wi stów. Wszy stko to w myśl za sa dy, że tak jak bu dową, tak
i po ezją po win ny rządzić pra wa eko no mii (Pol lak 1962, s. 125–128).

Te i ge z pe w no ścią zda wał so bie spra wę, że wie r ność założe niom
kon stru kty wiz mu nie po zwa la na żad ne od stę p stwa. Wie dział do brze
i o tym, że zwykłe ig no ro wa nie po ezji świa d czyłoby o je go na iw no -
ści, a po wtó rze nie ge stu Pla to na i wy rzu ce nie po etów z pa ń stwa mo ż -
na w XX wie ku roz wa żać wyłącz nie w ka te go riach pro wo ka cji ar ty -
sty cz nej. Udało mu się jed nak zna leźć roz wiąza nie in ne, w pe w nym
sen sie kom pro mi so we. W li pcu 1924 ro ku pro kla mo wał po etyzm –
sztu kę, któ ra nie jest sztuką, lecz me todą ko rzy sta nia z uro ków ży cia,
uwspółcze ś nio nym epi kure i z mem. Te i ge ob ja ś niał rzecz na stę pująco:

Po eti s mus je především modus vivendi. Je funkcí života a zároveň naplněním
jeho smyslu. Je strůjcem obecného lidského štěstí a krásné pohody, beznáročně
pacifický. Štěstím je komfortní byt, střecha nad hlavou, ale i láska, výborna zábava,
smích a tanec. Je vznešenou výchovou. Dráždidlem života. Ven ti lu je deprese, sta ro -
sti, roz mrze lost. Je duchovní a morální hy gie nou (Teige 1971c, s. 559–560).

Według za pe w nień cze skie go awan gar dy sty po etyzm i kon stru kty -
wizm two rzyły sy stem na czyń połączo nych. Po etyzm nie był wca le
prze ciw ie ń stwem, ale ko nie cz nym uzu pełnie niem te o rii kon stru kty -
wiz mu. Nie na le żało go uwa żać za no wy ro dzaj świa to poglądu, nie
był wy ra zem no wej orien ta cji filo zo fi cz nej, nie wie le rów nież łączyło
go z li te ra turą i ma la r stwem. Czy m że był w ta kim ra zie? Trud no
oprzeć się wra że niu, że pie r wszy pro gram po ety z mu, z któ re go po -
cho dzi przy to czo ny wy żej ustęp, to ty l ko pró ba wy zna cze nia en kla wy 
li ry z mu w skra j nie zauto maty zo wa nej i zme cha nizo wa nej rze czy wi -
sto ści. Wy my śl na mie szan ka fan ta zji, emo cji i zmysłowo ści, którą
Teige okre ślał mia nem po ety z mu, miała sta no wić je dy nie ro dzaj od -
sko cz ni, swo i sty za wór bez pie cze ń stwa, je śli posłużyć się ter mi no -
logią te ch niczną, bliską wszy stkim wy zna w com kon stru kty wiz mu.
Przypo mi nała nie co mie j s ca wy po czyn ku, ja kie prze wi dy wa no w pro-
je ktach wspo mnia nych wcze ś niej do mów ko le kty w nych.

Tak wyglądały założe nia wstę p ne po ety z mu. Z cza sem Te i ge po -
sze rzał wpra w dzie je go zna cze nie, a i co raz wię cej uwa gi po świę cał
za gad nie niom po ety c kim. Ni g dy jed nak nie pragnął, aby po etyzm uz -
na wa no za no wy kie ru nek ar ty sty cz ny. I pe w nie nie przy pu sz czał, że
mo że on zdo mi no wać czeską sce nę po etycką lat dwu dzie s tych XX
wie ku. Wo lał, by w po ety z mie wi dzia no naj wy żej du cha wyna la z czo -
ści, sy no nim in tu i cji, le d wie uchwy t ny pie r wia stek irra cjo na l ny, właś- 
ci wy ka ż dej pra wie czyn no ści opa r tej na wie dzy.

Całkiem ina czej Te i ge od no sił się do kon stru kty wiz mu. Sądząc po
nie któ rych je go de kla ra cjach, w para na u ko wych te o riach, któ re głosi -
li naj bar dziej za go rza li zwo len ni cy do ktry ny kon stru kty wiz mu, do -
strze gał ideę pan so fii. Powia dał, że kon stru kty wi ści przy noszą pla ny
prze bu do wy całego świa ta, całej ku li zie m skiej i pa nujących na niej
sto sun ków (Te i ge 1972a, s. 125). Nie trud no so bie za tem wy ob ra zić,
jak wie l kie nad zie je wiązał z pod różą do Ro sji, w którą wy ru szył je -
sie nią 1925 ro ku. Ocze ki wał spo t ka nia z lu dź mi no wej ku l tu ry, z cy -
wi li zacją ma szy ny, w któ rej na wet naj bar dziej eks cen try cz ne po mysły 
mie j s co wych awan gar dy stów będą nie ty l ko tra kto wa ne se rio, ale
i na ty ch miast wcie la ne w ży cie. I wszy stko wska zu je na to, że rze czy -
wi ście taką Ro sję zo ba czył. Z re la cji przed sta wio nej przez Te i ge go
w szki cu Sovětský kon stru kti vis mus, da to wa nym na li sto pad 1927 ro -
ku, wy ni kało, że sy tu a cja ku l tu ry w pore wolu cy j nej Mo sk wie jest
wprost wy śmie ni ta. Było też ja s ne, że nie dzie je się tak bez po wo du:

Kon stru kti vis mus bývá někdy chápán jako sloh inženýrské a technické ar chi te -
ktu ry a zapomíná se na jeho sociální a ideové pozadí. Proto je třeba opa ko vat, že kon -
stru ktivi s mus, totiž ten ryzí a autentický kon stru ktivi s mus, jenž je dílem a vyznáním
sovětské mo de r ny, není jen výtvarnická či architektonická doktrína, nýbrž cosi
širšího: názor, metoda a způsob myšlení funkcionálního a materialistického, me to di -
ka práce platná pro všecky obory tvorby od průmyslové výroby přes or ga ni za ci
společnosti až po or ga ni za ci a sy ste mati za ci myšlenky čili fi lo so fii, která definitivně
vyvrací všecky ide a li s my a indi vidu ali s my a je v naprosté shodě s myšlenkovými
způsoby ma r xi s mu a postuláty le ni ni s mu. Kon stru ktivi s mus byl přece proklamován
v prostředí a ve společnosti, která po vítězné re vo lu ci počala se kon sti tu o vat a or ga ni -
zo vat podle principů a zákonů daných těmito myšlenkovými systémy a te o rie mi
(Teige 1972c, s. 517–518).
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Te mat kon stru kty wiz mu, szcze gó l nie te go w wy da niu ra dzie c kim,
po dej mo wał Te i ge je sz cze pa ro kro t nie. Wię kszość swych uwag ze -
brał w to mie Sovětská ku l tu ra, opub li ko wa nym pod ko niec 1927 ro ku. 
Zna lazło się w nim rów nież ob sze r ne stu dium Výtvarná práce
sovětského Ru ska, tekst bar dzo wa ż ny w do ro b ku cze skie go awan gar -
dy sty, po wie działbym na wet, że przełomo wy. Prze de wszy stkim Te i -
ge nie krył tu już roz cza ro wa nia efe kta mi osławio nej „dy kta tu ry pro -
le ta ria tu”. Pi sał, że działal ność le wi co wych fo r ma cji ar ty sty cz nych
jest w Ro sji co raz czę ściej mar gina lizo wa na. Że ofi cja l na ra dzie cka
pro pa gan da uwa ża sztu kę za ory gi nalną ty l ko wte dy, gdy cze r pie ona
ze sztu ki lu do wej. Że pod szy l dem sztu ki pro leta ria c kiej pro mu je się
w Ro sji nie zna cz nie ty l ko prze orien to wa ny aka de mizm, a w nie zli -
czo nych ga le riach, mu ze ach i do mach pi sa rzy upa r cie gro ma dzi się
pa miątki z przeszłości, co świa d czyć mo że o po wszech nym bez gu -
ściu, sno bi z mie, czy wręcz o fe ty szy z mie, któ ry przy wo dzi na myśl
naj stra sznie j sze cza sy ca ra tu (Te i ge 1966a, s. 253–264).

Jed no ty l ko po zo sta wało w roz wa ża niach Te i ge go nie zmien ne –
wia ra w kon stru kty wizm, na ukową sztu kę przyszłości. Jej właści -
wych re a li za cji pró ż no było jed nak szu kać w ro sy j skich sa lo nach wy -
sta wien ni czych. Te i ge od kry wał je w fa bry kach, la bo ra to riach, klu -
bach ro bo t ni czych i na lo t ni skach. Idee kon stru kty wiz mu miały je go
zda niem przy świe cać pra com pa ń stwo wej ko mi sji go spo da r czej i Ko -
min te r nu, sta ty sty sty ce i in wes ty cjom ele ktry fika cyj nym. A oto jak
Te i ge cha ra kte ryzo wał za da nia mo skie wskie go CI T -u, czy li Cen tra l -
ne go In sty tu tu Pra cy:

CIT studuje lidský faktor ve výrobě. Nezaměstnává se strojem, ale dělníkem. Učí
dělníky racionální a hospodárné práci, nejmenší spotřebě osobní energie při největším 
efektu. [...] Biomechanické laboratoře CIT snaží se tedy, zkoumajíce pracovní pohy-
by, průmyslově sva lo vou práci, se stro ji ti stan dar dy a normy pohybů, tj. nejvýhodnější 
pohyby k určitému druhu práce. [...] Fyziologické laboratoře ústavu zkoumají ene r ge -
ti ku pracujícího člověka, živoucího stroje. Stanoví pra vi d la, regulující střídání sou-
středěné práce a soustředěného odpočinku. Technická laboratoř zabývá se stan dar di-
zací nástrojové práce; sta no vi la například čtyry základní typy kladiv, jež jsou nadále
výhradně vyráběny. Laboratoř pedagogická a sociálně inženýrská vede zároveň s am -
bu la to riem psychotechnickým a psychofyziologickým výcvik dělnictva novými me -

to da mi vyučování. Je to vyučování elementární. Jako se účelně učí hře na klavír, totiž
na počátku jen základním cvičením a nepřestupuje se hned k celým hudebním
kompozicím, tak jest zde učeň vyučován ne j pr ve elementárním pohybům, než při-
stoupí k práci (Teige 1966a, s. 301–302).

Wi zja „człowie ka- ma szy ny”, o któ rej wspo mi nał w la tach pię ć -
dzie siątych Ale ksan der Wat, jak wi dać, w ogó le Te i ge go nie prze ra -
żała. Prze ciw nie. Przy ta czam tak du że fra g men ty stu dium Výtvarná
práce sovětského Ru ska, po nie waż to właś nie oma wia na w nich szcze-
gółowo działal ność CI T -u miała wy zna czać kie ru nek przyszłych po -
szu ki wań cze skiej awan gar dy. Te i ge zda wał się nie mieć wątpli wo ści,
że wy siłki spe cja li stów za tru d nio nych w mo skie wskim in sty tu cie
zmie rzają do stwo rze nia nie ty l ko no we go człowie ka, ale i no wej sztu -
ki. Sądził, że pra ce CI T -u anty cy pują po wsta nie tea tru- ma szy ny, fil -
mu- ma szy ny oraz ma szy no wej ar chi te ktu ry. Za po wia dają prze kształ-
ce nie wszy stkich bez wyjątku dys cy p lin ar ty sty cz nych na wzór me -
cha ni z mu.

Co oczy wi ste, w pra kty ce nie było to wca le pro ste. Apel o na śla do -
wa nie ma szy ny dałoby się na pe w no podjąć w dzie dzi nach ta kich, jak
sce no gra fia, rze ź ba czy bu dow ni c two – i nic dzi w ne go, że je den ze
swych osta t nich te kstów o kon stru ktywi z mie, szkic K te o rii kon stru -
kti vis mu, za mie sz czo ny w 1928 ro ku na łamach „Sta v by”, Te i ge po -
świę cał głów nie za gad nie niom archi tekto ni cz nym. Po eci mo gli jed -
nak ro zu mieć za le ce nia cze skie go awan gar dy sty dwo ja ko. Mo ż na
było po pro stu oba r czyć po ezję pewną ten dencją. W ko ń cu te o re ty cy
awan gar dy z całej pra wie Eu ro py uwa ża li, że o pię k nie ma szy ny de -
cy du je prze de wszy stkim jej fun k cja: to, że da ne urządze nie działa
i jest przy da t ne. Stąd wnio sek, że i po e zja win na pełnić fun kcje do ra ź -
ne. Ale ist niało też in ne wyj ście: pro blem na śla dow nic twa ma szy ny
w po ezji mo ż na było roz wiązać po przez upo do b nie nie sa me go aktu
twó r cze go do me cha ni z mu – wpro wa dze nie doń au to ma tyz mu, bez -
wied no ści, pełne wy zwo l nie nie po ezji z wię zów świa do mo ści ar ty sty.

Mo gli by śmy dziś długo dys ku to wać o tym, jak roz wi jałaby się
cze ska po e zja w la tach trzy dzie s tych XX wie ku, gdy by nie wcze ś nie j -
szy pry mat po ety z mu, wpływy po ezji z im po r tu i kry zys kry te riów
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oce ny dzieła lite ra c kie go diag no zo wa ny przez wie lu cze skich kry ty -
ków u kre su pie r wszej de ka dy mię dzy wo j nia. Za ry zy ko wałbym jed -
nak twier dze nie, że to prze de wszy stkim do świa d cze nia kon stru -
ktywi stycz ne – afi r ma cja ma szy ny i co raz si l nie j sza po trze ba zmie -
rze nia się z cy wi li zacją te ch niczną – do pro wa dziły w ko ń cu do po -
działu w ob rę bie awan gar do wej gru py Devětsil. Trud no prze cież uz -
nać za zbieg oko li cz no ści, że nie któ rzy z jej człon ków już od wcze s -
nych lat trzy dzie s tych za czę li się do ma gać sztu ki uży te cz nej, gdy
tym cza sem in ni od da li się two rze niu po ezji me cha ni cz nej, aso cja cy j -
nej. Jed ni dołączy li do wy zna w ców do ktry ny soc rea li z mu, którą je sz -
cze wte dy czę sto uto ż sa mia no z da w nym pro gra mem ten den cy j nej
sztu ki pro leta ria c kiej. In ni zaś po wołali prę d ko Gru pę Sur re a li styczną 
i tak jak nad re a li ści we Fran cji ja ko głów ne źródło po ezji wska za li
pod świa do mość.

Jest sprawą znaną, ja kie go wy bo ru do ko nał w owym cza sie Ka rel
Te i ge. Naj pierw od rzu cił pro gram re a li z mu socja listy cz ne go, a po tem
stał się jed nym z głów nych kry ty ków kon ser waty z mu i apo loge ty z mu
epo ki sta li no wskiej. Żar li wie bro nił jed no cze ś nie te o rii surre ali sty cz -
nej, wie l kiej syn te zy so cjo lo gii i psy choa na li zy spod zna ku Fre u da
(np. Chvatík 2004, s. 77–88). W od ró ż nie niu od wie lu swych so ju sz ni -
ków nie zmie nił poglądów ta k że po wo j nie, kie dy już ty l ko soc re a li ści 
mo gli po da wać się za du cho wych spad ko bie r ców Ta t li na i Le Cor bu -
sie ra. I kie dy już było oczy wi ste, że to, co w opi nii nie któ rych te o re ty -
ków ucho dzi za ma szy no we pię k no, dla ogro mnej czę ści ar ty stów
mo że oz na czać piekło.
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Jó zef ZAREK

Ka to wi ce

Kra i na pa mię ci w no wej cze skiej  i pol skiej
li te ra tu rze śląskie go po gra ni cza

Za pro pono wa ny ty tuł na wiązu je do uję cia ostra wskiej bo he mi stki
Ivy Málkovej, Kra ji ny nepaměti a paměti (Nad te x ty Ja na Vra ka)
(Urbanová, Málková 2003, s. 145–156). Au to rka nie ty l ko posłużyła
się w nim pod wójną, pa ra lelną me ta forą, ale i wy eks pono wa la te zę, że 
obie ty tułowe kra i ny „zůstávají trva le v blízkosti, částečně se pro stu-
pují, jsou nezaměnitelné, ve stálém napětí” (Urbanová, Málková 2003,
s. 147). Tak jak sąsia dują ze sobą i po zo stają we wza je mnym na pię ciu
otwa r ta prze strzeń ze w nę trz na i ogra ni czo na, spro wa dzo na do jed ne -
go czy pa ru pun któw prze strzeń we wnę trz na, wy bra ne mie j s ce, przed -
miot. 

Málková przy wołuje na początku swe go te kstu opi nię Da nie li Ho -
dro vej. Uży te cz ne bę dzie za cy to wać in ny kró t ki fra g ment auto ko -
men ta rza pra skiej ba da cz ki li te ra tu ry, od noszące go się do jej pie r -
wszej po wie ści: 

V komoře bytu, v němž v Podobojí (1991) by d le li Židé a po nich Němci a po těch
rodina evangelického kněze Paskala, je za ku klen a zaklet čas, mrtví zde žijí dál a ko-
munikují i s živými. Oživenost patří k podstatným rysům míst, do nichž se vtěluje čas
(Hodrová 2006, s. 109). 

Wska za na przez Ho drovą „ožive nost” pra skich miejsc i mo ż li -
wość oży wie nia śląskiej pa mię ci nie wy dają się zbyt ró ż ne. Da w na
wielo kul tu ro wość Pra gi i re li kto wa wielo kul tu ro wość Śląska mają
wspó l ny mia no w nik. Przy naj mniej je den szcze gół wsza k że je ró ż ni:
Pra ga to sta re ku l tu ro we cen trum – Śląsk rów nowa ż ne go cen trum nie
po sia dał (cho ciaż wy pa da wspo mnieć hi sto ry cz ny Wrocław i oko li ce

z górą Ślężą i rzeką Ślęzą, któ re uży czyły na zwy roz ległej kra i nie)
i nie po sia da. Po dzie lo ny i zde wa sto wa ny jest przykładem pe ry fe rii.
Pe ry fe rie dla Ho dro vej są prze strze nią „divočiny”, ale też prze strze nią 
mo ż li wej od no wy. Per spe kty wa pra skich pe ry fe rii umo ż li wiła rze czy -
wi ście oży wie nie mi ty cz ne go wy mia ru Pra gi. Nas in te re su je fe no men 
no wszej cze skiej i pol skiej li te ra tu ry śląskie go po gra ni cza. Czy w tej
prze strze ni te za Ho dro vej oka że się pra wdzi wa? W ja kim sto p niu da
się tu zna leźć mie j s ca, w któ rych byłby „za ku klen čas”? 

Po do b ne py ta nia za czy nają so bie sta wiać w la tach dzie wię ć dzie -
siątych, po stro nie cze skiej i po stro nie pol skiej, au to rzy związa ni ze
Śląskiem, któ rzy w re a kcji na roz pad cen tra li z mu kul tu ro we go pró -
bują od kry wać wa lo ry prze strze ni lo ka l nej, lecz nie chcą fun kcjo no -
wać ja ko twó r cy re gio na l ni, wo bec któ rych sto so wa no by ul go we kry -
te ria oce ny. Wy ra ził to zwię ź le, już z pewne go dys tan su, Bo g dan Tro -
jak: 

Jsem lokální vla ste nec. Bez toho bych jen stěží mohl být kos mopo li tou (Trojak
2001, s. 3). 

I dołączył po chwi li cha ra kte ry styczną uwa gę: 

Mě děsí uzavřenost, izo lo va nost, sebestřednost a malost, z níž pramení děsné věci 
(Trojak 2001, s. 4). 

Zaś mie sz kający w oko li cy da w ne go „trójkąta trzech ce sa rzy” Ste -
fan Szy mu t ko roz począł swój pie r wszy śląski esej od wy ra że nia ża lu,
„że hi sto rycz no ści Mysłowic nie da ne było stać się hi sto rycz no ścią
uni we r salną w spo sób, w ja ki Pro ust oca lił Co m bray (Il liers), a Jo y ce
– Du b lin” (Szy mu t ko 2001, s. 22).  

By prze ciw sta wić się post rze ga niu Śląska ty l ko w je go wy mia rze
lo ka l nym i pery fe ry j nym sze reg au to rów pod jęło pró by uni wer sali za -
cji śląskich do świa d czeń – by w tym co ogó l ne utrwa lić własną szcze -
gó l ność. Po ja wiły się też rów no ległe pro po zy cje sca la nia ob ra zu ku l -
tu ry Śląska, tra kto wa nia tej ku l tu ry ja ko te kstu (Kossa ko wska- Ja rosz
2000, s. 246). Pun ktem wyj ścia stały się jed nak śląskie in spi ra cje
i przy wra ca nie pa mię ci Śląska. 
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W li te ra tu rze cze skiej ufo r mo wała się tzw. Slezská škola básnická
i po wstało w 1995 ro ku pi s mo „We les” złączo ne sym bo li cz nie z małą
miej s co wo ścią Vendryně/Wę dry nia koło hu t ni cze go Trzy ńca, ja ko
skrót na zwy Vendryňská literárně-estetická společnost, po za tym ja ko
na zwa jed ne go ze sta rych słowia ń skich bo gów1. Było to nie ty l ko de -
mon stra cyj ne od cię cie się od ste reo typo we go ob ra zu Śląska ja ko kra i -
ny wę gla i sta li, ale i de mon stra cyj ne wska za nie ja ko lite ra c kie go cen -
trum nie zna nej pery fe ry j nej miej s co wo ści – ro dzi mej wsi B. Tro ja ka.
Po do b ne zna cze nie au to rskie go śro d ka świa ta zy skała ro dzi ma dla
Jindřicha Zo ga ty Ja wo rzyn ka, położo na po pol skiej stro nie gra ni cy.
Pi sarz po świę cił jej m.in. roz ległą try lo gię, którą otwo rzyła po wieść
Dědictví zmizelých píšťal (1996). Na ma r gi ne sie pro zy te go au to ra za -
uwa żo no, że „návrat na ven kov, do hor ja ko by měl v sobě obrodný
význam, vra cel hrdinům vnitřní jed no tu” (Urbanová, Málková 2003,
s. 22).  

Ów po wrót do ko rze ni (a nie raz i gór) mógł oz na czać uja w nie nie
Arka dii, ale też mógł oz na czać (i miało to mie j s ce czę ściej) zakwe -
stio no wa nie Ar ka dii lub po ka za nie jej na ja kiś czas lub na chwi lę
przed zagładą, ewen tu a l nie na wet z uw z ględ nie niem za ni ku.

W twó r czo ści Tro ja ka chara ktery sty cz ny był po wrót do kra i ny
dzie ci ń stwa. Jak w wie r szu Pastorála pro tesáře z mo ty wem ko lę dy
(pa sto rałki), gdzie „zi ma na polích tiše klesá | do bílých kra jek Ko nia -
ko wa”, a noc świe ci „ho b li nou v obočí Páně” (Tro jak 2005, s.  20).
Człowiek ży je tam w  jed no ści z na turą: „od dětství učím se z bi b le le -
sa” (Tro jak 2005, s.  20). Wie r sze są za pi sem pie r wszych wta je mni -
czeń (Září pod Čantoryjí) i od kry wa niem ma gii.  Przy swa jają polską
tra dy cję Pa na Twar do wskie go (Dia lo gus cum la c ri ma) z jed nej stro -
ny, a z dru giej stro ny tra dy cję cze skie go mu zy ka Ja na Ja ku ba Ry by
(Can có na na J. J. Ry bu).  I pro wadzą do uz na nia za kwin te sen cję ro -

dzi me go pe j za żu „błęki t nych gór” Be ski du Śląskie go. Be ski dz kie mo -
ty wy nie mogły też nie po ja wić się w pol skich wie r szach po et ki, któ ra
uro dziła się w Cze skim Cie szy nie, lecz mie sz ka obe c nie w Br nie, Re -
na ty Pu t z la cher (Be ski dz ki Ikar/Beskidský Ika ros), Ko ściółek w Gu -
tach/Kostelík v Gu tech, W gó rach/V horách). Po do b nie w po ezji Je -
rze go Kron ho l da z Cie szy na (Za raz za Za dnim Ga jem, Obłoczek nad
Czan to rią). 

Ist niejąca be ski dz ka Ar ka dia roz pa da się w dru giej czę ści cy klu
Zo ga ty, Oves na střechách. Już we wpro wadze niu do tej po wie ści czy -
ta my: 

Pole, lesy a hory, roztínané státní hranicí, nevědí a nikdy vědět nebudou, kdo
a proč je překřtívá na názvy psané českými nebo polskými slovy. Hranice obe hna la
něco neznámého – území. Protíná dvory od dvorů, dědiny od dědin, rozděluje bratry
od bratrů a sester i děti rozlučuje s dětmi (Zogata 1996, s. 11). 

W przy pa d ku wspo mnia nej wcze ś niej dwó j ki au to rów: Pu t z la cher
i Kron hold, ich pa mięć osa dzo na zo stała jed nak naj mo c niej w re a liach 
mia sta Pia stów, „któ re ra dość ma w her bie” (Pu t z la cher 1996, s. 36;
Po je dy nek), a więc Cie szy na. Mi mo te go hi sto rycz ne go przesłania,
mia sta ‘schizofrenicznego’, bo roz dzie lo ne go gra nicą. Za tem za da nie
wska za ne przez po et kę brzmi (Pu t z la cher 1996, s. 38): 

Po win nam prze ko nać
sie bie że właś nie dla mnie Bóg stwo rzył to mia sto
            (Cze ski Cie szyn Eu ro pa Śro d ko wa)

Cie szy ń skie uli ce, ko ścioły, Ol za, te atr, dwo rzec ko le jo wy to mie j -
s ca wy woływa ne za zwy czaj szo r stko w wie r szach Kron ho l da, gdyż
per spe kty wa prze mi ja nia i nie unik nio ne go kre su na rzu ca w nich po-
stawę na wet skra j ne go as ce ty z mu (Kron hold 2000, s. 41): 

Żad nych włości
żad ne go ty tułu
być wió rem
        (Żad nych włości)

Włas ne mu mia stu Mysłowi com, a zwłasz cza je go dzie l ni cy Ćmok
(Ci mok) po zo sta je też wie r ny Szy mu t ko. Lecz i tu taj na ob ra zy wspo -
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mnień pa da cień śmie r ci,  nie ty l ko z po wo du ode jścia osób bli skich
(np. cio t ki Ci li) – ta k że z po wo du śląskich prze mian. Jak to ujął au tor: 

Śląskość objawiła się nam na zna czo na, po ra żo na śmiercią; nie mo gli śmy nie
wiedzieć nie widzieć, że przemysłowo- ro l ni czy świat naszych dzia d ków umiera 
(Szy mu t ko 2001, s. 43). 

Kraj lat dzie cin nych te go po ko le nia – do wo dził da lej – ska ziło
sprze nie wie rze nie: naj pierw po rzu ce nie włas ne go ję zy ka, a po tem
wyłącze nie z re fle ksji włas nej zwy cza j no ści. A na py ta nie: dla czego
tak się stało? – od po wia dał: 

[…] za pie ra li śmy się swojej dzie jo wo ści, chowali w nieau tenty cz no ści, bo przyszło
nam żyć w cy wi li za cji, w której nie pyta się o rze czy wi stość, hi sto ry cz ność, to ż sa -
mość osoby (Szy mu t ko 2001, s. 43).

Prze strze gał jed nak:

Jeśli nie pró bu je my uporać się z konkretnością naszego ist nie nie nia [„naszego”
znaczy tutaj ‘śląskiego’ – do po wie dze nie J.Z.], sami je ste śmy odpo wie dzia l ni za
jałowość, którą za rzu ca my słowu: za nie od naj dywa nie w tym, co ogólne, własnej
szcze gó l no ści (Szy mu t ko 2001, s. 61).    

O ile pro zie Szy mu t ki pa tro nu je cio t ka Ci la, pierwszą po wieść
Vra ka, pró bującą re kon stru o wać lo sy zróż ni co wa nej naro do wo ścio -
wo i po dzie lo nej przez ide o lo gie ro dzi ny, sca la pa mięć cio t ki Pa u li
i pa mięć przed mio tów. 

Uro dę i tra gizm Śląska od Gli wic po Zgo rze lec eks po nu je w swej
przed osta t niej po wie ści Fi nis Si le siae Hen ryk Wa niek. Uro dę od naj -
du je w al bu mie Die schle si s che Lan d s chaft fo to gra fa Ka r la Fran za
Klo se (1942), utrwa lającym pe j za że pa s ma Su de tów. W ze sta wio nych 
fo to gra fiach do strze ga za pis wie lu włas nych wę dró wek. Pi sze w Po-
słowiu: 

Oglądałem świat, którego piękno znam dobrze, jak mi się wydaje, ale nigdy nie
sądziłem, że może być jeszcze pię k nie j sze. Schludne. Uży te cz ne. Prze j rzyste. A nade
wszystko, kom p le t ne (Waniek 2003, s. 349).

Po sta na wia za tem w po wie ścio wej re kon stru kcji odsłonić „ol ś nie -
wającą i tra giczną sce ne rię ra ju, któ ry nie ba wem miał być utra co ny

(Wa niek 2003, s. 353). Zwłasz cza, że na wet na zwy mie j s co we po
1945 ro ku nie oparły się tu ero zji, ponad osiem dzie siąt ich pro cent
wy parły bo wiem na zwy no we, nie rza d ko po zba wio ne sen su.

Ogra ni czo na tak czy ina czej prze strzeń ‘domova’ nie jest prze -
strze nią zu pełnie za mkniętą. Do cie rają tu bo wiem głosy ze świa ta
zew nę trz ne go, mo ż li we jest też wyj ście na zewnątrz, a na wet (zwy kle
na ce cho wa ne dra ma ty cz nie) opuszcze nie doty ch cza sowe go świa ta,
jak w wie r szu Pu t z la cher (1996, s. 118): 

Po rzu ciła bym cię mia sto
gdy by...
       (Mo je mu mia stu)

Ist nie nie ta kich szcze lin komu nika cy j nych sy g na li zują w te kstach
na szych au to rów dro gi, tra sy, li nie ko le jo we, dwo r ce, po ciągi... W spo-
sób chara ktery sty cz ny uj mie to Kron hold, któ ry po wtó rzy zna ny ar gu -
ment Ze no na z Elei o nie ru cho mej strza le, któ ra wy pu sz czo na, tym ra -
zem spo czy wa „wy so ko nad dwo r cem ko le jo wym [...] ty l ko ja nie roz -
tro p nie | wsko czyłem do po ciągu”. A swoją wy po wiedź opatrzy mot -
tem z Jaromíra No ha vi cy: 

[…] z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa (Kronhold 2000, s. 68)

Wę drów ka, pod róż to mo tyw prze wod ni ese ju Tro ja ka Ge nius lo ci
Sle z ska (1998), ese jów Wa ń ka, Opis pod ró ży mi sty cz nej z Oświę ci mia 
do Zgo rze l ca 1257–1957 (1996), po ema tu Ta de u sza Sław ka, Pod róż
czte rech mę żów z Ny sy do Bar da Śląskie go (2000), po wie ści Wa ń ka,
Fi nis Si le siae (2003), a w sen sie meta fo ry cz nym rów nież  wie lu in -
nych utwo rów. Jak bo wiem za uwa żyła cy to wa na na początku Mál-
ková: 

Z krajiny nepaměti do krajiny paměti vede cesta zvuků, tajemných slov, které jsou 
vyslovovány v polštině, v češtině, nářečích” (Urbanová, Malková 2003, s. 146). 

A słowa te mogą być wy po wia da ne, i by wają wy po wia da ne, też
w ję zy ku nie mie c kim, w ji disz, w słowa c kim, wę gie r skim, ro m skim... 
Śląsk bo wiem to mie j s ce, w któ rym ró ż ne ję zy ki spo ty kały się, a nie -
kie dy mogą na dal spo t kać, w wyjątko wo li cz nych kon fi gu ra cjach.  
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Nie trud no za uwa żyć, że pod róż w sen sie bar dziej dosłow nym, czy
bar dziej prze no ś nym, jest jed nak we wska za nych utwo rach pod różą
po Śląsku. A na wet wię cej: pod różą łączącą wa ż ne pun kty śląskiej
prze strze ni, więc w isto cie sca lającą Śląsk. Tro jak  swoją wę drów kę
roz po czy na na Ślę ży, sta rym mie j s cu ku l tu i mie j s cu, gdzie Śląsk bie -
rze swo je imię, a ko ń czy na swo j skiej, też nie gdyś ku l to wej Czan to rii,
u stóp któ rej le ży m.in. Wę dry nia. Na zwa wsi, w któ rej się wy cho wał
nie ja ko skłania go do pod ję cia wę drów ki, któ ra po twier dzi je go śląską 
to ż sa mość. Wa niek łączy naj pierw po przez pod róż skra j ne pun kty
Śląska hi sto rycz ne go: ro dzin ny Oświę cim i Zgo rze lec, a na stę p nie
dwa isto t ne pun kty mię dzy wo jen nego Śląska nie mie c kie go: Gli wi ce
i Zgo rze lec – te dwie na zwy w wer sji nie mie c kiej (Görlitz i Gle i witz)
chciał na wet umie ścić w ty tu le osta t niej po wie ści. W ko men ta rzu wy -
ja ś niał, że za pi su je rze czy wi dziane i usłysza ne gdzie in dziej: 

Zo ba czo ne na murach domów, na fo to gra fiach, śmie t ni kach, kawałkach bruku
wystających spod as fa l tu. Czytam stare szpargały z tym samym za chwy tem, z jakim
czytam krajo braz. Od Oświę ci mia do Zgo rze l ca wędruję przecież od dawna. Po tej
księdze, jaką jest dla mnie Śląsk (Czy Śląska już nie ma? 2003).  

Wska za ne pod ró że, to wę drów ka nie ty l ko w prze strze ni, lecz
i w cza sie, to oka zja by od na wiać pa mięć hi sto ryczną i ku l tu rową re -
gio nu. By przy wołać np. po sta cie Ni co laa de Os s vien czin, Ja ku ba
Böhme, Anioła Śląza ka, a na wet Ra fała Wo ja czka. By uz nać Śląsk za
wa ż ne skrzy żo wa nie eu ro pe j skich dróg: 

Nigdzie w Polsce po wieku trzy na stym – a przede wszy stkim dzisiaj – nie ma
sieci dróg równie gęstej, wy god nej i wa r to ścio wej po zna w czo. Za każdym za krę tem
możemy liczyć na otwa r cie się nowej prze strze ni, w której zgodne pro po rcje tak
zwanej natury z ku l tu rową or ga ni zacją obszaru są żywym wi do kiem eu ro pe j skiej cy -
wi li za cji (Waniek 1996, s. 95). 

Po twier dza to po śred nio decy zja przo d ków R. Pu t z la cher (Wa niek
1996, s. 38): 

Po win nam uz mysłowić so bie że nie przy pad ko wo
moi przodko wie wy bra li właś nie to mia sto
[...] 
Bo prze cież  świat

stał przed ni mi otworem cała Eu ro pa Ga li cja ki l ka
wię kszych miast
             (Cze ski Cie szyn Eu ro pa Śro d ko wa)

Mo tyw ten po et ka roz wi nie ob sze r niej w no wszym wie r szu Za
chle bem, któ ry za ko ń czy zda niem (Pu t z la cher 2006, s. 104): 

Z po wo du dzia d ka je stem zwie rzę ciem po ciągo wym
Wie rzę w ma gię pod ró ży
                               (Za chle bem)

Złoży też hołd lan d sza f tom, „bo bez nich trwa nie | byłoby męką
i roz cza ro wa niem” (An ge lus, s. 6). O de cy zji pra dzia da, któ ry przy wę -
dro wał ze Sty rii i osiadł ja ko ga jo wy u stóp Ly sej ho ry we wsi Moráv-
ka wspo m ni też B. Tro jak (1992).

Wska za na przez Wa ń ka lo ka l ność i eu ro pe j skość to ana lo gi cz na
pa ra po jęć, jak wy mie nio na przez Tro ja ka  lo ka l ność i kos mo po li -
tyzm, bo wiem au to rzy nie widzą tu sprze cz no ści, lecz do pełnia nie się
zna czeń. Z po do bne go po wo du T. Sławek ka że wy ru szyć w pod róż do
Bar da, wraz z Ja ku bem Böhmem i Aniołem Śląza kiem, pa rze in nych
mi sty ków: Ema nu e lo wi Swe den bor go wi i  Wil lia mo wi Bla ke o wi. Re -
na ta Pu t z la cher łączy osta t nio do mo we i be ski dz kie anioły z epi gra -
ma mi z księ gi pie r wszej (nr 43) oraz dru giej (nr 228) z Che rubi no we -
go wę dro w ca (Che rubi ni s cher Wan de r s mann) Anioła Śląza ka w naj -
no wszym przekład zie An drze ja La ma. Wrocław zaś od dwóch lat
przy zna je na gro dę li te racką „An ge lus” środko woeuro pej skie mu au to -
ro wi naj le p szej książki pro za to r skiej wy da nej po pol sku.   

Te go ty pu pró by przy wra ca nia pa mię ci o Śląsku wie lu ku l tur,
m.in. w przy pa d ku Wa ń ka świa do mie pro woka cy j ne, bo burzące
utrwa lo ne ste reo ty py, nie są jed nak bez pro ble mo we. Kie dy np. An -
drzej Sta siuk, uro dzo ny w Wa r sza wie a żyjący na po gra ni czu pol -
sko-łem ko wsko-słowa c kim pi sze o pa mię ci, nie sta je wo bec żad nych
dy le ma tów. Dla nie go pa mięć o mie j s cach, zda rze niach, przed mio -
tach „wy da je się nie zni sz czal na”. Dzię ki pa mię ci do pie ro po ode jściu
w przeszłość stają się one wy ra zi ste i zy skują zna cze nie. Czu je się
więc za do mo wio ny we włas nym lo sie, wi dzi w nim ciągłość. To pa -
mięć, nie zaś hi sto ria czy ge o gra fia, za pe w nia nam po czu cie, że skądś
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przy cho dzi my – do po wia da (Sta siuk 2001, s. 6–10).  Dla au to rów ślą-
skich trwałość i ciągłość pa mię ci nie są czymś oczy wi stym. Z przed-
mio tów po zo stały nie li cz ne re li kty, zda rze nia są bo le s ne i nie jed noz -
nacz ne, pe w ne ob ra zy w pa mię ci zo stały scho wa ne głębo ko, za miar
wy ciąga nia ich na po wie rz ch nię jest ciągle oba r czo ny wie lo ra kim ry -
zy kiem. W tej sy tu a cji wa ż na sta je się pa mięć i tra dy cja ro dzin na, pa -
mięć miejsc utwa lo na w opi sie czy na fo to gra fii, pa mięć nie któ rych
przed mio tów: wę dry ń skie go dzwo nu od la ne go w kra ko wskiej lud wi -
sa r ni (Tro jak), dzwo nu „westfalskiej pi l no ści” z Ko ścioła Pa na Je zu -
so we go (Kron hold) itp. 

Ale i tak dy le ma tów nie bra ku je. 

Czy pamięć jest jedynym azylem, za pe w niającym oca le nie rzeczom? – pyta
bohater Wańka. Nawet tym so lid nym i z pozoru nie zni sz czal nym przed mio tom sta lo -
wym, be to no wym, pan ce r nym, nie rdze w nym czy wodo od po r nym, które i tak – to co,
że nieco później? – ulegną wszech mo c nej erozji? Dopóki ist nie je pamięć, jest dla nich 
schro nie nie (Waniek 2003, s. 302).

I do da je: 

Dziś – jak niegdyś pismo  i ma la r stwo – in stru men tem sprzy mie rzo nym z pa-
mięcią jest fo to gra fia (Finis Si le siae). 

Szy mu t ko ze sta wia wątli wo ści do tyczące na wet fo to gra fii: Ka ż da
bo wiem fo to gra fia za wie ra według Ba r t he sa rzecz nie co straszną:
„po wrót umarłego”. Son tag, roz wa żając owo za trzy my wa nie, prze -
cho wy wa nie rze czy wi sto ści w zdję ciu, na pi sze po do b nie: „Fotografia 
– to re jestr śmie rte l no ści”; „Fotografie uka zują nie win ność, kru chość
ży cio ry sów zmie rzających ku zniszczeniu” (Szy mu t ko 2001, s. 31).
Zga dza się jed nak osta te cz nie z cy to waną au torką, że pra wdzi wa siła
zdję cia kry je się pod je go po wie rz ch nią. 

Mniej wię cej dla te go Vrak czy Wa niek po dej mują pró bę po wie -
ścio wej re kon stru kcji śląskiej pa mię ci. Pu t z la cher z przy ja ciółmi w sce- 
na riu szach i re a li za cjach te a tra l nych oży wiają at mo s fe rę „Ka wia r ni
AVION, któ rej nie ma” i sym bo li kę nie ist niejące go tra m wa ju, łączą-
ce go Cie szyn po obu stro nach rze ki Ol zy. „Výsledkem je mj. úspěšná
re a li za ce česko-polského pro je ktu Těšínské nie bo, te dy – pod le autorů 

– sentimentální tramvajová ral lye Těšínským Sle z skem, je ho historií
i mytologií”. Przy by wa ese jów i utwo rów li ry cz nych.

Ed mund Hus serl i Pa ul Ri co e ur wi dzie li w opo wie ści, na rra cji
isto t ny wa ru nek kształto wa nia to ż sa mo ści „ja”. W re la cji te go osta t -
nie go „w przy pa d ku Ro be r ta Mu si la rozkład fo r my na rra cy j nej, rów -
no cze s ny z utratą to ż sa mo ści po sta ci, po wo du je prze kro cze nie gra nic
opo wie ści i ściąga nie dzieła lite ra c kie go w sąsie dz two ese ju” (Ri -
coeur 2003, s. 247). Po ja wie nie się śląskich po wie ści mo ż na by więc
nie co ostro ż nie in ter pre to wać ja ko sy g nał kształto wa nia śląskiej to ż -
sa mo ści, ese i sty kę ja ko jej – chy ba uświa da mia ny – brak i po trze bę
bu do wa nia. Po twier dza to w swych ese jach Szy mu t ko, któ ry po przy -
po mnie niu opi nii Hus se r la przy zna je, że nie po tra fii ukon sty tu o wać
„ja” w jed no li tej włas nej hi sto rii (Szy mu t ko 2001, s. 64). Ale na py ta -
nie, co od zie dzi czył z ro dzi mej ku l tu ry od po wia da: 

[...] przywiązanie do własnej hi sto rycz no ści i kon ce pcję słowa, które nie powinno
nigdy służyć samemu sobie (Szy mu t ko 2001, s. 26). 

Uja w nioną zaś po sta wę łączy ze śląskim anty logo cen tryz mem
i anty funda menta liz mem (Szy mu t ko 2001, s. 36). Wy bór po sta wy
prze ciw nej oz na cza według nie go, że zo sta je się „be b lo kiem, fa flo -
kiem, fa fułom, kly tom, al bo pier dołom dziyń do bry” (Szy mu t ko 2001,
s. 26).  

Kra ko wska sla wi stka Ma ria Dąbro wska -Par ty ka de kla ra cje Szy -
mu t ki in ter pre to wałaby ja ko po sta wę otwa r cia i po zy tyw ne go wy ko -
rzy sta nia trau ma ty cz nych do świa d czeń. Efe ktem au ten tycz ne go sa -
mo po zna nia mógłby i tu taj być no wy typ to ż sa mo ści (Dąbro wska -
-Par ty ka 2004, s. 10).
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Do ro ta BIE LEC

Kra ków

Cze s cy au to rzy w pol skim dru gim obie gu
a pol sko - cze skie ste reo ty py

Cze ska ku l tu ra i myśl społeczno -poli ty cz na cie szyła się w la tach
osiem dzie siątych ogromną popu la r no ścią wśród pol skich nie za le ż -
nych wy da w ców. Wie lość „cze skich pu b li ka cji” (w su mie ki l ka dzie -
siąt) wska zu je, że był na nie w Pol sce ogro m ny po pyt. Na le ży się więc 
za sta no wić ja ka była ich fun k cja społeczno -poli ty cz na, jaką ro lę ode -
grały one w przełamy wa niu wza je mnych pol sko - cze skich uprze dzeń.
Sze ro ko pro pa go wa na w wyda w ni c twach pod zie mnych li te ra tu ra
czeska i aktu a l ne in fo r ma cje o wy da rze niach w Cze chosłowa cji po -
win ny były przy czy nić się do le p sze go po zna nia na szych połud nio -
wych sąsia dów, a co za tym idzie, zo bie kty wizo wać spo j rze nie prze -
cię t ne go Po la ka na to pa ń stwo i na ród; za sta nów my się czy było tak
rze czy wi ście.

Pró bując spo j rzeć na zna cze nie wy da w nictw nie za le ż nych dla
zmian w pol skim ste reo ty pie Cze cha nie mo ż na obejść się bez kró t -
kie go i z ko nie cz no ści po bie ż ne go wstę pu do tyczące go isto ty sa me go
ste reo ty pu. Po ję cie ste reo ty pu na le ży prze de wszy stkim do za kre su
ba dań so cjo logi cz nych, w ślad za A. Kę pi ń skim, au to rem opra co wa -
nia Lach i Mo skal, z dzie jów ste reo ty pu pro po nu ję dla na szych roz wa -
żań przyjąć uj mującą isto tę rze czy de fi ni cję A. Schaf fa. 

Adam Schaff po kry ty cz nym zre fe ro wa niu wielu kon ce pcji pro po nu je ste reo ty -
pem nazywać „sąd wa r to ściujący (ne ga ty w ny lub po zy ty w ny) połączony z prze ko na -
niem” i wylicza takie cechy chara ktery sty cz ne tej ka te go rii pragma tyczno -pozna w -
czej jak: od nie sie nie do grup społecznych (ras, narodów itp..), społeczna geneza i fun -
kcjo no wa nie, wyraz emo cjo na l ny, całkowita lub czę ścio wa sprze cz ność z faktami,
nie za le ż ność od do świa d cze nia, nie ela sty cz ność i trwałość, obrona społecznego au to -
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eto su, związek z akty wi zującym ste reo typ słowem – nazwą lub wy ra że niem (Kę pi ń -
ski 1990, s. 9). 

Do wy mie nio nych cech ste reo ty pu na le żałoby je sz cze do dać uo -
gó l nie nie, gene ra li za cję, ja ko że ste reo ty po we sądy od no szo ne są do
wszy stkich człon ków kon kre t nej gru py społecz nej. Ste reo typ pełni
prze de wszy stkim fun kcje społecz ne, po zwa la w opa r ciu o two rze nie
opo zy cji „swój – ob cy” na iden ty fi ka cję z okre śloną grupą: na ro dem,
grupą et niczną czy za wo dową (Be r ting, Villa in- Gan dos si 1995, s. 15). 
Ste reo ty py na ro do we pełnią w da nej społecz no ści fun kcję in te gra -
cyjną, po zwa lają od ró ż nić daną gru pę społeczną od in nej, prze ciw sta -
wiają „na sze” wa r to ści i oby cza je „ob cym” i służą do kre o wa nia
„kozła ofia r ne go” w mo men tach kry zy so wych (np. żar to b li we pol skie 
po wie dze nie, że wszy stkie mu win ni Żydzi i cy kli ści).

Wie lo wie ko we do świa d cze nia uczą, że dwa na ro dy ska za ne na
sąsia do wa nie ze sobą muszą ży wić wo bec sie bie ja kieś uczu cia, bli -
skie sąsie dz two wy zwa la w społecze ń stwach emo cje. W przy pa d ku
kon ta któw pol sko - cze skich szcze gólną uwa gę zwra cają pol skie do -
wci py na te mat ję zy ka cze skie go, wy ni kające z bli sko ści i po do bie ń -
stwa obu ję zy ków, opie rające się na zdro b nie niach związa nych z prze -
ko na niem Po la ków, że cze sz czy z na przy po mi na ję zyk dzie ci. Jed nak
nie za wsze w na szej wspó l nej hi sto rii ję zyk cze ski uwa ża ny był za
śmie sz ny i dzie cin ny, od śred nio wie cza aż do połowy wie ku XVI był
on uz na wa ny za bar dziej ele gan cki i roz wi nię ty niż pol szczy z na (por.
Orłoś 1993, s. 25). Po chle b ne opi nie o ję zy ku cze skim nie szły jed nak
naj wy ra ź niej w pa rze z po zy ty w nym sto sun kiem do sa mych Cze chów 
sko ro mniej wię cej w połowie wie ku XVI Mi kołaj Rej w swo im Zwie -
r cia d le pi sze z przekąsem o Cze chu, któ ry „cho dzi jak paw” (M. Rey,
cyt. za: Kę pi ń ski 1990, s. 25). 

Od kwe stii ję zy ka nie mo ż na ta k że ode rwać się snując roz wa ża nia
na te mat wi ze run ku Cze cha w oczach Po la ka na płasz czy ź nie so cjo -
logi cz nej i hi sto ry cz nej, do bi t nie o tym świa d czy cho cia ż by tekst Ta -
de u sza Chrza no wskie go Ob raz bra ta Cze cha w se r cu bra ta Le cha,
w któ rym au tor wy cho dzi od do wci pów ję zy ko wych. Chrza no wski
sta ra się do ciec skąd biorą początek wza je m ne uprze dze nia śledząc hi -

sto rię obu na ro dów. Pod kre śla wspó l ny początek, cze skie zasługi we
wpro wa dze niu pa ń stwa pol skie go w krąg chrze ści ja ń stwa, a tym sa -
mym w krąg cy wi li za cji eu ro pe j skiej, się ga na wet le gen da r nych po-
czątków Czech i Pol ski wska zując na po do b ny, chłop ski ro do wód na -
szych pie r wszych dy na stii kró le wskich, pol skiej – Pia stów i cze skiej – 
Prze my śli dów. Chrza no wski głów nych ele men tów ró ż niących świa -
to pogląd obu na ro dów upa tru je w wy da rze niach, któ re miały niewąt-
pli wy kon tekst re li gi j ny (hu sy tyzm, re fo r ma cja; por. Chrza no wski
1979, s. 56), po dej ście do spraw Ko ścioła mo że być za tem uz na ne za
je den z wa ż nie j szych czyn ni ków, któ re wpłynęły na po wsta nie wza je -
mnych ba rier.

An to ni Kroh na to miast zwra ca uwa gę na fakt, że ne ga ty w ny ste -
reo typ Cze cha utrwa lił się w Pol sce, szcze gó l nie w Ga li cji, w wie ku
XIX, kie dy to na te re ny za bo ru au stria c kie go za czę li napływać Cze si
ja ko hab sbu r s cy urzęd ni cy, znający ję zyk nie mie cki z jed nej stro ny,
z dru giej zaś mogący się w ja kiś spo sób po ro zu mieć z Po la ka mi (zob.
Kroh 1995, s. 43). Z Ga li cji, któ rej mie sz ka ń cy mie li bez po śred ni
kon takt z au stria c ki mi urzęd ni ka mi, ne ga ty w ny wi ze ru nek Cze cha
roz sze rzył się na całą Pol skę1. Wi ze ru nek Cze cha- biuro kra ty po twier -
dza się ta k że w ba da nych przez B. Jaro szewi cz-Kle in dienst dzie -
więtna stowie cz nych pol skich pa mię t ni kach (zob. Jaro szewi cz-Kle i -
dienst 1985, s. 54–55). 

Do da t ko wym czyn ni kiem dzielącym oba na ro dy w XIX wie ku
były kwe stie po li ty cz ne i ró ż ne za pa try wa nia na mo ż li wość od zy ska -
nia nie pod ległości. Jedną z wy ra ź nych li nii w cze skich aspi ra cjach
nie pod ległościo wych był nurt pan sla wi sty czny, w isto cie zaś ru so fi l -
ski, któ ry zakładał zjed no cze nie wszy stkich Słowian pod pa tro na tem
Ro sji właś nie. Dla Po la ków, mających z Moskwą swo je włas ne po ra -
chun ki (Ro sja wsza k że była jed nym z za bo r ców), ta kie roz wiąza nie
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pro ble mu od zy ska nia przez Pol skę wol no ści było nie do przy ję cia.
„Po la cy zde cy do wa nie nie na da wa li się na pan sla wi stów” (Kroh
1995, s. 45). 

Wiek XX nie przy niósł szcze gó l nych zmian w spo so bie pa trze nia
na na szych połud nio wych sąsia dów. Wy da rze nia hi sto ry cz ne – pierw- 
sza wo j na świa to wa i ró ż ne po dej ście do kwe stii udziału w niej obu
na ro dów (mające swo je ko rze nie w dzie więtna stowie cz nych kon cep-
cjach po li ty cz nych ), spo ry wo kół Za ol zia i bie r na po sta wa Cze chów
wo bec nie mie c kiej agre sji spo wo do wały, że ste reo ty po we poglądy je -
sz cze się utrwa liły i nie po mogły tu na wet spe cja l nie wy da rze nia
„Pra skiej Wio s ny”, któ re wzbu dziły w pe w nej czę ści pol skie go społe- 
cze ń stwa sza cu nek i po dziw dla Cze chów, w wię kszo ści opi nii pu b li -
cz nej, jak się bo wiem wy da je, nie zo sta wiły one trwałego śla du. La ta
„nor ma li za cji”, któ ra po le gała mię dzy in ny mi na ogra ni cze niu kon ta -
któw cze skie go społecze ń stwa ze świa tem, sprzy jały utrwa la niu ste -
reo ty pów.

Prócz wy da rzeń hi sto ry cz nych wa ż nym czyn ni kiem kształtującym 
wi ze ru nek Cze cha w pol skiej opi nii pu b li cz nej była prze de wszy stkim 
le ktu ra Przy gód do bre go wo ja ka Szwe j ka, którą to po wieść pra wie ka -
ż dy prze cię t ny Po lak wy mie nić po tra fi ja ko je den z nie wie lu zna nych
mu utwo rów li te ra tu ry cze skiej. Na pie r wszy rzut oka, po po bie ż nej
le ktu rze ma my w po wie ści Haška do czy nie nia z bo ha te rem re pre zen -
tującym typ śla maza r ne go żołnie rza, wie r ne go pod da ne go c.k. mo na -
r chii wy ko nujące go wsze l kie roz ka zy, nie po zba wio ne go wsza k że po -
czu cia hu mo ru. Ta ki ob raz zgod ny był z po to cz ny mi pogląda mi na te -
mat Cze chów i w du żej mie rze za wa żył na kre o wa niu wi ze run ku na -
szych sąsia dów. 

Ste reo ty po wy wi ze ru nek Cze cha w la tach sie dem dzie siątych, kie -
dy zaczął w Pol sce fun kcjo no wać dru gi obieg wy da w ni czy, był we-
dług Chrza no wskie go na stę pujący:

[…] co drugi Czech to mu zy kant, a co trzeci to złodziej [...] Czech to z reguły mie sz -
cza nin albo chłop, [...] po mie sz cza ń sku zaradny, po chłopsku skąpy, człek bez fan ta -
zji, ale solidny, człek, jak to się mówi „ni skie go lotu”, ale dobrze dający sobie radę
w życiu. Cechy ne ga ty w ne: tchó rz li wy, ale za to pod stę p ny, taki, co to z każdym

wejdzie w pakta, ale gdzie się da, to tego dru gie go prze chy trzy (Chrza no wski 1979,
s. 54). 

Z po wy ższe go opi su nie wyłania się zbyt po zy ty w ny ob raz Cze -
chów, był on w Pol sce jed nak po wszech ny. Mo ż na go spro wa dzić do
ki l ku cech: szwe j ko w stwo (tchó rz li wość), drob nomie szcza ń stwo, skłon- 
ność do za wie ra nia, bie r ne przy sto so wa nie się do ka ż dych oko li cz no -
ści; cze ska li te ra tu ra to Hašek, a mu zy ka to Gott, Vondráčková i de -
cho v ka.

Wśród au to rów pre zen to wa nych w pol skim dru gim obie gu wy ró ż -
niało się szcze gó l nie pięć czołowych po sta ci cze skiej ku l tu ry: V. Ha -
vel, M. Kun de ra, B. Hra bal, Z. Mlynář i K. Kryl – ka ż dy z nich uo sa -
biał jakąś część anty -ste reo ty pu Cze cha. Roz wa ż my więc w ja ki spo -
sób tych pię ciu au to rów mogło wpłynąć na zmia nę pol skie go wi ze -
run ku Cze cha po przez swoją twó r czość czy też świa de c two włas nych
prze żyć.

1. Václav Havel – anty - Sz wejk

Śle dze nie lo sów „anty -ste reo ty pu” za czni j my od po sta ci Václava
Ha v la, naj bar dziej zna ne go w Pol sce działacza Ka r ty 77, mo ra l ne go
przy wó d cy cze skich dy sy den tów. Oso bie Ha v la mo ż na prze ciw sta wić 
ste reo ty po wy wi ze ru nek do bre go wo ja ka Szwe j ka, je go tchó rzo stwo
i opo r tu nizm. Po sta wa, którą re pre zen to wał V. Ha vel w la tach sie dem -
dzie siątych wy ma gała du żej do zy od wa gi cy wi l nej, za swo je prze ko -
na nia był wie lo kro t nie are szto wa ny i ska zy wa ny na ka rę wię zie nia,
o czym na bieżąco do no siła pol ska pra sa pod zie m na. Je go poglądy ob -
ra zu je pre zen to wa na przez nie go wie lo kro t nie idea „ży cia w praw-
dzie”, sprze ciw wo bec bezre fle ksyj ne go pod porządko wa nia się od gó -
r nym po le ce niom. Pro gra mo wym dla tej idei te kstem jest esej Siła
bez si l nych wy da ny w Pol sce w dru gim obie gu dwa ra zy w 1984 i 1985 
ro ku. Spór po mię dzy tota lita ry z mem a de mo kracją prze no si Ha vel na
płasz czy z nę etyczną, mo ra l nie słusz ne „ży cie w pra wdzie” jest właś -
nie siłą, którą dy sy den ci mogą prze ciw sta wić fi zy cz nej (po li cy j nej)
si le komu ni sty czne go pa ń stwa.
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Za sad niczą kwe stią ró ż niącą Ha v la od bo ha te ra po wie ści Haška
jest od mo wa przez te go pie r wsze go wy ko ny wa nia roz ka zów wład zy.
Je go poglądy ob ra zu je pre zen to wa na przez nie go wie lo kro t nie idea
„ży cia w pra wdzie”, któ re go jed nym z aspe któw jest sprze ciw wo bec
pod porządko wa nia się od gó r nym po le ce niom, na wet je że li nie są one
wy ra żo ne ex pres sis ver bis, ale sta no wią ro dzaj ry tuału, nie pi sa nej
umo wy. Tam właś nie au tor kre u je po stać kie ro w ni ka skle pu wa rzy w -
ne go ja ko ty po we go przed sta wi cie la cze skie go społecze ń stwa i na
przykład zie je go za cho wań wy wo dzi naj waż nie j sze dla swo ich prze -
ko nań te zy. 

Kie ro w nik sklepu wa rzy w ne go umieścił na wy sta wie, między cebulą a mar-
chwią, hasło: „Pro le ta riu sze wszy stkich krajów łączcie się!” [...] Myślę, że w od nie -
sie niu do ol brzy miej wię kszo ści kie ro w ni ków sklepów wa rzy w nych można śmiało
przyjąć, iż nad treścią haseł na swych wy sta wach w ogóle się nie za sta na wiają – a co
dopiero, by mieli poprzez nie wyrażać coś ze swego poglądu na świat. Hasło to przy -
wie zio no naszemu kie row ni ko wi z hu r to w ni, razem z cebulą i marchwią, on zaś
umieścił je na wy sta wie po prostu dlatego, że robi się tak już od lat, że robią to
wszyscy, że to tak musi być (Havel 2001, s. 72–73). 

Bez re fle ksyj ne pod da wa nie się ry tuałom ty l ko dla te go, „że tak ro -
bią wszy s cy od lat” jest dla Ha v la oz naką nie uświa domio ne go „ży cia
w kłam stwie”, czy li po wszech nej zgo dy na od górną ma ni pu la cję,
dzię ki któ rej mo że trwać wład za ko mu ni stów. Au tor po stu lu je więc
od rzu ce nie ry tuałów, wy ra ża nie ja s no i otwa r cie swych poglądów i to
nie za le ż nie od grożących san kcji, co po zwo li na od zy ska nie lu dz kiej
god no ści i to ż sa mo ści. Spór po mię dzy tota lita ry z mem a de mo kracją,
ogra ni cze niem swo bo dy a wol no ścią prze no si Ha vel na płasz czy z nę
etyczną. Mo ra l nie słusz ne „ży cie w pra wdzie” jest właś nie siłą, którą
dy sy den ci mogą prze ciw sta wić fi zy cz nej (po li cy j nej) si le komu ni sty -
czne go pa ń stwa. Od ro dze nie du cho we społecze ń stwa czy li „re wo lu -
cja egzy sten cja l na”, jak na zwał je au tor Siły bez si l nych, to wy siłek,
któ ry muszą po dej mo wać co dzien nie, w ka ż dej sy tu a cji wszy s cy
człon ko wie cze skiej społecz no ści, bo wiem ty l ko w ten spo sób będą
mo gli przy go to wać się do zmian w sy ste mie po li ty cz nym. Ten na cisk
kład zio ny przez Ha v la na mo ralną stro nę ży cia społecz ne go od ró ż niał

czeską opo zy cję od pol skiej, któ ra sku piała się na wy su wa niu po stu la -
tów na tu ry po li ty cz nej. Sy tu a cja ta ka wy ni kała, jak mo ż na przy pu sz -
czać, z od mien nej po zy cji Ko ścioła w obu społecze ń stwach. W Pol sce 
mo ra l na edu ka cja na ro du przy na le ż na była tra dy cy j nie właś nie do
Ko ścioła, któ ry w Cze chosłowa cji tej ro li nie spełniał, bądź w bar dzo
ogra ni czo nym za kre sie, stąd po trze ba prze ję cia tej fun kcji przez dy sy -
den tów. Ha vel będąc już pre zy den tem Cze chosłowa cji (a po tem Re -
pu b li ki Cze skiej) głosił te sa me idee ety cz ne, wie lo kro t nie po wta -
rzając ape le o mo ra l ność w po li ty ce, któ re ge ne ra l nie na dal po zo stają
bez echa.2

Po to cz nie przy ję te mu w Pol sce, ko jarzące mu się z „cze sko ścią”,
szwe j ko wskie mu mo de lo wi wie r ne go pod da ne go, nie dys ku tujące go
z władzą, go r li wie wy pełniające go jej po le ce nia prze ciw sta wił Ha vel
nie ty l ko teo re ty cz nie, ale ta k że we włas nym ży ciu, człowie ka „ży-
jące go w pra wdzie”, człowie ka o wy so kim po zio mie mo ra l nym i, co
szcze gó l nie wa ż ne, pod chodzące go do wsze l kich działań z całko witą
świa do mo ścią wy ni kającą z po trze by re a li za cji włas nej god no ści
i wolno ści. Ha v lo wski typ dy sy den ta nie ma po trze by, w od ró ż nie niu
od Szwe j ka, opo wia da nia o swo im ży ciu i przy go dach, opo wia da nia,
któ re ma za stę po wać działanie, ten dy sy dent ma czyn nie wy ra żać
swo je opi nie, nie to pić wa r to ści mo ra l nych w zbęd nym ga du l stwie.

2. Milan Kundera – anty -drob nomie szcza nin

Słowo drob nomie sz cza nin ma w ję zy ku pol skim ne ga ty w ne na ce -
cho wa nie, ob raz kla sy mie sz cza ń skiej mo ż na spro wa dzić do ki l ku
pod sta wo wych cech, mie sz cza nin to człowiek o ogra ni czo nych ho ry -
zon tach, małostko wy, zakłama ny i pod chodzący do spraw związa -
nych z se ksem z lę kiem i za wsty dze niem.

Pol skie wy ob ra że nie o Cze chach ja ko społecze ń stwie mie sz cza ń -
skim nie jest pro stym od bi ciem społecz nych ró ż nic mię dzy Cze cha mi
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wia dach Havla np. Po li ty ka może być mo ra l na, prze mó wie nie V. Havla z okazji
przy zna nia mu do kto ra tu honoris causa Uni wer sy te tu Wrocławskiego.



i Po la ka mi, ale jest prze de wszy stkim no ś ni kiem wszy stkich ne ga ty w -
nych cech tej wa r stwy społecz nej, o któ rych była mo wa. Spró bu j my
więc za sta no wić się w ja ki spo sób oso ba Mi la na Kun de ry i je go twó r -
czość sze ro ko pre zen to wa na w pol skim dru gim obie gu mogły wpły-
nąć na przełama nie te go ste reo typo we go ob ra zu. Ro la Kun de ry
w kształto wa niu no we go wi ze run ku Cze cha w Pol sce wy da je się być
bez spo r na, był on wszak (i w nie któ rych krę gach na dal jest) naj bar -
dziej po pu la r nym cze skim pi sa rzem współcze s nym.

W po wie ściach i ese jach Mi la na Kun de ry mo ż na zna leźć to, co jest 
ab so lu t nym prze ciw ie ń stwem ste reo ty po wo poj mo wa ne go mie sz -
czańskie go cha ra kte ru i mie sz cza ń skiej mo ra l no ści. Prze de wszy -
stkim au tor nie ogra ni cza się do „włas ne go pod wór ka”. Snu je roz wa -
ża nia – w ese jach głów nie – na te mat lo sów całej Eu ro py, a na ich tle –
Eu ro py Śro d ko wej, za rów no Czech jak i Pol ski. Inte le ktua l na re fle k -
sja, jaką pro po nu je Kun de ra swo im od bio r com, wy kra cza da le ko po za 
cia s ny umysł ste reo typo we go mie sz cza ni na. W Nie zno ś nej lek ko ści
by tu au tor za sta na wia się nad py ta nia mi do tyczący mi lu dz kiej eg zy -
sten cji, nad zna cze niem filo zo fi cz nych opo zy cji lek ko ści i cię ża ru,
wol no ści i ko nie cz no ści.

Po dej ście Kun de ry do Hi sto rii i jej zna cze nia dla lo sów bo ha te rów
jest bez po śred nim od wołaniem do anty czne go fa ta li z mu i dete rmi ni z -
mu, w któ rych człowie kiem rządził śle py los, a on sam nie miał na
włas ne ży cie żad ne go wpływu, był uwikłany w Hi sto rię (por. Illg
1992, s. 71). W opi nii au to ra Nie zno ś nej lek ko ści by tu człowiek
współcze s ny sta je przed iden ty cz ny mi wy bo ra mi, ja kich do ko ny wać
mu sie li sta ro ży t ni, bo wiem w myśl przy ta cza nej przez nie go te o rii
Nie tzsche go hi sto ria świa ta to wie cz ny po wrót tych sa mych wy da -
rzeń. Nie tzsche a ń ska te o ria wie cz ne go po wro tu nie za spo ka ja Kun de -
ro we go pra gnie nia po zna nia me cha ni z mów rządzących świa tem i lu -
dź mi, te o ria ta nie za do wa la go szcze gó l nie w od nie sie niu do Eu ro py
Śro d ko wej, gdzie przeszłość (ta da l sza i ta naj bli ż sza) jest nie ustan nie
fałszo wa na i za po mi na na (por. Za rek 1988, s. 48–49).

Ko lejną ró ż nicą dzielącą bar dzo wy ra ź nie pro zę M. Kun de ry od
po to cz ne go wi ze run ku mie sz cza ni na jest po dej ście do spraw se ksu

i lu dz kiej cie le s no ści w ogó le. Ste reo typo we go mie sz cza ni na ce chu je
w tych kwe stiach pru de ria i zakłama nie, dla Kun de ry na to miast pro -
blem kon ta któw mę sko- da m skich wy da je się być jed nym z wa ż nie j -
szych dla lu dz kiej eg zy sten cji. Je go bo ha te ro wie są w pełni świa do mi
włas ne go ciała, nie kie dy wy ko rzy stują je do mani fe sto wa nia bun tu
wo bec krę pujące go go r se tu kon we na nsów jak ma t ka Te re sy z Nie zno -
ś nej lek ko ści by tu.

Matka do no ś nie smarka, opo wia da ludziom głośno szczegóły swego życia se ksu -
al ne go, de mon stru je sztuczną szczękę. Potrafi ją z godną podziwu zrę cz no ścią uwol-
nić ję zy kiem w ustach, tak żeby przy sze ro kim uśmiechu górna szczęka spadała na
dolne zęby. Jej twarz nabiera wtedy stra sz li we go wyrazu (Kundera 1987, s. 31). 

Kun de ra pod da je w wątpli wość tra dy cy j ne mie sz cza ń skie wa r to -
ści jak ro dzi na, wie r ność małże ń ska itp. Se ksu a l ne re la cje bo ha te rów
są nie konwe ncjo nal ne, są ro dza jem gry, w któ rej ka ż da ze stron chce
osiągnąć włas ne ko rzy ści (ero ty cz na ze m sta Lu d wi ka w Żar cie czy
uda wa nie ob cych so bie lu dzi w opo wia da niu Fałszy wy au to stop).
W ta kiej grze nie ma mie j s ca na miłość, jej mie j s ce za j mu je wy ra cho -
wa nie i szu ka nie wy go dy.

Skom pli ko wa ne uczu ciowo -fizy cz ne związki łączą ta k że bo ha te -
rów po wie ści Walc po żeg na l ny, gdzie cała kon stru k cja utwo ru opie ra
się na zmia nach pa r t ne rów (Ró ża), igra niu z oj co stwem (do ktor Sla -
ma) i ma cie rzy ń stwem (Ró ża). W tym kró t kim utwo rze za warł Kun -
de ra wszy stkie te zy, na któ rych opie ra się je go po le mi ka z tra dy cyjną,
mie sz czańską mo ra l no ścią. Wszy stkie wy zna wa ne przez nią wa r to ści
zo stają pod da ne wątpli wo ściom, bo co jest wa r ta ma t ka, dla któ rej
dzie c ko ma być szansą ucie cz ki z małomia ste cz ko wej nu dy, i dla te go
twier dzi, że je go oj cem jest zna ny mu zyk, a nie prze cię t ny, zwy cza j ny
Fran ci szek? Ma cie rzy ń stwo ja ko re zu l tat eks pe ry men tów sza lo ne go
gi ne ko lo ga, któ ry nie świa do mym ni cze go pa cjen tkom ap li ko wał za -
strzy ki z włas nym na sie niem? Małże ń stwo, w któ rym mąż-mu zyk
sta le zdra dza swoją żo nę? We współcze s nym świe cie żad na z tych
warto ści nie pełni już fun kcji porządkującej. Ta kie właś nie jest nie -
zbyt opty mi sty cz ne przesłanie Kun de ry i je go dia g no za świa ta – kry -
zys wa r to ści i za gu bie nie współcze s ne go człowie ka, któ ry nie mo że
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się oprzeć na od wie cz nych re gułach, po nie waż zbu do wa ne są one na
fałszy wych pod sta wach. Mu si sam zma gać się z co dzien no ścią i ota -
czającą go rze czy wi sto ścią, a re zu l ta ty tych zma gań prze wa ż nie nie są 
za do wa lające, po nie waż w wię kszo ści przy pa d ków pod le ga on ma ni -
pu la cji z zewnątrz.

Kun de ra udo wad nia, że cze ska ku l tu ra to coś wię cej niż po wie rz -
chow ne spo j rze nie na świat z per spe kty wy „włas ne go za ścian ka”, że
jest ona zdo l na do głęb szej re fle ksji i kry ty cz ne go spo j rze nia na mi ty
związa ne z mie sz czańską mo ra l no ścią i sty lem ży cia.

3. Zdenek Mlynář – anty-„pra gma tyk”

Ko lejną z sze re gu wa ż nych po sta ci cze skie go ży cia społecz ne go
pre zen to wa nych w pol skim dru gim obie gu jest Zdeněk Mlynář, któ re -
go wspo mnie nia Mróz ze Wscho du miały w la tach osiem dzie siątych
bo daj naj wię cej wy dań. Mlynář mo że być z po wo du ży cio wych do -
świa d czeń anty -przykładem dla ce chy przy pi sy wa nej przez Po la ków
Cze chom, a mia no wi cie, że Czech wej dzie w układ z ka ż dym i w ka ż -
dej sy tu a cji by le za cho wać własną wy go dę i je sz cze osiągnąć jakąś
ko rzyść.

Mlynář przez ćwierć wie ku był działaczem cze chosłowa c kiej pa r -
tii komu ni sty cz nej, w 1968 ro ku był se kre ta rzem i człon kiem Pre zy -
dium KC KPCz. Za an ga żo wał się w wy da rze nia Pra skiej Wio s ny,
sądząc, że Związek Ra dzie cki bę dzie re spe kto wał nie za le ż ność Cze -
chosłowa cji.

Prze rwa nie siłą cze chosłowa c kich re form było dla nie go mo men -
tem przełomo wym, po in wa zji wojsk Układu Wa r sza wskie go na Cze -
chosłowa cję Mlynář po sta no wił zre zy g no wać z włas nej wy go dy i spo-
ko ju na rzecz ha v lo wskie go „ży cia w pra wdzie”, 16 li sto pa da 1968 ro -
ku przy ję to je go dy mi sję ze wszy stkich kie ro w ni czych fun kcji w pa r -
tii. Zaczął otwa r cie głosić swoją nie zgo dę na ogra ni cza nie swo bód
oby wa te l skich (cie ka we, że w cza sie wy da rzeń Pra skiej Wio s ny je go
poglądy na zmia nę ustro ju były nad wy raz ostro ż ne, po sie r p nio wej
in ter we ncji zaś mo c no się zra dyka li zo wały). 

Z pa r tii wy klu czo no go w 1970 ro ku, był po tem jed nym z ini cja to -
rów i pie r wszych syg na ta riu szy Ka r ty 77, a z po wo du ucze st ni c twa w
tej opo zy cy j nej ini cja ty wie zmu szo no go do wy ja z du z Cze chosłowa -
cji, na mie j s ce emi gra cji wy brał Au strię, gdzie na dal upra wiał nie za -
leżną pub li cy sty kę, któ ra tra fiała rów nież na łamy pol skich cza so pism 
dru goo bie go wych. O wy klu cze niu z pa r tii pi sał Mlynář: 

Gdyby ćwierć wieku temu, gdy pełen en tu zja z mu i ideałów wstę po wałem do
KPCz, ktoś mi po wie dział, jak fa r so wo za ko ń czy się me człon ko stwo w tej partii,
zrobiłby sobie ze mnie śmie rte l ne go wroga. A przecież teraz przebiegło to tak
właśnie. Ćwierć wieku temu myślałbym, że usu nię cia z partii po prostu nie przeżył-
bym. [...] Siedem lat spę dzo nych jeszcze potem w Czechosłowacji minęło mi już nie
w świecie uprzy wile jo wa nych i rządzących, ale wśród usu nię tych na ma r gi nes.
Partia, której oddałem dwa dzie ścia pięć lat życia, zepchnęła mnie tam, lecz to nie
znaczy, by przestała po świę cać mi uwagę. Tyle tylko, że teraz to zadanie zleciła tym,
za których po śred ni c twem styka się z ludźmi nie uznającymi jej prawa do rządów
tota li ta r nych: fun kcjo na riu szom policji po li ty cz nej (Mlynář 1989, s. 203).

Nie ma wątpli wo ści co do te go, że Zdeněk Mlynář za cho wał się po
stłumie niu Pra skiej Wio s ny całko wi cie nie zgod nie z pol skim wy ob ra -
że niem o Cze chach, mógł prze cież na dal milcząco zga dzać się na
„nor mali zo wa nie” społecze ń stwa, na dal ucze st ni czyć w działaniach
komu ni sty cz nej pa r tii, nie mu siał na wet brać czyn ne go w nich udzia-
łu, wy sta r czyło bie r nie po ta ki wać, a je go ży cie mogłoby się da lej to -
czyć wśród pro mi nen t nej czę ści społecze ń stwa. „Cze ski pra gma -
tyzm” na ka zy wałby uś pie nie su mie nia i zgo dę na to ta li tar ny sy stem,
te go jed nak Mlynář nie uczy nił i de cy zja ta bar dzo wy ra ź ny spo sób
od biła się na je go da l szych lo sach. Mu siał zo stać emi gran tem mają-
cym w do da t ku świa do mość, że idea, któ rej po świę cił znaczną część
swe go ży cia oka zała się chy bio na i nie przy niosła nic po zy tyw ne go
cze skie mu społecze ń stwu. W pol skich pu b li ka cjach ko men tujących
wy da rze nia Pra skiej Wio s ny po ja wiła się opi nia, którą mo ż na od nieść
bez po śred nio do po sta wy Mlynářa, a mia no wi cie, że rok 1968 na uczył 
Po la ków pra gma ty z mu, a Cze chów ro man ty z mu.3
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4. Bohumil Hrabal – anty-?

Ko lejną znaczącą po sta cią cze skie go ży cia lite ra c kie go pre zen to -
waną przez pol ski dru gi obieg jest Bo hu mil Hra bal, któ ry nie pod da je
się pro ste mu pod porządko wa niu cze skie mu „anty -ste reoty po wi”. Na
po zór wpi su je się on bo wiem w sche mat przy stający do wy kreo wa -
nego w Pol sce wi ze run ku Cze cha, wy rósł z haškowskiej tra dy cji
opowia da nia o świe cie zwykłych, sza rych lu dzi. W do da t ku swo im
życiem po twier dza za ko rze nio ny ob raz na szych sąsia dów, pod pi sał
wszakże „de kla ra cję lo ja l no ści” wo bec rządzącej pa r tii po to, by móc
ofi cja l nie wy da wać swo je utwo ry. 

Bo hu mil Hra bal bez włas nej wo li, ni czym bo ha te ro wie Kun de ry,
zo stał wciągnię ty w try by ma chi ny dzie jów. Wie lo kro t nie oświa d czał, 
że nie in te re su je go czyn ne ucze st ni c two w ży ciu pu b li cz nym, ale
przez pro sty fakt, że pi sał i pu b li ko wał swo je utwo ry stał się osobą pu -
b liczną i ja ko ta ka był obie ktem zain tere so wa nia władz. Au tor Zbyt
głoś nej sa mo tno ści przyjął ro lę świa d ka opi sujące go ota czającą go
rze czy wi stość, aby jed nak opis ten mógł ofi cja l nie do trzeć do sze ro -
kiej rze szy czy te l ni ków, mu siał być zgod ny z wy ty cz ny mi władz
i w tym właś nie mo men cie za czy na się dra ma ty cz ny udział Hra ba la
w dzie jach Czech.

W pie r wszych la tach „nor ma li za cji”, na początku lat sie dem dzie -
siątych, nie zo stał opub li ko wa ny ża den z je go utwo rów i do pie ro ko -
m pro mis w po sta ci pub li cz ne go wy ra że nia po pa r cia dla aktu a l nej sy -
tu a cji w Cze chosłowa cji (w wy wia dzie wy dru ko wa nym w cza so pi -
śmie „Tvor ba” w 1975) umo ż li wił mu do stęp do ofi cja l nych wy da w -
nictw (por. He a r t man 1978, s. 76).

Pó j ście na ugo dę z władzą po zo sta wiło jed nak śla dy w psy chi ce pi -
sa rza, mo ż na je od na leźć w bo daj naj bar dziej oso bi stym wy zna niu
Hra ba la, w ese ju Kim je stem. Są w nim ta kie na przykład zda nia: 

Jestem tylko własnym wy rzu tem su mie nia. […] Stoję sam przed własnym sądem, 
a ten mój we wnę trz ny sąd jest wielkim przesłuchaniem, jest to jed no cze ś nie oska r że -
nie i obrona, ja zaś jestem dla siebie pro ku ra to rem i ad wo ka tem (Hrabal 2001, s. 4–5). 

Za mo ż li wość pub li ko wa nia zapłacił więc Hra bal wy soką ce nę,
nie ty l ko we włas nych oczach, ale ta k że w opi nii du żej czę ści społe-
cze ń stwa, po wy wia dzie w „Tvor bie” w Pra dze na Ka m pie od było się
pu b li cz ne pa le nie je go książek. Wbrew uta r te mu mnie ma niu, że
Czech bę dzie pa kto wał z ka ż dym i gdzie się da, to te go dru gie go oszu -
ka – Hra bal oszu kał głów nie sa me go sie bie, w imię wy ższych ce lów
za warł ko m pro mis z władzą, ale kon se k wen cje te go po sta no wie nia
były po wa ż ne. W je go przy pa d ku ko rzyść, jaką od niósł z układu jest
wątpli wa. Stający w ob ro nie Hra ba la cze ski pi sarz emi gra cy j ny
K. Michal stwier dził: 

Nigdy nie skrzy w dził nikogo, chyba że samego siebie (K. Michal, cyt. za: Ja go -
dzi ń ski 1993, s. 10). 

Od ku pie niem Hra ba lo wej współpra cy z re żi mem były utwo ry,
któ re mi mo wszy stko ofi cja l nie uka zać się nie mogły, zgod nie z za -
mie rze niem au to ra opi sy wały one „nor ma li za cyjną” rze czy wi stość lat 
sie dem dzie siątych w spo sób zu pełnie nie przy stający do pro gra mo -
we go socja listy cz ne go op ty mi z mu. Sza re, przy gnę biające mia sto
w Zbyt głoś nej sa mo tno ści, gdzie w pod zie miach, pi w ni cach, kotłow -
niach pra cują „upadłe anioły”-by li pro fe so ro wie uni wer sy tec cy, ni sz -
cze nie „nie prawo my śl nych” sta rych książek i ta kich, któ rych je sz cze
nikt nie zdążył prze czy tać to część me cha ni z mu służące go od syłaniu
w nie pa mięć te go, co nie wy god ne dla pa nujących. Ale to sa mo mia sto 
sta wia nie pa mię ci mi mo wo l ny opór samą swoją hi sto rią, sa mym
swym trwa niem, przy po mi na o przy nale ż no ści Cze chów do krę gu ku -
l tu ry zachod nioeu rope j skiej wy wodzącej się z anty cznej Gre cji. 

Ta sama Grecja jest również na praskich pe ry fe riach, na fa sa dach zwykłych czyn -
szo wych domów, które na po rta lach i koło okien są oz do bio ne nagimi ko bie ta mi i
gołymi męż czy z na mi, i kwieciem, i la to ro śla mi eg zo ty cz nej flory. [...] Praga jest
pełna gre c kie go ducha nie tylko na fa sa dach swoich czyn szó wek, ale i głowach mie -
sz ka ń ców (Hrabal 1978, s. 19). 

To nie mogło się pod obać re da kto rom pa ń stwo wych wy da w nictw,
zo stał więc Hra bal ska za ny na pod wó j ne ży cie, z jed nej stro ny to ofi -
cja l ne, ocen zu ro wa ne i to dru gie, sa miz da to we stając się w ten spo sób
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sym bo lem schi zo fre nii cze skiej li te ra tu ry lat sie dem dzie siątych i osiem-
dzie siątych. 

Vzal chtě nechtě na svá bedra úděl, z nímž si česká li te ra tu ra neví rady už bezmala 
dvacet let: překlenout traumatické posrpnové schizma a spojit její oficjální, samizda-
tový i emigrační proud zase v jeden smysluplný celek. Je prvním autorem, jehož dílo
dokázalo ty tři proudy pro po jit a, jako když se uzavře elektrický oblouk, nechat
alespoň na chvilku za bli k no ut světélko naděje (Un ze i tig 1999, s. 16). 

5. Karel Kryl – anty -de cho v ka

Osta t nim z sze re gu zna nych cze skich twó r ców ku l tu ry, któ ry po -
mógł w przełamy wa niu uprze dzeń mię dzy na mi a na szy mi sąsia da mi
jest Ka rel Kryl. Przy porządko wa nie tej po sta ci do kon kre t nej ce chy
cze skie go ste reo ty pu nie na strę cza trud no ści z po wo du te go, czym
Kryl się za j mo wał – był prze cież mu zy kiem. W la tach sie dem dzie -
siątych ogromną ka rie rę ro biła w na szym kra ju He le na Vondráčková,
nie mniej zna ny był „cze ski słowik” – Ka rel Gott. Twó r cy ci w połą-
cze niu ze słyn ny mi de cho v ka mi czy li or kie stra mi dę ty mi grający mi
ma r sze i po le cz ki two rzy li nie zbyt in te re sujący ob raz cze skiej mu zy ki. 

Oczy wi ście w Cze chosłowa cji roz wi jały się ta k że in ne nu r ty mu -
zy ki, ale o nich pol ska pu b li cz ność nie była in for mo wa na. Wy ra ź nym, 
nie za le ż nym prądem mu zy cz nym w Cze chosłowa cji był folk w ro zu -
mie niu zaan ga żo wa nej pio sen ki au to rskiej,4 do te go nu r tu mo ż na za li -
czyć Kry la. Cze ski bard, któ ry z po wo du śpie wa nych pio se nek mu siał 
z Cze chosłowa cji wy emi gro wać, w Pol sce był zna ny prze de wszyst-
kim z po wo du nie ofi cja l nie wy da nej ka se ty, pub li ko wa nych na ła-
mach dru goo bie go wych cza so pism te kstów tłuma cze niu Ma ry ny Mi -
kla sze wskiej oraz pio se nek w śpie wa nych po pol sku przez An to ni nę
Krzy sztoń.5 

Jak dla wię kszo ści Cze chów, tak i dla Kry la trau ma ty cz nym prze -
ży ciem była sie r p nio wa in wa zja na Cze chosłowa cję w 1968 ro ku,
wie lo kro t nie wra cał do te go wy da rze nia w swo ich pio sen kach, po czy -
nając od jed nej z naj bar dziej zna nych Bratříčku, zavírej vrátka, któ ra
po wstała po do b no spon ta ni cz nie w no cy 22 sie r p nia 1968 ro ku ja ko
bez po śred nia re a k cja na wkro cze nie wojsk. Kryl wy śpie wy wał w
swo ich pio sen kach całą go rycz cze skie go społecze ń stwa, od wołując
się do Bi b lii (mo tyw Ka i na) i do hi sto rii Cze chosłowa cji (po wi ta nie
Ar mii Cze r wo nej bzem w ma ju 1945 ro ku), bez osłonek na zy wał rze -
czy po imie niu. 

Na la ta „nor ma li za cji” pa trzył Kryl bar dzo kry ty cz nie, zwłasz cza
na działania władz, dla któ rych stwo rzył własną na zwę gu sta po:

To wa rzy sze Husák i Biľak wydali wyrok śmierci na czeską ku l tu rę i zrobili z niej
gulasz. A w mordę waliło nas gustapo (Szczygieł, s. 9). 

Nie szczę dził ta k że w swo ich te kstach słów kry ty ki dla swo ich ro -
da ków, któ rzy bie r nie pod dają się od gó r ne mu pra niu mó z gów. Naj -
bar dziej prze j mujący i ja k że pesy mi sty cz ny ob raz Cze chosłowa cji lat
sie dem dzie siątych stwo rzył Kryl w pio sen ce Veličenstvo kat, opo wia -
da ona o rządzo nym przez ka ta kra ju, w któ rym po wo li ga ś nie wsze l ka 
ra dość, swo bo da ogra ni cza na jest przez co raz to no we za ka zy, dzieła
sztu ki za stę po wa ne są przez gi lo ty ny i szu bie ni ce a na ukę posłusze ń -
stwa za czy na się już od dzie ci.

Byl hrozný tento stát, 
když musel jsi se dívat 
jak zakázali psát 
a zakázali zpívat.
A było jim to málo,
poručili dětem 
modlit se jak si přálo
Veličenstvo kat. 
S úšklebkem ďabel viděl 
pro každého podíl.
Syn otce nenáviděl, 
bratr bratru škodil.
       (K. Kryl, Veličenstvo kat)
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bliską związany z po pu larną w Czechach kulturą trampów.

5 Piosenki K. Kryla stanowią część kasety A. Krzysztoń pt. Czas bez skarg.



Re ceptą na zmia nę sy tu a cji we dle Kry la mo że być ty l ko wza je m na 
so li da r ność, wy zby cie się lę ku („ne boj se bratříčku, to jsou jen vojá-
ci”; K. Kryl, Bratříčku, zavírej vrátka), wie r ność sa me mu so bie i swo -
im ideałom („choć po grób być wie r ni chce my, nim kur za pie je, raz po
raz Bo ga i sie bie się za prze my”; Kryl 1987, s. 167) i nie zgo da na ma -
ni pu la cję ze stro ny władz. Ka rel Kryl do cze kał się wy zwo le nia swo je -
go kra ju, do któ re go mógł wró cić po la tach emi gra cji. Nie da ne mu
jed nak było zbyt długo cie szyć się wol no ścią, zmarł przed wcze ś nie
w wie ku pię ć dzie się ciu lat w 1994 ro ku.

6. Przełamy wa nie ste reo ty pów?

Dru gi obieg w Pol sce po przez sze roką pro mo cję cze skiej ku l tu ry,
hi sto rii, ży cia poli ty cz ne go, po przez od po wied ni do bór te kstów i au -
to rów miał przez ki l ka na ście lat znaczący wpływ na polską opi nię pu -
b liczną. Wszy stkie po sta ci, o któ rych była mo wa po wy żej, swo im ży -
ciem i po stawą za prze czały uta r tym w na szym kra ju prze ko na niom
i uprze dze niom wzglę dem Cze chów; bu do wały ro dzaj anty -ste reo ty -
pu; ich pu b li ka cje do pro wa dziły do spo j rze nia z sze r szej per spe kty wy
na ku l tu rę i ży cie du cho we cze skie go społecze ń stwa. Z jed nej stro ny
zaob se r wo wać mo ż na wśród pol skich inte lektu a li stów związa nych
z działal no ścią opo zy cyjną kon ty nu a cję zain tere so wa nia cze ski mi
spra wa mi. Świa d czyć o tym mogą:

– częste in fo r ma cje o wy da rze niach w Czechach w „Gazecie Wy bo r -
czej”,

– po pra w ne na początku lat dzie wię ć dzie siątych kon ta kty nowych elit
po li ty cz nych obu krajów,

– wzo ro wa nie się pra wi co wych śro do wisk po li ty cz nych na czeskich
rozwiązaniach (np. czeski model lu stra cji),

– nowe przekłady czeskiej li te ra tu ry w polskich księ ga r niach.

 Wszy stko to pro wa dzi do wnio sku, że w nie któ rych krę gach na -
sze go społecze ń stwa za go ścił po zy ty w ny ob raz Cze cha.

Nie na le ży za po mi nać, że ist nie je ta k że dru ga stro na me da lu,
o któ rej mo ż na do wie dzieć się z trzech an kiet prze pro wa dzo nych

w Po l s ce w od stę pie ki l ku lat wśród młodych lu dzi – li ce a li stów i stu -
den tów, któ rzy pra wdo podo b nie niedługo po tem za si li li sze re gi pol -
skiej in te li gen cji. Pierwszą z nich jest wspo mnia na już wcze ś niej pry -
wa t na an kie ta J. San do r skie go prze pro wa dzo na w 1985 ro ku wśród
stu den tów V ro ku eko no mii, w któ rej au tor chciał spra w dzić, jak stu -
den ci, oso by o otwa r tych prze cież umysłach, widzą na szych sąsia -
dów. Ob raz Cze cha wyłaniający się z wy ni ków an kie ty oka zał się bez -
po śred nim od wzo ro wa niem wszy stkich pol skich fo bii. 

Naj czę ściej wy ty ka no im skłonność do porządku na wzór nie mie cki, do podpo-
rządko wa nia się każdej władzy, do go dze nia się ze wsze l ki mi zmia na mi, na stro je pro -
nie mie c kie, kon sum pcy j ny sto su nek do życia, brak polotu, brak sym pa tii dla Pola-
ków, po nu rość i zaro zu mia l stwo (San do r ski, s. 97). 

An kie to wa ni przy znają wpra w dzie, że „zna jo mość za gad nień i pro-
ble mów Cze chów i Słowa ków jest skąpa w społecze ń stwie pol skim”
(San do r ski, s. 96), nie wie dza ta nie prze szka dzała im jed nak w auto -
ryta ty w nym ma lo wa niu wi ze run ku prze cię t ne go Cze cha. Na su wa się
więc wnio sek, że stu den ci, od po wia dając na py ta nia an kie ty, od -
woływa li się nie do swo jej obie kty w nej wie dzy i do świa d cze nia, ale
do prze ka zy wa nych im, wspó l nych dla czę ści społecze ń stwa, opi nii.

Po do b ne wra że nia po zo sta wiają wy ni ki an kie ty prze pro wa dzo nej
w 1988 ro ku przez re da kcję cza so pi s ma „Res Pu b li ca” w wy ższych
kla sach jed ne go z re no mo wa nych wa r sza wskich li ce ów. Ty l ko je den
spo śród ba da nych ucz niów zdo był się na obie ktywną od po wiedź: 

Myślę, że tak jak wszędzie są tam zwykli ludzie ze swoimi wadami i dobrymi
stro na mi (Jastrun 1988, s. 53), 

re szta zaś bez re fle ksyj nie ope ru je uta r ty mi sąda mi. Pod su mo wując
wy ni ki tej an kie ty mo ż na by właści wie bez żad nych ko rekt po raz dru -
gi przy to czyć opi nie stu den tów eko no mii z po prze dniej an kie ty, ty le
ty l ko, że wa r sza ws cy li ce a li ści od nie śli się w swo ich od po wie dziach
ta k że do sfe ry ku l tu ry. 

Uderza nie zna jo mość czeskiej ku l tu ry i jej głębokie le kce wa że nie (czyli le kce wa -
że nie tego, czego się nie zna). Jakby dzielił nas zimny ocean, a nie wąskie pasmo
granicy, pilnie co prawda strze żo nej. „Im po nu je mi ich go spo dar ka, o wiele prze wy -
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ższająca naszą. Wydaje mi się jednak, że w dzie dzi nie ku l tu ry są sto lat za Mu rzy na mi 
(Jastrun 1988, s. 56). 

Za dzi wia nie wie dza młodych lu dzi, brak ja kiej ko l wiek re fle ksji
i bar dzo swo bod ne fo r mułowa nie osądów nie po pa r tych żad ny mi ra -
cjo nal ny mi ar gu men ta mi.

Wię cej op ty mi z mu wpro wa dza ba da nie prze pro wa dzo ne przez
J. Bart mi ń skie go w 1993 ro ku wśród stu stu den tów lu be l skich ucze l -
ni. An kie ta, któ ra miała służyć au to ro wi do ba dań nad ste reo ty pem
z pun ktu wi dze nia języ koz naw cze go, zo stała skon stru o wa na w spo -
sób od mien ny od po prze dnio oma wia nych. Nie za da wa no w niej
ucze st ni kom ogó l nych py tań co sądzą o da nej na cji czy też co o niej
wiedzą, ale przed sta wio no im li stę 26 par prze ciw sta w nych cech, np.
we soły – smu t ny czy łagod ny – bru ta l ny, a za da niem ba da nych było
przy porządko wa nie wy bra nej ce chy da ne mu na ro do wi. Cze si oka za li
się być według nich to wa rzy s cy i we se li, ale wię kszość an kie to wa -
nych nie była skłon na przy pi sać im cech po zy ty w nych kształtujących
w za sad ni czy spo sób ob raz da ne go społecze ń stwa jak od wa ga, nie za -
le ż ność, to le ran cja (nie przy pi sa no im też kate go ry cz nie cech prze -
ciw nych, co świa d czyć mo że o pe w nym nie zde cydo wa niu ba da nych)
(por. Bar t mi ń ski 1995, s. 269). An kie ta ta mo że być jed nak po tra kto -
wa na ja ko do wód na to, że wśród le piej wy kształco nych warstw
społecze ń stwa po to cz ny wi ze ru nek Cze cha uległ po zy ty w nym zmia -
nom, ale nie zde cydo wa nie ba da nych świa d czy do bi t nie o ich nie zna -
jo mo ści na szych sąsia dów, co jed nak w tym wy pa d ku spo wo do wało
pewną wstrze mię ź li wość w fe ro wa niu wy ro ków.

Pod su mo wując przy to czo ne po wy żej ba da nia wy ko na ne na prze -
strze ni ośmiu lat mo ż na stwier dzić, że ste reo typ Cze cha w oczach pol -
skie go społecze ń stwa uległ pe w nej mo dy fi ka cji. Niewątpli wy wpływ
na to miała działal ność dru gie go obie gu oraz fakt, że po 1989 ro ku sta -
li śmy się społecze ń stwem bar dziej otwa r tym i w kon ta ktach z in ny mi
na cja mi bar dziej je ste śmy skłon ni do re fle ksji i obie kty w ne go na nie
spo j rze nia. Mo ż na za uwa żyć jed nak brak grun tow nie j szej wie dzy na
te mat sąsia dów zza połud nio wej gra ni cy. Młod zi lu dzie, od po wia -
dający na py ta nia z an kiet zdają się nie mieć wię ksze go po ję cia o ich

hi sto rii, na to miast nie któ rzy z nich wy ka zują zain tere so wa nie li te ra -
turą, fi l mem i sa mym kra jem. Wy da je się za tem, że pra co wi cie bu do -
wa ny przez pre zen to wa ne w pol skim obie gu nie za le ż nym po sta ci cze -
ski anty -ste re o typ od bił się sze r szym echem wśród pol skiej społecz -
no ści, je go wpływ wi dać wy ra ź nie w krę gach inte lektu a li stów pol -
skich, prze cię t ny zaś Po lak za pe w ne zmie nił swo je spo j rze nie, je go
osądy nie są już tak kate go ry cz ne. No wa sy tu a cja po li ty cz na spra wiła, 
że ma on swo bod ny do stęp do cze skiej ku l tu ry, na bieżąco mo że śle -
dzić w ga ze tach wy da rze nia w Re pu b li ce Cze skiej i co naj waż nie j sze
mo że swo bod nie do Czech pod ró żo wać i na mie j s cu kon fron to wać
prze ka za ne mu opi nie z rze czy wi sto ścią.

Ja kie są za tem per spe kty wy całko wi te go przełama nia uta r tych ste -
reo ty pów? Wy da je się, że wy klu cze nie ste reo ty pów ze świa do mo ści
na ro dów jest nie mo ż li we. Żyje my w cza sach, kie dy świat sta je się
glo balną wioską nie za le ż nie od wo li je go mie sz ka ń ców. Po stęp te ch -
ni cz ny, któ ry spra wił, że ko m pu te ry są wszech obe c ne po do b nie jak
in ter net, że po ja wiła się mo ż li wość zdo by cia wsze l kich in fo r ma cji
w ciągu ki l ku se kund tro chę lu dz kość prze ra ża. Ten nie do ko ń ca zro -
zu miały cybe rne ty cz ny świat gdzieś ponad na mi, świat, nad któ rym
nie ma stu pro cen to wej kon tro li, po wo du je na ra sta nie fa li kse no fo bii
i na cjo nali z mu, co nie jest zbyt op ty mi styczną wróżbą wo bec po zby -
cia się uprze dzeń wo bec in nych na ro dów, wy da je się to być po pro stu
nie mo ż li we. Po zo r na łatwość w na wiązy wa niu kon ta któw za po mocą
in ter ne tu z ty siąca mi lu dzi na całym świe cie w rze czy wi sto ści pro wa -
dzi do zry wa nia bez po śred nich wię zi, siedząc przed ekra nem ko m pu -
te ra człowiek po zo sta je ano ni mo wy. In ter net nie da je szan sy na wza -
je m ne po zna nie, któ re jest prze cież pod stawą przełamy wa nia uprze -
dzeń. In ter ne to wy chat nie zastąpi bez po śred niej roz mo wy z Cze chem 
przy ku flu pi wa. By nie za prze pa ścić wie lo le t niej pra cy nie za le ż nych
wy da w ców i au to rów, na le ży za chę cać Po la ków do pod ró ży i oso bi s -
tych kon ta któw. Niech mi bę dzie wol no za ko ń czyć te roz wa ża nia ja k -
że aktu a l nym w kon te k ście oma wia nej pro ble ma ty ki cy ta tem z li stu
J. Tu wi ma do F. Ha la sa: 

Pan Beck i pan Krofta mają jakieś urazy do siebie więc i „kontakt kul tu ra l ny”
między naszymi krajami osłabł! – a ja myślę, że gdyby mnie i ciebie na moście w Cie -
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szy nie, przy bu te l ce wina po sa dzić, prędzej i lepiej byśmy wszystko załatwili niż oni
dwaj6.
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Ja nusz SIA T KO WSKI

Wa r sza wa

Słowia ń skie na zwy ‘nerek’ w świe t le ma te riałów
gwa ro wych i źró deł hi sto ry cz nych

Ce lem ar ty kułu jest omó wie nie nazw ‘nerek’ na pod sta wie ma te -
riałów  Ogó l nosłowia ń skie go at la su ję zy ko we go (OLA) w ze sta wie -
niu z poza atla so wy mi ma te riałami gwa ro wy mi i da ny mi po chodzący -
mi ze współcze s nych i hi sto ry cz nych słow ni ków ję zy ków słowia ń -
skich. Ze sta wie nie to po ka zu je zna cz ne zmia ny hi sto ry cz ne w za się -
gach po szcze gó l nych wy ra zów oraz na ró ż ni ce mię dzy słow ni c twem
li te ra c kim i gwa ro wym.

Ma te riały OLA wy ka zują du że zróż ni co wa nie nazw ‘nerek’. Wy -
stę pują tu za rów no li cz ne na zwy ro dzi me, jak i ob ce. Je dy nie nie któ re
mają sze ro kie za się gi tery to ria l ne, wie le zaś z nich po ja wia się ty l -
ko lo ka l nie. Gra ni ce za się gów po szcze gó l nych nazw są nie raz wy ra ź -
ne i ostre, zda rzają się jed nak też sze ro kie pa sy prze j ścio we, jak np.
mię dzy  na zwa mi *nyr ъky i *pъtjьky.

Na zwy od rdze nia *lędv- wy stę pują w At la sie w dia le ktach cze -
skich, słowa c kich i słowe ń skich, wy ka zując du że we wnę trz ne zróż ni -
co wa nie mor folo gi cz ne.

Ar cha i cz na fo r ma *lędvьje zo stała za no to wa na w OLA w zna cze -
niu ‘nerki’ ty l ko w jed nym pun kcie słowa c kim 222 (Hon tian ske Mo -
ra v ce w pow. Zwo len): ĺad ve.

Ma te riały spo za na sze go At la su po ka zują da w niej sze ro ki za sięg
te go wy ra zu w Słowia ńsz czy ź nie, ta k że w zna cze niu ‘nerki’. W sło-
wa c kim słow ni ku gwa ro wym wy raz ľadvie, ľad ve w zna cze niu ‘nerki’ 
ma do syć sze ro ki za sięg, obe j mu je ki l ka po wia tów Słowa cji śro d ko -
wej (SSN II 12). Miał on też ki l ka po świa d czeń w za by t kach słowa c -
kich z XVII–XVIII wie ku: ľadvie (le d via, ladví, ledví), por. HSSJ II

183. Dziś słowa c kie ľadvie ja ko prze sta rzałe zna ne są w zna cze niu
‘lędźwie, biodra’ (SSJ II 8). W zna cze niu tym  ľadvie wy stę po wały
rów nież w za by t kach słowa c kich XVII– XVIII  wie ku, a dziś właści -
we są dia le ktom śro d ko wosłowa c kim. W ję zy ku słowa c kim zna na
jest ta k że fo r ma pod sta wo wa fo r ma cji *lędvьje, a mia no wi cie *lę d va
– ľadva, le d va ‘nerki’ z po wia tu Revúca (SSN II 11), a fo r my le d va
‘nerka’ i le d ven ka ‘ts.’ ja ko słowa c kie przy ta cza też Kott I 888, VI
806. W ję zy ku ogó l nym fo r ma ta jest już prze sta rzała, por. ľadvy
‘nerki’ w SSJ II 8.

Fo r ma *lędvьje miała da w niej sze ro ki za sięg w Słowia ńsz czy ź nie. 
Naj czę ściej oz na czała ‘część ple ców po obu stro nach krę gosłupa mię -
dzy że bra mi  a mied nicą, ‘lędźwie’, ‘biodra’, nie raz też in ne przy ległe
czę ści ciała. Pełnie jsze za sta wie nia w tych ró ż nych zna cze niach mo ż -
na zna leźć w słow ni kach ety molo gi cz nych, por. np. ESSJ XV 48– 50,
ESJS VIII 418. Tu skon cen tru ję się na po świa d cze niach tej fo r ma cji
w zna cze niu ‘nerki’.

Zna cze nie ‘nerka’ mają spo ra dy cz nie stczes. le d vie, ledví, wy stę -
pujące naj pierw ja ko fo r my du. lub pl. ro dza ju że ń skie go, pó ź niej zaś
ja ko sg. ro dza ju ni ja kie go. Zwy kle oz na czają ‘lędźwie’, ‘biodra’ i prze-
no ś nie ‘wnętrzności’, ‘wewnętrzne sie d li sko uczuć’ (GbSl II 217–218). 
Dziś czes. ledví jest wy ra zem książko wym o zna cze niu ‘wnętrzności’, 
‘wnętrze’, ‘wewnętrzne prze ko na nie ‘ (SSJČ I 1082).

Rów nież pol. lę dźwie pl. obok po wszech ne go zna cze nia ‘część
pleców po obu stro nach krę gosłupa mię dzy że bra mi a mied nicą’ miały 
ta k że zna cze nie ‘nerki’. Mogą tu wcho dzić w grę pe w ne uży cia bi b li j -
ne z XV wie ku (SStp IV 30–31 wszę dzie po da je jed nak zna cze nie
‘lędźwie, biodro’), prze de wszy stkim zaś XVI - wie cz ne przykłady
z dzieł Fa li mi rza, Sien ni ka, Kwia t ko wskie go i Vol c k ma ra (SP XVI,
t. XII 196–197, Sławski SE IV 203–204).

Na Łuży cach Do lnych na zwa la d w jo, la d wo, la źw jo obok zna cze -
nia ‘lędźwie, biodro’ ar cha i cz nie oz na czała też ‘nerki’ (Mu ka I 799,
811, Sta ro sta 213, Schuster-Šewc II 809–810).

Fo r ma cja *lędvьje przy bie ra zna cze nie ‘nerka’ rów nież we wschod- 
niej i połud nio wej Słowia ńsz czy ź nie. W ma te riałach spo za OLA zna j -
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du je my stsł. ë#äâè> f. pl. ’nerki, wnętrzności’ w Psałte rzu, Eu cho -
lo gium Si na i ti cum i w Ho mi liach Grze go rza Wie l kie go (SJS II 168,
ESSJ XV 48), strus. лядвия, лядвея spo ra dy cz nie w zna cze niu ‘ner-
ka’, czę ściej zaś ja ko ‘lędźwie, bio dra, krzyż’ (SDRJ IV 489, SRJ XI–
–XVII, t. VIII 349, pó ź niej wy raz ten sta je się w ję zy ku ro sy j skim
prze sta rzały, por. SSRLJ VI 457) oraz słwń. lédvije f. pl. ‘nerki’ na Po -
ho r ju w Sty rii (Plet I 505), czę ściej zaś z za ni kiem -v- lédje  ‘lędźwie,
bio dra, krzyż’ (por. też  SSKJ II 571), da w niej też le dovjë, le devjë ‘ts.’
(por. Plet I 505, Bez laj II 130–131, Snoj 296). 

W dia le ktach słowe ń skich za no to wa no w OLA fo r my uo gó l nio ne
ja ko *lę d Vi cę pl. (V  ø;   b w p. 146), np. ledví:ce  – 7, 14, led|vi ce
– 13, lidí:ce  – 8, l bí:ce  – 146 itd. Prze mien nie w po bli skich pun ktach 
lub obo cz nie w tych sa mych wy stę pu je tu rów nież wie le nazw in nych. 
Słowe ń ska li te ra cka ledvíca ‘nerka’ (Plet I 505, SSKJ II 571) ma też
po świa d cze nia no to wa nej w OLA po sta ci upro sz czo nej bez -v-, tj.
ledíca, np. u Mur ki (Plet l.c.), a ta k że fo r my z -b-, będącej wy ni kiem
ja kiejś kon ta mi na cji dia le kta l nej, l beli ze (Bez laj II 130–131). Ana lo -
giczną fo r mę ma sta ro pol ska lę dźwi ca ‘nerka’ z XV–XVI wie ku, por.
w Bi b lii kró lo wej Zo fii: lę dźwi ca Lev 8, 16 i 25 (za pe w ne pod wpły-
wem współrdzen nych fo r ma cji cze skich le d vin ka i le d vi na – BZC
165, 166) i w Ma mo tre kcie ka li skim  lę dźwi ce  pl.  Lev 3, 4 (pod
wpływem cze skiej fo r my le d vie – MamStp 32), pó ź niej lę dźwi ca
‘nerka’ no to wa na jest u Mu r me liu sa, w obu wer sjach słow ni ka Bar-
tłomie ja z By d go sz czy i u To ma sza ze Zbru dze wa  w tłuma cze niu bi -
bli j nym Lev 3, 4 z 1549 r. (SP  XVI, t. XII 197, Ba r t Bydg II 192).
W zna cze niach in nych (‘lędźwie’, ‘biodra’) *lę d vi ca ma na wiąza nia
je sz cze sze r sze, por. Sławski SE IV 202, Snoj 296, ESSJ XII 50 oraz
serb. dial. л§двице ‘pieczeń z nerki’ z połud nio wej Ser bii (RSHJ  XI
298) oraz лèђица ’kawałek mię sa z grzbie tu zwierzęcia’ (RSHJ XI
308).

W dia le ktach cze skich oraz w ki l ku pun ktach za cho d niosłowa c -
kich wy stę pują *lę d vi ny ‘nerki’, por. czes. le d vi ni, le d vi ne, ĺed vi ny
oraz słc. la d vi ni (208, 209, 215) i ĺad vi ni (217). W ję zy ku cze skim le d -
vi na ‘nerka’, dem. le d vin ka   i li cz ne de ry wa ty po świa d czo ne są już od 

XIV wie ku (GbSl II 218, Kott I 888, VI 806, 827). Dziś jest to na zwa
li te ra cka (SSJČ I 1082).W ję zy ku słowa c kim ľad vi na, ľadveňa, ľad vie- 
na, dem. ľad vin ka jest wy ra zem gwa ro wym, zna nym głów nie w dia -
lektach za chod nich, po za tym w Ge me rze i pod Zvo le niem (SSN II
12). Obe c nie w ję zy ku ogó l nym ľadvina ‘nerka’, zwy kle pl. ľadviny
mają cha ra kter re gio na l ny (SSJ II 8). W ję zy ku pol skim lę dźwi na
‘nerka’ zo stała uży ta spo ra dy cz nie przez To ma sza ze Zbru dze wa
w wer se cie Lev 3, 4 w tłuma cze niu Bi b lii z 1549 r. (SP XVI, t. XII
198). Słow ni ki łuży c kie mają wpra w dzie la d wi na ‘nerka’ z Cho j na nu -
sa 1650, la źwi na u Ano ni ma, la źwi na, pl. la źwi ny u Mu ki  (I 799, 811)
oraz le dźwi na, le dźwin ka u Pfu la 1866, Rězaka 1920, Kra la 1927
i Jakubaša 1954, jed na k że w ma te riałach At la su łuży c kie go  na zwy te
się w ogó le nie po ja wiły (SSA VI 55 i 146, Schuster-Šewc II 809–
–810). Mo że były wpro wa dzo ne przez słow ni ka rzy z in nych ję zy ków
słowia ń skich, ewe tu a l nie wyszły już z uży cia. Słow nik łużyc ko- nie -
mie cki le dźwi ny ‘nerki’ okre śla ja ko prze sta rzałe (NHSS II 103). 

W ki l ku sąsia dujących pun ktach w za chod niej i śro d ko wej Słowa -
cji za no to wa no w OLA fo r ma cję *lę d ve ni ce –  la d ve ni ce (210, 212,
213, 214, 221) i fo r ma l nie de mi nu tywną fo r mę *lędveničьky –  lad-
veńički (154, 211) oraz prze kształconą fo ne ty cz nie po stać ladovńičke
(219). Słowa c kie fo r my ľadvenica ’nerka’ i ľadveńička uz na wa ne są
za gwa ro we (SSJ II 8) i mają po twier dze nie w słowa c kim słow ni ku
gwa ro wym  właś nie z za chod niej i połud nio wej Słowa cji, zresztą na
ob sza rze zna cz nie sze r szym niż w OLA (SSN II 11–12). Słow nik
histo ry cz ny od no to wu je rów nież te fo r my (jak i po stać le d ve ni ce)
z XVII–XVIII wie ku  (HSSJ II 183).  Fo r my la d ve ni ca, pl. la d ve ni ce
no tu je też cze ski słow nik Kot ta (VI 806, 827), okre ślając je ja ko
słowa c kie. W dru giej połowie XIX wie ku ledveníca ‘nerka’, pl. le d ve -
ni ce po ja wia się spo ra dy cz nie rów nież w ję zy ku słowe ń skim (Plet I
505), po za tym w ję zy ku cho r wa c kim na Istrii za pi sa no л§двенице
w zna cze niu po tra wy ‘pieczeń z nerek’ (RSHJ XI 298).

Ma te riały hi sto ry cz ne po ka zały, że przed eks pansją po ży cz ki nie -
mie c kiej *nyrъky (por. ni żej) w Pol sce i na Łuży cach mogły być da w -
niej sze rzej uży wa ne w zna cze niu ‘nerka’ nie któ re na zwy związa ne
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z rdze niem *lędv-. We współcze s nych ma te riałach OLA i At la su łuży -
c kie go są one  zu pełnie nie zna ne.

Do da w nych ro dzi mych nazw ‘nerek’ na leżą *pokrótъky. W za pi -
sach OLA za cho wały się one re li kto wo. W Pol sce za no to wa no je ty l -
ko w jed nym pun kcie 313 (Grę bów pod Ta r no brze giem): obok n_rki
ja ko na zwę dawną pok rÒtki, czę ściej w dia le ktach wscho d niosłowa c -
kich: po kru t ki i po do b nie (156, 225–226, 229–233), po za tym w jed -
nym pun kcie na Ukra i nie Zaka r pa c kiej: |pÒkru t ky (465). Z tych te re -
nów na zwę *pokrótъky po twier dzają ma te riały spo za OLA. W ka r to -
te ce SGPA pokrątki ‘nerki’ zna ne są rów nież ty l ko z Grę bo wa pod
Tarno brze giem, ale po za tym w Dąbro wie w Rze szo wskiem za no to -
wa no prze kształco ne pokrąpki (po kro mp’Ki) w zna cze niu ‘nerki u zwie- 
rząt, np. u królika’. Słowa cki słow nik gwa ro wy po da je pokrútka, zwy -
kle pl. pokrútky ja ko po wszech ne z 8 po wia tów Słowa cji wschod niej
(SSN II 936). Na zwa ta ma rów nież dwa po świa d cze nia XVIII - wie cz -
ne z za by t ków, któ rym przy pi su je się wpływy pol skie (HSSJ IV 29),
ewen tu alną po ży cz kę z pol skie go wi dzi tu też Ma chek ES-2, 469. Wy -
stę po wa nie ukr. пóкрýтка ‘nerka’ na Ukra i nie Zaka r pa c kiej z po -
wołaniem się na At las Dzen dze li wskie go po twier dza ESUM IV 484,
widząc tu z ko lei wpływ słowa cki.

 Na zwa ta hi sto ry cz nie naj le piej po świa d czo na jest na grun cie pol -
skim. Pokrątka, zwy kle w fo r mie li cz by mno giej pokrątki, zna na była
w pol szczy ź nie XIV–XVI wie ku. Zo stała wie lo kro t nie uży ta w tłuma -
cze niu obu Psałte rzy sta ro pol skich (przy ta cza je rów nież SW IV 510),
a ta k że w za by t kach przy rod ni czych XV wie ku, w XVI wie ku w zna -
cze niu ‘nerka’ zo stała za no to wa na w słow ni cz ku do Psałte rza, dwu -
kro t nie u Sien ni ka, po za tym w zna cze niu ‘jądra męskie’ w tłuma cze -
niu bi b li j nym De ut XXIII 1 To ma sza ze Zbru dze wa oraz w zna cze niu
prze no ś nym ‘sumienie, serce’ (SP XVI, t. XXVI 369). Lin de po da je
raz „Nyr ki zo wią też pokrątka mi” z XIX wie ku. Stpol. pokrątki, sta -
no wiące fo r ma l ne zdro b nie nie od stpol. po krę ta ‘rodzaj kołacza’ (por.
też stczes. po kru ta i pokrútka  m. in. ‘pieczywo ku li ste go kształtu’,
‘kołacz’, ‘bochenek’ Stčsl 546–547), zo stały uży te wtó r nie w zna cze -
niu ‘nerka’ pra wdo podo b nie ze wzglę du  na po do bie ń stwo ich kształtu 

do kołacza (Brückner SE 267, Ba ń ko wski SE II 683, ESUM IV 484).
Pokrątka w tym da w nym zna cze niu ‘bochenek chleba’ spo ra dy cz nie
wy stę pu je na Śląsku na wschód od Brze gu (Za rę ba AJŚ V 844),
w Siołko wi cach zaś po krę ta (pokrąnta) ‘duży bo che nek chleba’ (ka r -
to te ka SGPA). Do tej zmia ny se man ty cz nej mogło rze czy wi ście dojść
naj pierw w ję zy ku pol skim. Dzię ki uży ciu wy ra zu pokrątki ‘nerki’
w tłuma cze niu Psałte rza mógł się on roz sze rzyć za po śred ni c twem ję -
zy ków li te ra c kich na sąsia dujące te re ny Słowa cji wschod niej i Ukra i -
ny Zaka r pa c kiej. Nie mo ż na jed nak wy klu czyć wspó l nej in no wa cji
lu do wej na sąsia dujących te re nach Pol ski, Słowa cji i Ukra i ny w związ-
ku z po wszech no ścią pod sta wo wych *króti ti ‘kręcić’ i *krótьnъ ‘krę-
ty, pokręcony’.

Na zwę *obvьličьky ‘nerki’ za no to wa no w OLA w śro d ko wej Sło-
wa cji: hobĺički 216, obĺički 217, 218, obĺičke 220, 223–224 oraz
w pun kcie słowa c kim na te re nie Wę gier hobličke 155. W słowa c kim
słow ni ku gwa ro wym na zwa ta jest po świa d czo na sze rzej: po za śro d -
kową Słowacją ta k że na półno cy dia le któw za cho d niosłowa c kich
(Kysúca, Žili na). Pod Banską By stricą za pi sa no też fo r ma cję pod sta -
wową ob li ce pl. ‘nerki’  (SSN II 481–482). Słc. oblička ‘nerka’, zwyk- 
le pl. obličky po świa d czo ne są już od XVIII wie ku (HSSJ III 40;
w słow ni ku tym po za tym zna j du je my spo ra dyczną na zwę ‘nerek’ ob -
lin ka, pl. ob lin ky z 1670 r., też mo ty wo waną przez przym. oblý ‘obły’,
‘zaokrąglony’. Dziś oblička, zwy kle pl. obličky sta no wią słowacką
na zwę li te racką ‘nerek’ (SSJ II 428). Po za tym na zwa *obvьličьky
‘nerki’ zna na jest z dia le któw cze skich. Obličky ‘nerki’ po da wał
w Słow ni ku mo ra wskim Bartoš 1906: 243, przy ta czał je rów nież Kott
II 224 uz nając za słowa c kie. Jak po ka zu je Cze ski at las ję zy ko wy
obličky ‘nerki’ tworzą nie wielką wy se p kę, składającą się z ki l ku na stu
pun któw, na tzw. Valašsku oraz na sąsia dującej czę ści Śląska (ČJA I
121, s. 242, 245). Jak wi dać, *obvьličьky w zna cze niu ‘nerki’ miały
sze r szy niż w OLA za sięg, obe j mujący śro d kową i płn.-zach. część
Słowa cji oraz gra niczącą część płn.-wsch. Mo raw. Sa ma *obvьličьka
ma je sz cze da l sze na wiąza nia w połud nio wej Słowia ńsz czy ź nie, jed -
nak w znacze niach zde cy do wa nie da l szych (jak ‘ziarno gru bo zmie-
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lone’, ‘ziarno nie oczy sz czo ne z plew’, ‘piłeczka’ itp.), choć moty wa -
cy j nie zbli żo nych ze wzglę du na po wiąza nie z przym. *obvьlъ ‘obły,
za okrąglony’ i czas. *obvьliti ‘zaokrąglić, uczy nić okrągłym’ (por.
ESSJ XXXI 119).

Szcze gó l ny cha ra kter mają na wiązujące do tej na zwy przykłady
łuży c kie. Rězak 704 tłuma czy niem. Nie re przez oblišćo, wobwišćo
oraz po da je połącze nia wy ra zo we bo le s će woblišća ‘ból nerek’, ka-
muški we woblišću ‘kamienie nerkowe’, ka m jeń we woblišću ‘kamień
w nerce’ i skružen je woblišća ‘marskość nerek’, po do b nie Kral 674
woblišćo oraz bo le s će woblišća, ka m jeń we woblišću, skruž en je wob-
lišća i kho ry na woblišćo ‘chory na nerki’, przy czym po wołuje się na
ni by to cze skie oblička. Jak po dałem wy żej, w dia le ktach cze skich naz-
wa ta ma bar dzo ogra ni czo ny za sięg wy stę po wa nia, na to miast wła-
ści wa ona jest słowa c kie mu ję zy ko wi lite ra c kie mu. Ma my tu niewąt-
pli wie do czy nie nia z prze ję ciem słow ni ka r skim, zwłasz cza że SSA
VI 55 i s. 146 in fo r mu je, że nazw tych w ma te riałach At la su łuży c kie -
go w ogó le nie ma. Za pe w ne na le ży tu rów nież rza d kie wscho dnio-
 do l no-łuży c kie ho bi sko, któ re Schuster-Šewc III 1628 s.v. wo bi sko
ob ja ś nia ina czej.

Z nazw ro dzi mych naj sze r szy za sięg ma wschsłow. почка. Naj pe -
w niej na le ży tu przyjąć ety mo lo gię zakładającą pie r wotną po stać
*pъtjьka ‘niewielki okrągły przedmiot’, będącą zdro b nie niem od *pъtja
‘coś za okrąglonego’, z któ re go roz wi nęły się za rów no ta kie zna cze -
nia, jak ‘kamień polny’, ‘kulka, grudka’, ‘pestka’ (w ję zy ku pol skim
wcze ś nie j sza pe cka do pie ro w XVI wie ku uległa prze kształce niu na
pe stka), jak i wschsłow. пóчка ‘nerka’, por. ESUM IV 547, Bo ryś ES
417–418, 421–422. Va s mer ESRJ III 348 roz dzie lał почка I  ’nerka’,
łącząc ją z cza so w ni kiem пекý, печь ‘piec’ od пóчка II ‘pestka’, łączo -
ne go z rdze niem *pъtj- (po do b nie też ESBM VIII 253–254, IX 314).
Czę sto ety mo lo dzy uw z ględ niają ty l ko wy raz  *pъtjьka ‘pestka’,  a
wschsłow. пóчка ‘nerka’  w ogó le po mi jają.

Wschsłow. *pъtjьky ‘nerki’ wy stę pują po wszech nie w dia le ktach
ro sy j skich oraz na zna cz nym te ry to rium Białoru si i Ukra i ny. Od za -
cho du gra niczą z zachsłow. po życzką nie miecką *nyrъky. Gra ni ca

mię dzy obu na zwa mi jest do syć płyn na: zresztą na Białoru si, a zwła-
sz cza na Ukra i nie wy stę pują obo cz nie lub w prze mie sza niu obie na -
zwy. Nazwą eks pan dującą na tym te re nie były niewątpli wie *nyrъky.
Świa d czy o tym już sam układ tery to ria l ny nazw *pъtjьky i *nyrъky.
Пóчки zaj mują prze wa żającą część Białoru si. SłPogr IV 63 z jed nym
przykładem na пóчка ‘nerka’ z półno c nej Białoru si nie wie le wno si do
po zna nia ge o gra fii wy ra zu w tym kra ju. Na to miast н ыркi kon cen trują
się w re jo nie si l nie j szych wpływów pol skich, tj. na po gra ni czu biało-
ru sko- po l skim i białoru sko- li te wskim. Na Ukra i nie пóчки w czę ści
za chod niej wy stę pują na pe ry fe rii półno c nej – na Po le siu (co po twier -
dza też ESUM IV 547 przykładem бóчка ‘nerka’ z Po le sia) oraz na pe -
ry fe rii połud nio wej – na Za ka r pa ciu (co po twier dza ESUM l.c. przy-
kładem z At la su Dzen dze li wskie go).

Źródła hi sto ry cz ne po dają ro syjską na zwę пóчка od XV wie ku,
naj pierw z te kstu bib li j ne go Lev VII 4, pó ź niej do chodzą po świa d cze -
nia ze źró deł świe c kich (Sre z Mat II 1329, SRJ XI–XVII, t. XVIII 8,
SSRLJ X 1728), brus. пóчка, пóшка ‘nerka’ no to wa na jest od XVI
wie ku, m. in. z Bi b lii Sko ry ny (Exo dus), por. HSBM XXVII 412,
w ję zy ku ukra i ń skim пóчка ‘nerka’ jest po świa d czo na od XVI wie ku
(Травник i Лексик w ka r to te ce SUM XVI–XVII), Hrinč III  393 po -
da je пóчка ty l ko w zna cze niach 1.’wnętrzności’ i 2. ‘pestki dyni’. Cie -
ka we, że SUM – tak czę stej w gwa rach ukra i ń skich na zwy пóчки –
w ogó le nie no tu je.

Fo r ma cje *isto oraz *//obistь (//  w, ;) f., pl. *//obi sti ety molo gi -
cz nie łączą się z pie. *oid- ‘nabrzmiewać’. Nie któ rzy przy j mują re -
kon stru kcję *jьsto oraz *objьstь (por. ESSJ VIII  242–243, ESJS IV
252). W OLA mają one za sięg ogra ni czo ny do dia le któw słowe ń skich
i czę ścio wo cho r wa c kich. 

Odo so b nio ny za pis |i:sto, pl. |i:sta w p. 24 (Do binj na wy spie Krk)
ma po twier dze nie z te go re gio nu w za no to wa nej na wy spie Cres fo r -
mie j¥sto (Ten tor 1925–26, Skok I 732) oraz w fo r mie li cz by mno giej
/ста, po da nej przez Ba tu ta w 1886 r. (por. RSHJ VIII 328).

Wy raz *isto zo stał za no to wa ny dwu kro t nie w ję zy ku sta rosłowiań -
 skim w Ko de ksie su pra skim  w fo r mie li cz by mno giej èñòåñà oraz
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licz by pod wó j nej íñògñh w zna cze niu ‘nerki, wnętrzności’ (SJS I
819) oraz w ję zy ku sta ro ru skim исто wie lo kro t nie w zna cze niu ‘ner-
ka’, m. in. w te kstach bi b li j nych (Ex XXIX 13, 22, Lev III 4, VII 4),
a ta k że w zna cze niu ‘jądra’ (Sre z Mat I 1146–47, SDRJ IV 174, SRJ
XI–XVII, t. VI 324). Ponad to po świa d czo ny jest on w ję zy ku połab -
skim: jajstU – pl. *ista (SEJDP I 209). Zda niem Schuster-Šewca III
1628 s.v. wo bi sko na le ży tu rów nież za pi sa na w dia le kcie wscho dnio-
 do l no-łuży c kim w miej s co wo ści Roh ne- Ro w no (na za chód od Weiss-
wasser-Běła Wo da) po stać ho bi sko ‘nerka’ (według nie go *ob-istъko), 
któ ra – mo im zda niem – łączy się ra czej z głuż. wobišćo (por. wy żej). 

Zna cz nie li cz niej re pre zen towa ne są fo r my z pre fi ksem ob-, któ ry
– zda niem Sko ka I 732 – usu wał ho mo ni mię z za im kiem *istъ, *jьstъ.
W OLA za pi sa no fo r mę li cz by po je dyn czej *//obistь f.: wa|bist (6)
i u|bist (17),  czę ściej  zaś fo r mę li cz by mno giej *//obi sti: wU|bisti (3),
;o|bi:sti (5), ;o|bi:sti  (12), obì:stU  (14), ob`:sti (16), u|bi:sti (21) oraz
w pun kcie cho r wa c kim na te re nie Wę gier z wtó r nym prze j ściem
spółgłoski t w k: o|bi ski (151). Fo r ma że ń ska ma po twier dze nie w ję -
zy ku słowe ń skim: obîst od XVIII wie ku, pl. obi sti u Plet I 729
i w SSKJ III 189, por. też  Bez laj II 233 i Snoj 393. W ma te riałach spo -
za OLA za no to wa no po za tym chorw. isto n. lub ista f. (w te k ście
wystę pu je ty l ko fo r ma gen. pl. obist), por. RHSJ VIII 359 i Skok
l.c., słwń. dial. obîstje ze wschod niej Sty rii (Plet l.c., Bez laj l.c.),
chorw.-kajk. obi st je, obišće m. in. w Sta tu cie ka sta wskim z Istrii
z 1490 r. i w słow ni kach (RHSJ VIII 359 i Skok l.c.). Ja ko cer kie wizm
*obi st je ‘nerki’ wy stę pują też w ję zy ku sta ro ru skim, por. обистье
‘nerki’ po świa d czo ne wie lo kro t nie w SDRJ V 481, обистие w Sre z -
Mat II 510, SRJ XI–XVII, t. XII 55, por. też Va s mer ESRJ II 143 (in ne
słow ni ki ety molo gi cz ne za zwy czaj fo r mę tę po mi jają (por. ESSJ l.c.,
ESJS l.c.). Na le ży je sz cze zwró cić uwa gę na de ry wat pod isti ro dza ju
że ń skie go lub mę skie go ‘miejsce koło/wo kół nerki’, za no to wa ny we
Vrbni ku na wy spie Krk (RHSJ X 242). Po wstał on od wy ra że nia przy -
im ko we go z przy im kiem  *podъ i wy ra zem *isto.

Po zo stałe na zwy ro dzi me ‘nerek’ w OLA są zu pełnie spo ra dy cz ne, 
mają one jed nak czę sto  po twier dze nie w ma te riałach spo za At la su.

Słwń. efe me ry cz na na zwa os li|ce  – *osьlicę pl. ‘nerki’ w p. 2 łączy
się za pe w ne z rze czo w ni kiem os la – *osьla ‘osełka’. Na wiązań spo za
OLA nie zna lazłem.

Słwń. na zwę |ri bi ce – *ry bi cę pl. ‘nerki’ w p. 20 po twier dza słow -
nik Pleteršnika przykładem ze słow ni ka Mur ki z 1832–33 r. i ze słow -
ni ka Ci ga le re pre zen tujące go słoweńską Sty rię (Plet II 425; SSKJ IV
506 już te go zna cze nia nie po da je).

Spo ra dy cz ne słwń. |mo:žeki ‘nerki’ z p. 19, spod miej s co wo ści Slo -
ven ska Bi stri ca, sta no wią fo r mę li cz by mno giej demi nuty w ne go rze -
czo w ni ka móžek od mož ‘mąż, mężczyzna’. Po świa d cza je słow nik
Pleteršnika właś nie  z oko lic Ma ri bo ru (Plet I 607). 

Serb. bú:ba la ‘nerki’ – *bóba la w zach. Ser bii (p. 62) mają po -
twier dze nie w słow ni ku Vu ka, por. bùba lo ‘nerka’ (RHSJ I 698, RSHJ
I 229, RSHKJ  I 291).

Serb. búpci w p. 68 w zach. czę ści śro d ko wej Ser bii mają re gio na l -
nie po twier dzo ne zna cze nie ‘nerka’, częściej dźwię kona ślado w czy
búbac – *bóbьcь oz na cza ‘żołądek zwierząt do mo wych, zwłasz cza
ptaków’ (RHSJ I 698, RSHKJ I 292).  W Ser bii za sięg te go  wy ra zu
jest do syć sze ro ki (RSHJ I 232).

Za pis kł_mby (obok nyr ki) w zna cze niu ‘nerki’ w p. 325 w płd.-wsch.
Pol sce po le ga za pe w ne na nie poro zu mie niu (o wy ra zie kłąb por.
Sławski SE II 254–255).

Spo ra dy cz na na zwa pała|ušk’i ‘nerki’ w p. 826 w połud nio wej Ro -
sji łączy się za pe w ne z ros. полоýшка  полýшка od  полýха, utwo -
rzo ne go za po mocą su fi ksu -uYa od пол ‘połów ka , por. ros. dial.
полýшка i полоýшка w ró ż nych zna cze niach, m. in. ‘połów ka czegoś’
(SRNG  XXIX 128, 171–172). Ner ki mają kształt dwóch połówek.

Nie ja s na jest spo ra dy cz nie za pi sa na  w pun kcie słowe ń skim 149
na te re nie Wę gier na zwa  |mu/:ši (ed na |mu/š) ‘nerki’. Ze spół słowe ń ski
OLA łączy ją ze słowiańską nazwą *myšь. Mo ż li wa jest ta k że ja kaś
po ży czka.

‘Nerki’ mają ki l ka nazw ob cych, wśród nich dwie o zna cz nym za -
się gu tery to ria l nym: *nyrъky po cho dze nia nie mie c kie go oraz zna cz -
nie zróż ni co wa ne fo r my mor folo gi cz ne po ży cz ki pro to bułga r skiej
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böbrek, bübrek. Po zo stałe po ży cz ki ob ce są tery to ria l nie bar dzo ogra -
ni czo ne.

Po ży czka nie mie cka *nyrъky wy stę pu je głów nie w Pol sce (i jest
po wszech na na całym te re nie: nerk’i, ny rk’i, n_rki, na Ka szu bach
|nirč’y, |ni r ći, ny r ćy). Do te go areału na wiązują Łuży ce, gdzie za pi sa no 
w OLA pl. n…rka  (sg. n…rki – 234), ńira (237) oraz fo r mę du a lis tej
nir’… (236). Dokład niej za sięg głów nie do l nołuży c kich form po da je
At las łuży cki: ńěra – koło We is s was ser, n…rka – głów nie w cen trum
i na za cho dzie, spo ra dy cz nie ńěrki  oraz n…rKi – na półno cy w czę ści
wschod niej (SSA V 55 i s. 146). Na Łuży cach Gó r nych ńěrKi no to wa -
no ty l ko spo ra dy cz nie. Po ży czka ta wy stę pu je w OLA rów nież na cze -
skim Śląsku (p. 197, 203 i 207) i w dwóch pun ktach na półno cy Sło-
wa cji (nir ki 227–228). Dokład niej za sięg tych form na cze skim Śląsku 
po da je ČJA I 121: na te re nie sąsia dującym z pol skim ob sza rem ję zy -
ko wym wy stę pują tam nyr ky, a w czę ści bar dziej za chod niej ner ky. 

Szcze gó l nie sze ro ko upo wsze ch niła się ta po ży czka na Białoru si
i Ukra i nie. Rozkład geo gra fi cz ny  wschsłow. na zwy *pъtjьky (brus.
|počk’i, ukr. |počky, |počk’i) i *nyrъky (|nыrk’i, |nyr ky, |n¤rki) na tym te -
re nie wy ra ź nie świa d czy, że nazwą eks pan dującą pod wpływem pol -
skim była na zwa po cho dze nia nie mie c kie go *nyrъky.

Na Białoru si *nyrъky ja ko na zwę wyłączną no to wa no w jej czę ści
północno - za chod niej na po gra ni czu pol skim (343, 336) i li te wskim
(337, 338, 331, 332), a w prze mie sza niu lub obo cz nie zna cz nie głębiej 
aż pod Mińsk (345, 346, 355, 357, 348), po za tym spo ra dy cz nie w głę- 
bi kra ju (w p. 373, 376, 399). W zbli żo ny spo sób wygląda za sięg naz-
wy н ыркi w At la sie biaіoru skim (LAB III m. 87 i s. 49) oraz w Słow ni -
ku po gra ni cza: pod Wi l nem i na połud nio wy za chód od Mi ń ska
(SłPogr III 238), por. też ESBM VIII 53. Jest to po ży czka da w na.
SłPogr III 240 no tu je po za tym z dia le ktu białoru skie go na Li twie ta k -
że po ży cz kę nowszą н’эркi.

Na Ukra i nie |nyrk’i, |nyr ky ja ko na zwę wyłączną no to wa no w całej
za chod niej czę ści kra ju, wyłączając je dy nie część północną na po gra -
ni czu z Białoru sią oraz na połud niu całe nie mal Za ka r pa cie. Wąskim
pa sem wyłącz ne za pi sy z po życzką *nyrъky się gają na połud nie od

Win ni cy aż po gra ni cę z Mołda wią: na zwę *nyrъky za no to wa no na -
wet w dia le ktach ukra i ń skich na te re nie Mołda wii, por. wyłącz nie
|nyrkU w p. 523 oraz |nyr ka obo cz nie z |počky w p. 524. W prze mie sza -
niu lub obo cz nie z nazwą *pъtjьky po ży czka *nyrъky się ga je sz cze
zna cz nie da lej na wschód: w oko li ce Ki jo wa, a na wet na wschód od
Dnie pru, spo ra dy cz nie aż w oko li ce Połta wy i Char ko wa. Ja ko obo-
czną za pi sa no ją na wet w pun kcie ukra i ń skim 843 na te re nie połud -
nio wej Ro sji.

Do ję zy ka  pol skie go nyr ka, ner ka zo stała za po ży czo na około
1500 r. (SStp V 135) i szy b ko się upo wsze ch niła (SP XVI, t. XVIII
570–573). Wy parła ona wcze ś nie j sze u nas pokrątki i w ja kimś sto p -
niu po chod ne od rdze nia *lędv-: lę dźwie, lę dźwi ca, lę dźwi na (por. wy -
żej). Na Łuży cach nYrka  wy stę pu je już u Swó t li ka 1721, a ne ra, nYry
od Zwa hra 1847. W ję zy ku cze skim nyr ka, ner ka , pl. nyr ki, ner ki no -
to wa ne są pó ź no – od XIX wie ku, por. Jg II 744, głów nie ze Śląska
(Kott VI 1169, Kel l ner II 230, La m precht SSON 84, Sochová LSZ
220) i mogły być prze ję te za rów no bez po śred nio z ję zy ka nie mie c kie -
go, jak i za po śred ni c twem pol skim. W słowa c kim rów nież w ma te -
riałach spo za OLA nir ka no to wa na jest ty l ko na sa mej półno cy w bez -
po śred nim na wiąza niu do areału pol skie go (Bar de jov, Kysucké Nové
Me sto), por. SSN II 439. Do ję zy ka białoru skie go  н ыркa zo stała za po -
ży czo na z ję zy ka pol skie go na początku XVII wie ku i szy b ko się upo -
wsze ch niła (por. Булыка 1972: 219, 1980: 128, HSBM XXI 69,
ESBM VIII 53). Dziś brus. н ыркa , pl. н ыркi na leżą do wa r stwy li te ra -
c kiej (TSBM III 420). Rów nież do ję zy ka ukra i ń skie go нúрка była
prze ję ta za po śred ni c twem pol skim, por. ESUM IV 90. Ka r to te ka
SUM XVI–XVII po da je нырки już z XVI wie ku, a w XVII wie ku też
po stać ныра. Dziś нúрка, pl. нúркu jest w ję zy ku ukra i ń skim nazwą
li te racką (SUM V 414). Od da w na wia do mo, że na zwa ta przed ostała
się na wet do za chod nich gwar ro sy j skich, gdzie н ырка od no si się do
‘nerki zwierząt’, por. Dal II 561, SRNG XXI 324 z po wołaniem się ty -
l ko na Da la, Pre obr I 619, Va s mer ESRJ III 91.

Po ży cz ki pro to bułga r skie go böbrek, bübrek (BER I 96, Skok I
227) wy stę pują na całym nie mal połud niu Słowia ńsz czy z ny. Za no to -

147 148



wa no je ta k że w ki l ku pun ktach wy spo wych na wscho dzie Au strii
oraz na Wę grzech, na to miast w Słowe nii ty l ko w jed nym pun kcie gra -
niczącym z Cho r wacją (|bu bre ki 15).

W czę ści wschod niej, obe j mującej całą nie mal Bułga rię, znaczną
część pun któw słowia ń skich na te re nie Gre cji (107, 108) oraz je den
punkt w Tu r cji (853), wy stę pują po sta ci uo gó l nio ne ja ko *bubrěci.
Dla li cz by po je dyn czej na le ży tu przyjąć fo r mę *bubrěkъ, za no to -
waną w p. 112 obok fo r my li cz by mno giej (|bubr’ak, |bubr’aci) oraz
we wschod niej Bułga rii w p. 144 (|bUbrek). W sy la bie rdzen nej no to -
wa no tu sa mogłoskę -u- (w p. 109–113a, 115, 116, 119–122, 126–128, 
133, 134, 137, 139, 140, 167, 853),  wyjątko wo -o- (852),  w po zo -
stałych zaś  -U- lub -a-. Fo r ma *bubrěci two rzy zwa r ty areał ogra ni -
czo ny od za cho du izo morfą biegnącą wzdłuż za chod niej gra ni cy
Bułga rii (z wyłącze niem pun któw 117 i 118) i obe j mującą znaczną
część pun któw słowia ń skich w półno c nej Gre cji. Z areałem tym łączy
się da w ny wy spo wy punkt bułga r ski w Ba na cie ru mu ń skim (167).

Od za cho du sąsia du je ob sze r ny areał z formą uo gó l nioną ja ko
*bubrězi. Obe j mu je on cała nie mal Ma ce do nię wraz z trze ma pun kta -
mi wy spo wy mi w Al ba nii (106) i płn.-zach. Gre cji (107, 108), Ser bię
wraz z pun kta mi wy spo wy mi 168 i 169 na te re nie Ru mu nii, dwa za -
chod nie pun kty bułga r skie (117, 118), Cza r no gó rę, Bo ś nię i Her ce go -
wi nę oraz połud niową Cho r wa cję (z wyłącze niem pun ktu 37, gdzie
za no to wa no spo ra dyczną po ży cz kę ar| ńu:l i pun ktu 43, gdzie za no to -
wa no fo r mę bu bri gi, cha ra kte ry styczną dla za chod niej i półno c nej
Cho r wa cji). Z ko m p le ksem tym łączą się je sz cze trzy pun kty gra ni cz -
ne w południo wo- ws chod nim pa sie Cho r wa cji półno c nej (39, 40, 52)
oraz wy spo wy punkt ser b ski 152 na te re nie Wę gier. Dla li cz by po je -
dyn czej trze ba tu przyjąć fo r mę uo gó l nioną *bubrěgъ. W pun ktach
ma ce do ń skich 99, 100 i 103 za no to wa no obok fo r my li cz by mno giej
bu bre zi w li cz bie po je dyn czej bu brek, ale ko ń co we -k na le ży tu  uwa -
żać za ubez dźwię cz nie nie wygłoso we go -g.

Szcze gó l ne fo r my wystąpiły w za pi sach z Wo j wo di ny: búbrešci
(53) i bTbušci (55). Na le ży tu chy ba wi dzieć fo r ma l ne zdro b nie nie od
*bubrěgъ, mia no wi cie *bubrěžьkъ, w li cz bie mno giej *bubrěžьci.

Oso b ny ko m p leks sta no wi fo r ma uo gó l nio na ja ko *bubrěgy. Wy -
stę pu je ona w za chod niej (wyłączając punkt 24 z ar cha iczną formą
|i:sto, w li cz bie mno giej  |i:sta, por. wy żej) i półno c nej Cho r wa cji.
Z ko m p le ksem tym łączy się odo so b nio ny punkt 43 (Tro gir) na Wy -
brze żu Dal ma ty ń skim oraz pun kty wy spo we 146a i 148a (bu|bri gi) we 
wschod niej Au strii. Na tym te re nie kil ka kro t nie za pi sa no też fo r mę
*bubrěky: |bÒmbre ki (29, por. fo r mę b!mbreg w RHSJ I 732 ze słow -
ni ków Jambrešicia i Stu li cia) i w po bli skim pun kcie słowe ń skim |bu -
bre ki (15) oraz bu|bri ki (147a) we wschod niej Au strii. Dla li cz by po je -
dyn czej trze ba tu przyjąć ja ko do mi nującą fo r mę *bubrěgъ, ale spo ra -
dy cz nie za no to wa no też *bubrěga w wy spo wym pun kcie 153 (bu bri -
ga) na te re nie Wę gier za chod nich. 

Omó wio ne fo r my wy ka zują po do b ne roz ró ż nie nie w ję zy kach li -
te ra c kich, cho ciaż zda rzają się ta k że pe w ne od stę p stwa. W ję zy ku
bułga r skim upo wsze ch niła się fo r ma бъ́брек, pl. бъ́брецi (RBE I
1034), na to miast fo r my бýбрек i бýбрег uwa ża się za dia le kta l ne
(BER I 96). Fo r my z ko ń co wym -k słow ni ki po dają ta k że z za chod niej 
czę ści połud nio wej Słowia ńsz czy z ny, por. np. da w ny odo so b nio ny
za pis bu brek w RHSJ I 701–702 i бýбрек w RSHJ II 238 z Ko so wa. W
ję zy ku ma ce do ń skim za li te ra c kie uz na je się fo r my бубрег, pl. бу-
брези (RMJ I 48). W ję zy ku ser b skim i cho r wa c kim do mi nują fo r my
b!breg, pl. bu bre zi, ja ko li te ra c kie usta liły się chorw. bu bre zi, serb.
бубрези. Ze wzglę du na re gio na l ny rozkład kon ty nu an tów właści -
wych da w ne mu ě ja ko fo r mę uo gó l nioną na le ży przyjąć *bubrěgъ.
Wy raz ten jest po wszech nie po świa d czo ny od XVI wie ku. No to wa ne
są też li cz ne fo r ma cje po chod ne, jak np. dem. bùbrežak, bùbrežnjāk
‘pieczeń z nerką’ itd., por. RHSJ I 701–702, RSHJ II 237–238. Ana lo -
gii dla wy stę pującej w za chod niej i półno c nej Cho r wa cji fo r my *bub-
rěgy w źródłach pi sa nych jed nak nie zna j du je my. Oba cy to wa ne słow -
ni ki RHSJ i RSHJ mają na to miast fo r mę bu bre ge. Ja ko re gio na l ne po -
świa d czo ne są w ję zy ku słowe ń skim fo r my b)breg i b)brek, por. Plet I 
69 (SSKJ ich jed nak już nie po da je). Ja ko cer kie wizm бyбрéг ‘nerka’
(zwłasz cza zwie rzę ca) po ja wił się w ję zy ku sta ro ru skim (Sre z Mat I
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188, SRJ XI–XVII, t. I 343). Od no to wu je go ta k że Dal I 135, por. Va s -
mer ESRJ I 226.

Na Łuży cach Gó r nych i w dia le ktach bez po śred nio sąsia dujących
wy stę pu je na zwa j_rXeTk (237), pl. j_rx’eTk’i (235), którą mi mo za -
strze żeń po da nych przez At las łuży cki na le ży za Schuster-Šewcem I
453–454 uz nać za de ry wat od głuż. jěrcha ‘delikatna skó ra, zamsz,
ircha’, wy wodzące go się ze śrwniem. irch, erch ‘ts.’ Uza sad nie niem
dla ta kiej na zwy  jest de li ka t na skór ka (błon ka) na ner kach. W At la sie
łuży c kim oprócz fo r ma l nie demi nu ty w nej fo r my jěrXejTk  czę sta jest
też fo r ma pod sta wo wa jěrXen, mająca za zwy czaj ro dzaj mę ski, ale
nie raz też że ń ski. Dokład ne za się gi tych nazw na Łuży cach po da je At -
las łuży cki. Da ne ze słow ni ków po ka zują, że głuż. jěrcheń ‘nerka’ sta -
no wi da w na po ży cz kę, znaną już od przełomu XVII/XVIII wie ku
(SSA VI 55, s. 146).

Po zo stałe po ży cz ki ob ce oz na czające ‘nerki’ mają wąskie za się gi
lo ka l ne.

Spo ra dy cz nie za no to wa ne fo r my |r_ni w słowe ń skim pun kcie So l -
bi ca (1) w Re zji oraz |rińù:n, |r´:ńù:n w wy spo wym pun kcie cho r wa c -
kim na połud niu Włoch (44a) sta no wią za pe w ne za po ży cze nie wł. re -
ne ‘nerka’, pl. re ni, po chodzące go z łac. rēn, -is ‘ts’. Na wiązań w ma -
te riałach spo za OLA w dia le ktach słowia ń skich nie zna lazłem.

Za no to wa na spo ra dy cz nie w cho r wa c kim pun kcie 37 na wy spie
Du gi otok na zwa ar| ńu:l uwa ża na jest przez Sko ka I 62 za dalma -
tyńsko -roma ń ski re likt lu do we go łaci ń skie go de mi nu ti vum na -olus:
*rēnio lus od łac. rēn, -is ‘nerka’. Skok l.c. po da je tę na zwę z po bli -
skiej wy spy Mo lat.

Na zwa wyjątko wo od no to wa na w słowe ń skim p. 11 nom|bÒĺć_ na -
wiązu je chy ba do friul. nòmbul, òmbul, sta no wiące go  ek wi wa lent wł.
òmbul, lo m bo o zna cze niu anat. ‘lędźwie’, ‘bok, biodra’ (NPVF 654,
666). 

Odo so b nioną  słwń. na zwę štrÒ:ce (16 obok ledv`:ce i ob`:sti) na -
le ży za pe w ne łączyć ze słwń. štrúca ‘chleb mający podłużną formę’,
wy wo dzo nym z baw.-a ustr. Strutz ‘chleb o fo r mie eliptycznej’. O po -
cho dze niu tej po ży cz ki nie mie c kiej, łączącej się ze śrwniem. de mi nu -

ti vum strützel, stru t zel ‘strucla’, ‘podłuż ne pie czy wo z lu ksu so wej
mąki’, po rów naj Strie dte r - Temps DLSl 232, Skok III 418.

Słwń. lù:mpUca – *lu m pi ca w p. 148 ma po twier dze nie w tym zna -
cze niu w słow ni ku Pleteršnika: l)mpi ca f. ‘obist, ledvica’ ze słow ni ka
Ca fa. Jest to po ży czka baw.-a ustr. Lu m pe(l) ja ko prze kształce nie niem.
Lun gel, sta no wiące go de mi nu ti vum od Lun ge ‘płuca’. W dia le ktach
au stria c kich nad Górną Mo ze lą zna na jest też po ży czka zwro t na łim -
pe le ‘nerki’, por. Strie dte r - Temps DLSl 173. 

Słowia ń skie na zwy ‘nerek’ wy ka zują znaczną kom p li ka cję. Oprócz
nazw ro dzi mych wy stę pują li cz ne po ży cz ki. Po rów na nie ma te riałów
OLA z wcze śnie j szy mi ma te riałami gwa ro wy mi oraz z da ny mi źród-
łowy mi (hi sto rycz ny mi) po ka zu je pe w ne prze su nię cia tery to ria l ne
po szcze gó l nych nazw. Kie ru nek zmian nie za wsze jest jed nak ja s ny.
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Ewa SIA T KO WSKA

Wa r sza wa

Sla wi z my u Lin de go, Jun g man na i Pfu la
w uję ciu po rów na w czym

0. Wpro wa dze nie 

Na po wy ższy te mat na pi sa no już bar dzo du żo, mo że się wy da wać,
że wszy stko, ale uję cie po rów na w cze stwa rza no we per spe kty wy.
W ję zy kach słowia ń skich, po okre sach wzmo żo ne go wzro stu, przy -
cho dziły okre sy za sto ju, a po tem zno wu wzro stu. Na ogół, choć nie
za wsze, przy pa dały one na te sa me cza sy. Spo wo do wa ne to było od -
działywa niem tych sa mych prądów społeczno -poli ty cz nych kształtu-
jących mo del ku l tu ro wy, a w je go ra mach ję zy ko wy, po szcze gó l nych
na cji świa ta słowia ń skie go. Okre sem oży wie nia stan da ry za cji ję zy ko -
wej we wszy stkich kra jach słowia ń skich był wiek XIX, brze mien ny
w wa ż ne wy da rze nia społecz ne i po li ty cz ne. Za co fa ne roz wo jo wo ję -
zy ki li te ra c kie kra jów przez długi czas po li ty cz nie uza le ż nio nych
wów czas do pie ro za częły się kształto wać, na to miast te, któ rych hi sto -
ria roz po częła się już wcze ś niej, rewi ta li zo wały lub zin ten syfi ko wały
swój roz wój1. 

Uświa da mia no so bie (po raz pie r wszy lub na no wo), że sy stem ję -
zy ko wy nie mo że roz wi jać się spon ta ni cz nie, nie mo że być kształto -
wa ny ty l ko przez uzus. Aby osiągnąć ide a l ny stan zgod no ści z normą
ję zy kową i aby spro stać wy mo gom społecz nej ko mu ni ka cji oraz za -
spo ko ić po czu cie este ty cz ne od bio r ców, mu si być kody fi ko wa ny.

Ko dy fi ka cja obe j mo wała wszy stkie dzie dzi ny ję zy ka: gra ma ty kę
(fo no lo gię, mo r fo lo gię, fle ksję, skład nię) i słow ni c two. Dla te go pod sta -
wo we na rzę dzia ko dy fi ka cji to pod rę cz ni ki gra ma ty cz ne i słow ni ki.
Obok do ku men ta cji ist niejące go sta nu – świa do mie lub pod świa do mie
– do sta r czają one użyt ko w ni kom wzo rów od mia ny i do bo ru wy ra zów.

Przed mio tem po ni ż sze go ar ty kułu bę dzie – usy tu o wa na na mo ż li -
wie sze ro kim tle – wza je m na kon fron ta cja trzech dzie więtna stowie cz -
nych słow ni ków za cho d niosłowia ń skich: Lin de go, Jun g man na i Pfu -
la, a ści ślej sla wi z mów w tych słow ni kach wy stę pujących, prze de
wszy stkim z za akcen to wa niem te go, co w nich (mi mo po zo rów po do -
bie ń stwa ) różne2. 

1. Linde, Jun g mann i Pful w kon te k ście współczesnej im le ksy ko -
gra fii słowia ń skiej 

W XIX wie ku w ka ż dym z kra jów słowia ń skich3 po ja wił się słow -
nik ukie run ko wujący dalszą ewo lu cję le ksy ki. Świa d czy to do bi t nie
o na si le niu zain te re so wań ling wi sty cz nych w całym słowia ń skim
świe cie. Słowia nie nie by li w tym odo so b nie ni. Np. w Nie mczech w ro-
ku 1852 zaczął wy cho dzić słow nik bra ci J. L. K. Grim ma i W. Grim -
ma (De ut s ches Wörterbuch), kon tynu o wa ny przez R. Hi l der bran da,
K. We igan da o po do bnym cha ra kte rze.

Spó j rz my na pod sta wo we słow ni ki słowia ń skie z te go okre su,
usze re go wa ne według dat wy da nia:

159 160

2 W cytatach w zasadzie stosuję trans kry pcję.
3 Brak jest omówienia słowników li te ra c kich języków mace do ń skie go i białorus-

kiego, bo wówczas ich jeszcze nie było. Słownik macedoński pod red. B. Koneskiego
wyszedł dopiero w latach 1961–1966. Wydany przez Rosyjską Akademię Nauk w r.
1870 białoruski słownik I. Nosowicza zawiera materiał nie literacki, lecz gwarowy.
Poza tym wymieniam tylko te leksykony, które dają pełne słownictwo i wywarły
wyraźny wpływ na rozwój języka, a więc pomijam słowniki chorwackie, np. wcze ś -
nie j szy Lexicon lati no-il li ri cum P. Vi te zo vi cia, który pozostał w rękopisie oraz
Volticia (Voltidži), Ričoslovnik iliričkoga, ita li jan sko ga i nimačkoga jezika, Beč
[Wiedeń] 1803. 

1 Trochę odmiennie przed sta wiała się sytuacja Polski, o czym dalej będzie
mowa.



1. Pierwszą próbą oży wie nia rozwoju języka  c z e  s k i e  g o  był, re la -
ty w nie skro mnych roz mia rów, syn te ty cz ny słownik Deutsch-böh-
misches Wörterbuch J. Do bro wskie go (Praha, t. I 1802, t. II 1821).
Należy on do dzieł zapoczątkowujących czeskie od ro dze nie na ro -
do we i ję zy ko we.

2. Do utrzy ma nia  p o l  s k i e  g o  po czu cia na ro do we go po roz bio rach
walnie przy czy nił się Słownik języka pol skie go S. B. Lindego
(Lwów 1807–1814).

3. Bardzo ważną pozycję w słowia ń skiej le ksy ko gra fii za j mu je dzieło
S e r b a  V. S. Karadžicia, Srpski rječnik (Vijena 1818)4, na pi sa ny
przy pomocy Słoweńca J. Ko pi ta ra, a lansujący wschod nio-he -
rcego wiń ski, ije ka wski dialekt szto ka wski ro dzin nej wsi autora
(poza tym stanowiący także wykładnię or to gra fii i or to e pii). Le ksy -
kon przed sta wia wizję wspó l ne go języka Serbów i Cho r wa tów,
którą Karadžić później zre a li zo wał i która fun kcjo no wała przez 150 
lat jako standard ję zy ko wy tych dwu nacji. Karadžić w roli le ksy ko -
gra fa prze ja wiał orien ta cję na lud i jego żywą mowę.

4. Na kształtujący się w ogniu za ża r tych dys ku sji i sporów li te ra cki
język  s ł o w a c k i  duży wpływ wywarł Slowár Slowenskí Čes-
ko-Latinsko-Nemecko-Uherskí kato li c kie go księdza A. Bernoláka
(Trnava 1825–1827), działającego w Trnawie, w za chod niej Sło-
wacji. Utrwalił on w li te ra c kim języku słowackim ele men ty dia le -
któw za chod nich, z domieszką śro d kowo-słowa c kiej gwary Ora-
wy. Jak ko l wiek ofi cja l nie obowiązuje w słowac czy ź nie ko dy fi ka -
cja Štúra, pro pa gująca dia le kty śro d ko we, naj bar dziej różniące się
od cze skie go, w pra kty ce, przede wszy stkim na polu le ksy ka l nym,
prze wa żają ele men ty za chod nie.

5. Kon tynu a to rem, ale też opo zy cjo nistą Do bro wskie go był re pre zen -
tant dru gie go po ko le nia działaczy  c z e  s k i e  g o  od ro dze nia na ro -

do we go J. Jun g mann, autor dzieła Slovník česko-německý (Praha,
t. I–V, 1835–1839; pie r wszy zeszyt tomu I wyszedł w końcu roku
1834).

6. Slovarь ukrainsьkoho jazyka pod redakcją V. D. Hrynčenki (u Kyi-
vi 1863–1910) podniósł zna cze nie wschod nich dia le któw  u k r a -

  i ń s k i c h  jako bazy lite ra c kie go języka. Był to raczej efekt nie za -
mie rzo ny. Za mie rze niem Hrynčenki była przede wszy stkim dy fe -
ren cja cja języka ukra i ń skie go i ro sy j skie go.

7. Pie r wszy kom p le t ny opis języka  r o  s y  j  s k i e  g o  dał V. I. Dalь
w dziele To l ko vyj slovarь živogo veli ko rus sko go jazyka (Moskva
1863–1866). Autor nie był uczonym, był pełnym pasji ama to rem,
„ko le kcjo ne rem słów”. Pod te r mi nem żywy język rozumiał zarówno 
gwarę jak po to cz ny środek ko mu ni ka cji warstw wykształconych.
Cechował go umiar ko wa ny puryzm: to le ro wał słowa obce, jeśli nie
miały ro dzi mych od po wied ni ków, ale wy stę po wał przeciw nie po -
trze b nym za po ży cze niom. Zaletą Dala jest uka za nie całego bo ga c -
twa ro sy j skiej leksyki.

8. Pod sta wy no wo po wstającego języka  g ó r n o - ł u ż y  c  k i e  g o
stworzył K. Pful. Pełny tytuł jego słownika brzmi: Łužiski Serbski
Słownik, spisał a pod sobu skut ko wan jom fa ra r ja Se i le rja we Łazu
a vikara Hó r ni ka w Budyšinje wudał pro fes sor Dr. Pful w Drež-
dźanach, W Budyšinje 1866.

9. W pro ce sie stan da ry za cji języka  s ł o w e  ń  s k i e  g o  znaczącą rolę
odegrał słownik M. Pleteršnika Slovensko-nemški slovar (t. I–II,
Lu b l ja na 1894–1895). Założeniem autora było zgro ma dze nie mo ż -
li wie pełnego materiału le ksy kal ne go, eks cer powa ne go z pi śmien -
ni c twa starego i współcze s ne go oraz z mowy ludu5. Sta no wi sko
takie pozwalało stanąć ponad doty ch cza sowy mi ostrymi podzia-
łami na dia le kty do le ń skie i go re ń skie6.
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5 We wstępie do słownika czytamy: „V obče je veljalo vodilo: sprejeti, kar se
v li te ra tu ri nahaja in kar narod govori” (s. VII).

6 W praktyce przewagę zyskały dialekty goreńskie, niemniej Pleteršnik starał się
wykazać, że wkład w budowę ogól no kra jo wej normy wniosły różne regiony.

4 Grunt pod to dzieło przy go to wały m.in. czakawsko-štokawski słownik
F. Vrančicia, Di c tio na rium quinque nobi lis si ma rum Europae linguarum: latinae,
italicae, ger ma ni cae, dal ma ti cae et hun ga ri cae, Venezia 1595 oraz słownik J. Mi-
kalji, Thesaurus linguae iliricae, 1649–1651.



10. Dogłębnemu po zna niu własnego języka przez społecze ń stwo
b u ł g a r s k i e  nie zmie r nie pomógł Rečnik na bъlgarskija ezik
N. Gerova (I wyd. 1895–1904), nad którym autor pracował prawie
50 lat. Liczy on 67 358 haseł. Bardzo wiele z nich to słowa
gwarowe. Sam Gerov nad mie nia, że nie któ rych nie znał (zob.
Andrejčin 1975).

Wy mie nio ne słow ni ki prze ja wiały am bi cję pre zen ta cji pełne go za -
so bu le ksy kal ne go swo je go ję zy ka na ro do we go, tak lite ra c kie go jak
gwar, czę sto rów nież sta re go piśmien ni c twa7. 

Słow ni ki Lin de go, Jun g man na i Pfu la przez dąże nie do komp le t -
no ści swe go ma te riału8 wpi sały się w głów ny nurt dzie więtna stowie -
cz nej słowia ń skiej le ksy ko gra fii Wy ró ż nia je na to miast zde kla ro wa na 
orien ta cja słowia ń ska oraz wza je m ne po wiąza nia. Jak wia do mo, Jun -
g mann, wzo ro wał się na Lin dem, a na Jun g man nie (i Lin dem) wzo ro -
wał się Pful. 

2. Nie któ re aspekty ogólnej kon ce pcji leksy kogra fi cz nej Lindego,
Jun g man na i Pfula w kon te k ście sy tu a cji po li ty cz nej ich na-
rodów 

Cza sy, w któ rych przyszło żyć  L i n  d e  m u  były dla Pol ski tra gi -
cz ne. Za wiodła ide o lo gia Oświe ce nia, za wiodły zry wy zbro j ne, wy -
da wało się, że ra zem z upa d kiem pa ń stwa upad nie na ród. Po mo cy
upa try wa no w oży wia niu pa mię ci hi sto ry cz nej i wzmo c nie niu ogól -
nona ro do wej wię zi ję zy ko wej. Lin de na ma wia ny był przez Osso li ń -
skie go do uświa do mie nia społecze ń stwu pol skie mu świe t nej prze-
szłości i bo ga c twa je go ję zy ka. Do ko nać te go mo ż na było przez na pi -
sa nie słow ni ka. I Lin de, choć cu dzo zie miec9, to wy zwa nie podjął.

Dzieło je go wpi sało się w po czet naj waż nie j szych ini cja tyw ra tują-
cych w okre sie po roz bio ro wym polską ku l tu rę (por. Ma ci sze wski
1981, s. 9–14 i Mi cha l ski 1981, s. 15–22). Lin de miał nie co in ne za da -
nie do wy ko na nia niż pó ź niej Jun g mann i Pful – on nie od bu do wy wał,
ani nie bu do wał na ro do we go słow ni c twa, on je ra to wał od za po mnie -
nia.

Lin de był nie od rod nym dzie c kiem epo ki oświe ce nia. Po j mo wał
ję zyk ty po wo racjo nali sty cz nie, ja ko od bi cie „praw ro zu mu”, co do -
pro wa dziło go to do uni wer sali z mu. We wstę pie do słow ni ka pi sze: 

Mowa ludzka [...] po wszy stkich czę ściach świata jest w pewnym wzglę dzie
jedna, bo za sa dzo na na jed ny ch że prawidłach rozumu [...], na jed na kim spo so bie my -
śle nia i uczu ciach serca lu dz kie go (Linde 1807–1814, s. I).

Da lej (na s. X) wy po wia da się na te mat związku „nazw i rze czy”,
pisząc:

[…] związek imienia z rzeczą samą jest tak ścisły, że chcąc tamto ob ja ś nić, trzeba ko -
nie cz nie tej dotknąć (za: Do ro sze wski 1954, s. 17–18). 

Fi lo zo fię ję zy ka wy zna waną przez Lin de go ce chu je kom p le kso -
wość: z jed nej stro ny do ty ka ona bo wiem pod mio tu – mó wiące go
człowie ka, z dru giej – przed mio tu przez ję zyk opi sy wa ne go oraz spo -
so bu te go opi su. Spro wa dzając po wy ższe dy wa ga cje na grunt le ksy -
ko gra fii, na le ży stwier dzić, że Lin de był świa do mym słow ni ka rzem,
do sko na le zda wał so bie spra wę, czym jest ma te riał le ksy ka l ny, któ -
rym ope ro wał.

Ję zyk pol ski in te re so wał go wszech stron nie, we wszy stkich fun -
kcjach społecz nych. Cy to wał ulu bio ne go swo je go „nie śmie rtel ne go
au to ra gra ma ty ki na szej na ro do wej” Ja na Ko pczy ń skie go: 

W jednym na ro dzie polskim tyle prawie różnych języków liczyć trzeba, ile w nim
jest stanów, kon dy cyj, pro fe syj, ile kunsztów i rzemiosł, że za mi l czę różność pro win -
cyj tak rozległego kraju (za: Do ro sze wski 1954, s. 19). 

Przy cy ta tach w słow ni ku nie ogra ni czał się do kla sy ków li te ra tu -
ry, ale re a li zo wał za sa dę (wstęp, s. II), że „zbie racz szcze gółów ję zy ka 
żad nym pi s mem na ro do wym po gar dzać nie po wi nien” (za: Do ro sze -
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7 Wyjątek stanowi syn te ty cz ny słownik Do bro wskie go.
8 Pful postulatu komp le t no ści nie mógł w pełni zre a li zo wać ze względu na częsty

brak edycji pi śmien ni c twa starołużyckiego.
9 Dwaj Niemcy Linde i Dalь (Dahl) stworzyli nowożytne języki słowiańskie –

polski i rosyjski. 



wski 1954, s. 20). Te poglądy Lin de go sy tu ują go w rzę dzie pre ku r so -
rów socjo ling wi sty ki. 

Słow ni ka Lin de go, nie mo ż na na zwać nor ma ty w nym. Nie na rzu -
cał użyt kow ni ko wi go to wych roz wiązań. Pi sał we wstę pie:

Takie przeto wyrazy wolno Polakom przyjąć, wolno od rzu cić: ja za po win ność
sobie poczytałem donieść o nich, że się znajdują w po bra ty m czych ję zy kach (Linde
1807–1814, s. IV).

Sze ro kie ho ry zon ty my ślo we Lin de go, je go uni we r sa lizm, so cjo -
logi cz ne po dej ście do ję zy ka i brak arbi tra l no ści przy na rzu ca niu
norm, wy ró ż niają go ko rzy st nie z gro na in nych słowia ń skich le ksy ko -
gra fów

J u n  g  m a n n  żył w cza sach, któ re w Pol sce zna mio no wał upa dek
pa ń stwo wo ści (choć nie na ro do wo ści), a w Cze chach – od wro t nie –
po ja wiały się pie r wsze sym pto my od bu do wy su we ren ne go pa ń stwa
w opa r ciu o roz bu dzo ne po czu cie to ż sa mo ści na ro do wej10. Okres,
któ ry w Pol sce był początkiem klę ski, w Cze chach był jej kre sem. 

Po ma ra z mie do by po białogó r skiej (dru ga połowa XVII wie ku
i wiek XVIII) roz po częło się od ro dze nie ku l tu ry cze skiej Zda wa no so -
bie spra wę z wie l kiej ro li, jaką w pro ce sie wskrze sze nia na ro do wej
ku l tu ry od gry wa ję zyk. Cze sz czy z na za j mo wała wów czas w Cze -
chach niską po zy cję. W początkach XIX wie ku fun kcjo no wała ty l ko
ja ko śro dek po ro zu mie nia ni ż szych warstw społecz nych i two rzy wo
li te ra tu ry po pu la r nej, głów nie na Mo ra wach. Po nie waż był to ję zyk
„lu du”, czę sto się go wsty dzo no, bo zdra dzał ni ż sze po cho dze nie.

Jun g mann wa l czył ze sno bi z mem cze skie go społecze ń stwa, pró -
bując od bu do wać pre stiż oj czy ste go ję zy ka. W ar ty ku le Rozmlauvání
o ja zy ku českém (1806) pi sał:

Což říci mám o těch trefných opičkách mezi nižšími, jenž myslíce, že kdy
neumějí česky jemnostpáni jsou […] (za: Zelený 1883, s. 26). 

Da lej wy ja ś niał, że na wet je śli cze sz czy z na stała się prze de wszy -
stkim ję zy kiem lu du, nie umnie j sza to jej wa r to ści, wie ś nia cy są bo -
wiem pie r wszy mi oby wa te la mi. 

Po za od bu dową społecz nej po zy cji ję zy ka cze skie go, na le żało od -
bu do wać samą ma te rię ję zy kową, prze de wszy stkim usta lić pod sta wy
gra ma ty ki i wzbo ga cić le ksy kę, wy pełniając lu ki, któ re w niej po -
wstały oraz oczy sz czając z ob cych (głów nie nie mie c kich) na le ciałoś-
ci. Pie r wsze go za da nia podjął się Dobrovský, dru gie go Jun g mann.
Pragnął on, by cze ski był „vybroušený, zvučný i zvláště pomocí svých 
sbratřených nařečí [in nych ję zy ków słowia ń skich – przyp. E.S.] ke
všem uměním a vědomostem způsobilý (za: Orłoś 1968, s. 313).

Cza sy, w któ rych żył  P f u l, nie były dla Łużyc tak tra gi cz ne jak
dla Pol ski okres ży cia Lin de go. Obie kty w nie wciąż było źle, bo Łuży -
cza nie zna j do wa li się od X wie ku w nie wo li nie mie c kiej, ale właś nie
wiek XIX da wał pewną nad zie ję na po pra wę ich lo su. Z Czech prze ni -
k nęło na Łuży ce o d  r o  d z e  n i e  n a r o d o w e. Spra wy ję zy ko we
tra kto wa ne były ja ko wa ż ny ko m po nent tej ide o logii.

Sy tu a cja ję zy ko wa przed sta wiała się tu je sz cze ina czej niż w Pol -
sce i w Cze chach. Ję zyk na ro do wy, a prze de wszy stkim je go re pre zen -
tant ję zyk li te ra cki (stan dar do wy) nie był, jak w Pol sce po upa d ku pa -
ń stwa, za gro żo ny, ani nie był, jak w Cze chach, wskrze sza ny i wzbo ga -
ca ny, aby spro stać no wym zapo trze bo wa niom społecz nym. Jed no li te -
go ję zy ka lite ra c kie go na Łuży cach wów czas nie było. Pi śmien ni c two 
wcze ś nie j sze, z małymi wyjątka mi, miało cha ra kter wy zna nio wy, a że 
na Łuży cach były dwa wy zna nia, zlo kali zo wa ne na te re nie okre ślo -
nych dia le któw, były też dwa ję zy ki pi śmien ni cze: ewen ge li cki i ka to -
li cki. Po dział kon fe sy j ny nałożył się na wcze ś nie j szy po dział et ni cz -
ny: gó r no- i do l nołuży cki. 

Pod sta wo wym za da niem łuży c kich działaczy od ro dze nio wych by- 
ło więc stwo rze nie – na ba zie doty ch cza so wych wer sji li te ra c kich –
no we go ujed noli co ne go stan dar do we go ję zy ka, uży wa ne go tak w pi -
śmien ni c twie jak w co dzien nej pra kty ce (por. Petr 1979, s. 8).

Po stu lat ten dało się zre a li zo wać czę ścio wo. Dzię ki za bie gom
kody fi ka to rów, prze de wszy stkim na pi sa niu przez Pfu la (przy współ-
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10 Znamienne jest, że Linde i Jungmann żyli prawie dokładnie w tym samym
czasie.



pra cy M. Hó r ni ka) no wych prze pi sów orto gra fi cz nych, wspó l nych
dla ewan ge li ków i ka to li ków, oraz dzię ki słow ni kowi Pfu la11, po wsta- 
łemu we współpra cy z Ze j le rem i Hó r ni kiem, doszło do tak isto t ne go
zbli że nia dwu wer sji pi śmien ni c twa wy zna nio we go, że dziś mó wi się
o jed nym gó r nołuży c kim ję zy ku li te ra c kim, ró ż niącym się ty l ko mi ni -
ma l nie słow ni c twem. Do zbli że nie gó r no- i do l nołuży c kie go dążo no
tak w okre sie od ro dze nia jak pó ź niej. Ob jęło ono jed nak je dy nie pe w -
ne ce chy ję zy ko we (np. uo gó l nie nie gó r nołuży c kiej pro te zy w itp.).

Słow nik Pfu la był pie r wszym pra wdzi wym le ksy ka l nym ko m pen -
dium ję zy ka gó r nołuży c kie go. Ukie run ko wał da l szy roz wój je go wer -
sji li te ra c kiej (por. Schuster-Šewc 1968).

3. Orien ta cja słowia ń ska Lindego

Sla wi z my Lin de go po dzie lić mo ż na na dwie gru py:
1) słowia ń skie, mor folo gi cz nie nie prze kształcone, se man ty cz ne ek -

wi wa len ty le kse mów polskich, umie sz cza ne po haśle,
2)  zmo dyfi ko wa ne mor folo gi cz nie za po ży cze nia wy ra zo we, prze ję te

z jednego języka słowia ń skie go lub naj wy żej z grupy kilku języ-
ków, stanowiące hasła.

Ad 1. Lin de chciał przed sta wić pol szczy z nę w kon te k ście ogó l -
nosłowia ń skim. Sam de kla ru je we wstę pie do słow ni ka:

Układając słowa polskie, nigdy z oka nie spuściłem po bra ty m czej pol skie mu ję -
zy ko wi słowia ńsz czy z ny (Linde 1807–1814, s. X). 

Pro gram ten był ści śle ze spo lo ny z ideą stwo rze nia jed ne go wspó l -
ne go dla wszy stkich Słowian ję zy ka12, a wypływał z pan sla wi z mu
Lin de go (zob. Le wa sz kie wicz 1980, s. 7–11; 1981, s. 125–142). 

W swych poglądach le ksy ko graf był w Pol sce odo so b nio ny. Pan -
sla wizm, po wstał w Ro sji i zakładał su pre ma cję ję zy ka ro sy j skie go.
Tra kto wa ny był ja ko kie ru nek pro ca r ski. Nie li cz ny mi je go zwo len ni -
ka mi by li A. Cza r to ry ski, J. P. Wo ro nicz, J. Po to cki (Le wa sz kie wicz
1980, s. 18). Pan sla wizm Lin de go nie był jed nak trans plan tacją prądu
ro sy j skie go na grunt pol ski, a je go ad ap tacją, słow ni karz bo wiem
uwa żał, że to nie ro sy j ski, a pol ski po wi nien sta no wić kan wę słowia ń -
skie go espe ran ta. Pol szczy z na, zda niem Lin de go, była do te go ce lu
najod po wied niej sza, bo sta no wiła naj bar dziej wy ro bio ny li te ra cki ję -
zyk słowia ń ski (por. Le wa sz kie wicz 1980, s. 158). 

Ja ko przykład tej me to dy za cy tu j my początek, wy bra ne go lo so wo
hasła ćma (Lin de 1807–1814, t. I, s. 317):

Ćma ‘ciemnota, ciemność’, ‘die Fin ste r nisst, die Dunkelheit’ Boh. tma; Slovac. tma,
tmawost.; Carn. temna, temnota; Sorab. 1 /głuż./cžma; Sorab. 2 /dłuż./ schma; Bosn.
tma, tmuscja, tamnos, mer k nen je; Rag. tma, tminne, tmuseja, tamnos; Ross. tьma...
[dalej użycia w pi śmien ni c twie – przyp. E.S.].

Ty l ko je den ek wi wa lent, mia no wi cie bosn. mer k nen je jest utwo -
rzo ny od in ne go te ma tu.

Ad 2. Lin de nie chciał po sze rzać za so bu wy ra zo we go pol szczy z -
ny, bo nie było ta kiej po trze by13, ale chciał i w tym wy pa d ku uka zać
jak naj wię cej zgod no ści mię dzy pol szczyzną, a słowia ń skim świa tem
Pe w na li cz ba pro po zy cji le ksy ka l nych Lin de go miała zastąpić za po -
ży cze nia niesłowia ń skie, co było zgod ne z ten den cja mi oświe ce nio -
wej (i pó ź niej ro man ty cz nej) li te ra tu ry (por. Sku ba lan ka 1962; Le wa -
sz kie wicz 1980, s. 146).

Wy ra zy tej gru py T. Le wa sz kie wicz na zwał  p a n  s l a w i  s t y c z  -
n y  m i  o s o b  l i  w o  ś c i a  m i.  Oto przykłady ta kich „wy ra zów oso b -
li wych”14, ilu strujących ad ap ta cję przez Lin de go słowia ń skich wzo -
rów:

167

11 Od zwier cied le niem idei zjed no cze nia są różne (ewan ge li c kie i ka to li c kie)
wyznania autorów.

12 Wielu autorów, szczególnie południowosłowiańskich, zajmowało się utopij-
nymi wizjami stworzenia języka. ogólnosłowiańskiego lub wręcz ogól no świa towe go, 
zob. Le wa sz kie wicz 1980, s. 13–20. 

13 Braki miała tylko ter mi no lo gia naukowa, por. Orłoś 1981, s. 59.
14 T. Le wa sz kie wicz 1980, s. 44 wyjaśnia, że termin ten dotyczy tak neo lo gi z mów

jak wyrazów po świa d czo nych w pi śmien ni c twie.
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*bez nad zie j ność15, Ross. beznadežnost’ die Hoffnungslosigheit’. Dziś, za le ż nie od
kon te kstu, wyraz książkowy lub po to cz ny (Linde 1807–1814, t. I, s. 82).

*bez po p stwo, Ross. bezpopovščina ‘ ka ce r stwo po pów znoszące, ka ce rze bez księży’, 
‘eine prie ste r lo se Secte’16. Dziś ty l ko te r min na uko wy (Lin de 1807–1814, t. I, s. 85).

bez ogon ny ’ogona nie mający’, ‘schwanzlos’, Ross. bez chvo st nyj. ”Koń bez ogon ny”
[in] Al be r tus z wo j ny, 1596. Dziś ty l ko bez ogo no wy’nie mający ogona’, zo ol. (SJP)
(Lin de 1807–1814, t. I, s. 83).

Po zy cje, któ re za li czyłam do dru giej gru py T. Le wa sz kie wicz po -
dzie lił na stę pująco:
1. Całkowite od po wied ni ki wyrazów słowia ń skich (1 862 przykłady).
2. Mor folo gi cz ne mo dy fi ka cje i od po wied ni ki ety molo gi cz ne leksyki

słowia ń skiej (1 615 przykładów).
3. Ró ż ne go typu kalki wyrazów słowia ń skich (1 031 przykładów).
4. Od po wied ni ki se man ty cz ne wyrazów słowia ń skich (134 przykła-

dy).
5. Od po wied ni ki se man ty cz ne wyrazów słowia ń skich i nie mie c kich

(334 przykłady).

Ra zem u Lin de go wy ra zów pol skich wzo ro wa nych na se man ty cz -
nych od po wied ni kach słowia ń skich, (dość lu ź no nie raz związa nych
z ory gi nałem), na li czył 4 976, a więc pra wie 5 000 (Le wa sz kie wicz
1980, s. 62). 

Lin de cze r pał sla wi z my z na stę pujących „dia le któw” słowia ń -
skich17: cze skich (Bh. Boh.), bo ś nia c kich (Bs., Bos., Bo s ni ce), cer kie -
w no-słowia ń skich w re da kcji ru skiej (Cerk., Eccl., Ec.), słoweń sko-
 krai ń skich (Crn., Carn., Ca r nio li ce), kro a c kich, czy li cho r wa c kich
(Cro., Cro at., Kro at.), dal ma ty ń skich (Dalm. Da l ma cki), da l ma tyń-
sko-ra guza ń skich (Rag,. Rg.), ro sy j skich (Rs., Ross.), serb sko- s la -

wońskich (Sla., Slav.), słowa c kich (Slo., Slov.), gó r nołuży c kich (Sor.,
Sr. 1), do l nołuży c kich (Sor., Sr. 2), słoweń sko- styry j skich, czy li win -
dy j skich (Vind., Vd.)18. 

Oso b nym za gad nie niem jest efe me ry cz ność sla wi z mów Lin de go.
Ty l ko nie li cz ne zo stały w ję zy ku na dłużej (zob. Le wa sz kie wicz 1980, 
s. 157).

4. Orien ta cja słowia ń ska Jun g man na

Po do b nie jak Lin de, Jun g mann ma rzył o ję zy ku wszechsłowia ń -
skim. Było to ma rze nie wię kszo ści, pan slawi sty cz nie (a mo że ty l ko
słowia no fi l sko?, por. ni żej) na sta wio nych, cze skich od ro dze nio wych
bu dzi cie li. We wstę pie Jun g man na do przekładu Ra ju utra co ne go
Mil to na czy ta my:

[…] Slovan jsa, lepši slovenštině přivykej [...], abychom i my Čechové všeobecné
spisovné řeči slovenské vstříc pomalu vcházeli [...] (za: Orłoś 1967, s. 9). 

Ró ż ni ca mię dzy pro gra mem pol skim i cze skim po le gała na tym, że 
Lin de chciał akty w nie przy spie szać pro ces po wsta nia ję zy ka wszech-
słowia ń skie go (np. przy go to wy wał już pro jekt ogó l nosłowia ń skie go
al fa be tu), zaś Cze si uwa ża li, że kie dyś, bez ich spe cja l nych za bie gów,
we wszy stkich kra jach słowia ń skich za pa nu je je den wspó l ny ję zyk. 

Drugą ró ż nicą było lan so wa nie przez Lin de go pol szczy z ny ja ko
pod sta wy ję zy ka wszechsłowia ń skie go, pod czas gdy Jun g mann nie
wi dział swo je go ję zy ka w tej ro li. Pod ko niec ży cia do cho dzi w Za pi -
skach do na stę pującej kon klu zji:

[...] všeslovanskému písemnímu jazyku i češtinu v obět přinésti [jsem – przyp. E.S.]
hotov, věda, že kterýmkoli nářečím píšíce, vždy Slované bychom zůstali (za: Orłoś
1967, s. 10). 

Przed tem Jun g mann w swo jej ko re spon den cji za j mo wał ró ż ne sta -
no wi ska: raz uwa żał, że ję zy kiem wszy stkich Słowian po wi nien być
ro sy j ski, raz, że jed nym ję zy kiem po win ni posługi wać się Cze si i Po -

18 Zob. wykaz skrótów słownika, s. LXII–LXIV.

15 Kwa li fi ka tor * oznacza, że wyraz nie był po świa d czo ny na piśmie. Linde
mógł go znać z wy po wie dzi ustnych lub sam go stworzyć.

16 Wyraz związany z historią Rosji: bezpopowcy ‘odłam raskolników’ (od raskoł
‘rozłam’), XVII w.

17 Nie widziano wówczas jeszcze wyraźnej różnicy między językiem i dialektem.
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la cy Miał to być al bo ży wy dia lekt pol ski al bo dia lekt cze ski i oby d wa
by się w je den zrosły. Al bo tak mogłoby się stać z pol skim i ro sy j skim
(por. Orłoś 1981, s. 60). 

Z tych wy po wie dzi Jun g man na wy ni ka, że bli żej mu było do
słowia no fi l stwa, wy rosłego ze słowia ń skiej wza je mno ści Kollára, tzn. 
idei ze spo le nia słowia ń skie go świa ta, bez do mi na cji jed ne go ję zy ka
i na ro du, którą zakładał pan sla wizm. Na ma r gi ne sie mo ż na do dać, że
słowia no fi l stwo głosił też Sta szic (My śli o rów no wa dze po li ty cz nej
w Eu ro pie, 1815), Mi c kie wicz (w pa ry skich wykładach o li te ra tu rze
słowia ń skiej),. było ono ideą pro pa go waną na Uni wer sy te cie Wro-
cławskim przez je go cze skich wykłado w ców Čelakowskiego i Pur ky -
nie go, krze wiło się w Ro sji w la tach czter dzie s tych–sie dem dzie sią-
tych XIX wie ku ja ko prąd prze ciw sta wiający się euro pe i za cji. 

Za ha mo wa nie w Cze chach przez półto ra wie ku roz wo ju ję zy ka
lite ra c kie go do pro wa dziło do wy two rze nia się dys pro po rcji mię dzy
ewo lucją li te ra c kiej cze sz czy z ny a ewo lucją sfe ry poza ję zy ko wej
Obie kty w na sy tu a cja ję zy ka cze skie go spo wo do wała, że Jun g mann
nie ty l ko mu siał wzmo c nić au to ry tet oj czy stej mo wy, ale wy pełniać
lu ki w jej za so bie le ksy ka l nym. Two rzył więc na wzór po zo stałych ję -
zy ków słowia ń skich no we słowa (lub prze pi sy wał je od in nych au to -
rów, prze de wszy stkim od Lin de go) i wpro wa dzał je do słow ni ka,
usiłując w ten spo sób wzbo ga cić cze sz czy z nę i przy spo so bić do
pełnie nia ró ż nych fun kcji społecz nych. 

Naj większą luką był brak ter mi no lo gii spe cja l nej: na uko wej, te ch -
ni cz nej, me dy cz nej itd. Jak było po wie dzia ne, nie wszy stkie po zy cje
słow ni karz cze ski two rzył sam, wie le wpro wa dzał też z opra co wań
spe cjali sty cz nych. Np. te r mi ny bo ta ni cz ne przy ta czał z O přirozenosti 
ro st lin aneb Rostlinář J. S. Pre s la (1820–1925). Wy mie nić tu mo ż na
m.in. hasło:

klikva, klikev (ros. kliukva) [’żurawina’] ‘rostlina vřesowita, čeledi kyhankovité’ [...]
‘Moosbeere’ (za: Orłoś 1968, s. 314). 

Źródło słowia ń skie Presl po dał.

Czym ró ż niła się w pra kty ce leksy kogra fi cz nej orien ta cja słowia ń -
ska Jun g man na od orien ta cji je go pol skie go po prze dni ka, mo że my się 
prze ko nać na pod sta wie przykładu hasła tma, ekwi wa lent ne go do
hasła ćma z Lin de go:

Tma […] cf. sanscr. tamas, cf germ. Dämmern, cf. lat tenebre, cf. s-tjn, L. [?]
‘zbawení swětla, mrákota temnota, temnost’,’die Finsterniss’ [dalej po świa d cze nia z
pi śmien ni c twa – przyp. E.S.]. 

Rze ko mo pol. stín to za cy to wa ny przez Lin de go ek wi wa lent se -
man ty cz ny pol. hasła cień: Boh. stín (Jun g mann, t. I, s. 299). Cze ski
słow ni karz po da wał od po wied ni ki z in nych ję zy ków indo euro pe j -
skich, ale nie ze słowia ń skich.

Po za tym – jak ko l wiek Jun g mann nie za j mo wał sta no wi ska skra j -
nie pury sty cz ne go – ze słow ni ka usu wał wie le po to cz nie uży wa nych
ger ma ni z mów, czę sto za stę pując je wy ra za mi słowia ń ski mi. By wało
co pra wda, że no we ger ma ni z my przed osta wały się wów czas do słow -
ni ka Jun g man na „ku chen ny mi drzwia mi”, naj czę ściej przez pol ski,
por. ja r muz < pol. ja r muż < niem. wa r mo uz (Orłoś 1967, s. 106). 

W opa r ciu o ję zy ki słowia ń skie cze ski słow ni karz wskrze szał ró ż -
ne ar cha i z my, ta k że mor folo gi cz ne, np. na wzór ro sy j skie go wpro wa -
dził imiesłów przeszły czyn ny byvši (Havránek 1936, s. 96).

Z opra co wań T. Z. Orłoś wy ni ka, że sla wi z mów w słow ni ku Jun g -
man na jest ok. 2000. Naj wię cej po cho dzi z pol skie go, po tem z ro sy j -
skie go i ru skiej re da kcji staro -cer kie w no-słowia ń skie go (tu zda rzać
się mogły też wy ra zy bułga r skie i ma ce do ń skie), wre sz cie z serbo -
-chor wac kie go i słowe ń skie go, czy li ję zy ków „il li r skich”19. Tak jak
było ze sla wi z ma mi Lin de go, spo śród wpro wa dzo nych do słow ni ka
Jun g man na słowia ń skich po ży czek ty l ko nie wie l ka część po zo stała
w ję zy ku.

19 Orłoś 1968, s. 316. Autorka podaje tu przy bli żo ne liczby bez względ ne
slawizmów z po szcze gó l nych języków, ale nie dają one w sumie liczby 2000, więc
z nich zre zy g no wałam.
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5. Orien ta cja słowia ń ska Pfula 

Sta no wi sko Pfu la z pe w no ścią bli ż sze było sta no wi sku Jun g man -
na niż Lin de go, bo też sy tu a cja ję zy ko wa Łużyc, choć miała swoją
spe cy fi kę, bli ż sza była sy tu a cji Czech niż Pol ski. 

Z ideą wspól no ty słowia ń skiej Pful zetknął się je sz cze ja ko uczeń
na te re nie gi mna zjum bu dzi szyń skie go, gdzie w r. 1839 po wstało to -
wa rzy stwo So cie tas Sla vi ca Budišinensis. Na le że li do nie go H. Lu b -
jen ski, H. Ze j ler, A. Smo ler i Pful. Kore spon do wa no ze Słowa ka mi
i Cze cha mi, czy ta no J. Kollára O li te ra r nej vza je mno sti me zi kme ny
a nářečimi sla v ski mi (1836)20. Pful ja ko gi mna zja li sta tłuma czył
z czeskie go, np. Kra lod wo r ski ru ko pis. Na pi sał wów czas utwór Dwe -
rni c ko wi hu la no jo (Ułani Dwer ni c kie go), w któ rym sławi bo ha te r -
stwo pol skich po wsta ń ców z 1830 r. (za: Jenč 1954, s. 370–371). Pó ź -
niej na stu diach w Li p sku Pful po z nał czyn nie ję zyk pol ski, cze ski
i ro sy j ski. Miał więc pewną zna jo mość świa ta słowia ń skie go, czuł
z nim więź. Tak jak u in nych Łuży czan, łączyło się to ze zry wa niem
wię zi z nie mie c kim.

U Pfu la je go sym pa tie słowia ń skie nie wy ni kały z pan sla wi z mu.21

Nie ma rzył mu się ję zyk wszechsłowia ń ski, ani stwo rzo ny na kan wie
ro sy j skie go, ani żad ne go in ne go słowia ń skie go ję zy ka. Pful w języ ko -
z na wstwie od rzu cał wszelką eks tre ma l ność, nie po zwa lał się po nieść
fan ta zji.

Oto pró b ka me to dy leksy kogra fi cz nej Pfu la:

Ćma, ćmička, ‘Finsterniss’; „po ćmje” in Finster; „tu je ćma” ‘hier ist es finster’.

Wy zna czał sla wi z mom w gó r nołuży c kim skro mniejszą, bar dzo kon-
 kretną ro lę, mia no wi cie uwa żał, że po win ny za stę po wać ger ma niz my.

Pful wpro wa dzał do słow ni ka hasła po chodzące z cze skie go (kwa -
li fi ka tor Č – cze ski al bo Jgm – Jun g mann), mo ra wskie go (kwa li fi ka -

tor M), pol skie go (kwa li fi ka tor P – pol ski, al bo L – Lin de), cer kie w -
no-słowia ń skie go (kwa li fi ka tor Cyr – cy ry li cki), ję zy ków ru skich
(kwa li fi ka tor R) i łuży c kie go ina czej ser b skie go (kwa li fi ka tor S al bo
Srb).

6. Wza je m ne oddziaływania na siebie słowników za cho d niosło-
wia ń skich w za kre sie re a li za cji orien ta cji słowia ń skiej

 Roz pa trz my naj pierw wzo ro wa nie się  L i n  d e  g o  na sla wi z mach 
in nych słow ni ka rzy pol skich.

Le xi con lati no-po lo ni cum Ja na Mączy ń skie go (1564) syg na li zu je
po kre wie ń stwo pe w nych ha seł z okre ślo nym ję zy kiem słowia ń skim
(por. Le wa sz kie wicz 1980, s. 16). Tak jak wię kszość lin g wi stów szes -
nasto wie cz nych, Mączy ń ski wy zna wał te o rię jed ne go ję zy ka słowia ń -
skie go, po dzie lo ne go na dia le kty. Do je go sla wi z mów na le ży np. po -
wia ra „fałszy wa bo ża chwała, [jak] Cze cho wie mó wią”. Lin de to uści śla:

Powiara, Boh. pověra, pověrky; Sorab.1 /gł./ přiwěra, powěrka ‘próba, do świa d cze -
nie); [dalej przy ta cza cytat z Mączy ń skie go – przyp. E.S.] (Linde 1807–1814, t. IV,
s. 420).

Oprócz ko re kty fo r my cze skiej, uzu pełnił on hasło se man tycz ny mi 
odpo wied ni ka mi z in nych ję zy ków słowia ń skich.

Lin de czę sto przy ta cza Grze go rza Kna p skie go The sa u rus polono -
-lati no-gra e cus (1621). Np. wziął od nie go dwa zna cze nia hasła obia ta:

obiata 1. ‘obietnica, ślub (Cn. Th. ‘das Ve r spre chen, die Ve r he is sung, das Gelübbe’),
2. ‚ofiara’ (Cn. Th. ‘das Opfer’), od po wied ni ki słowia ń skie dodał jednak sam: Boh.
obět ‘sacrificcium, Slov. obeta ‘ts’, Bosn. obet ‘votum’, Ross., Eccl. obět, obětovanije
‘obietnica’, ślub, oběščanie‘ ‘ślubowanie’ (Linde 1807–1814, t. III, s. 383).

Grze gorz Kna p ski był pu rystą, ale je go za bie gi pu ry sty cz ne nie
wiązały się ze sławi zacją. Na mie j s ce ger ma ni z mów pro po no wał wy -
ra zy pol skie por. ach tel, (le piej be czka), blo ka us (twier dza), dorsz
(głowacz) itd.22 

20 Kollár był rze cz ni kiem zjed no cze nia języka słowackiego i czeskiego.
21 Panslawistą był A. Smoler, który z kolei roił sobie, że naj potę żnie j szy naród

słowiański pomoże w wyzwoleniu Łużyc.
22 Za: Puzynina 1961, s. 14 i n. Za wpro wa dza niem słowia ń skich za po ży czeń

opowiadał się m.in. tłumacz Biblii Szymon Budny.
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Mi chała Tro t za No wy dy kcjo na riusz, to jest mo w nik, pol sko - fran -
cusko- nie miecki, któ ry wy cho dził w la tach: 1744 – t. I, 1747 – t. II,
1764 – t. III, 1772 – t. IV, z któ re go ta k że Lin de ko rzy stał (por. t. I,
s. LXXXII) w opra co wy wa niu sla wi z mów pol skie mu słow ni ka rzo wi
nie po mógł.

Po do b nie jak Lin de,  J u n  g  m a n n,  re a li zując swoją ideę sla wi za -
cji ma te riału słow ni ko we go, nie miał opa r cia w sta r szej le ksy ko gra fii
Wy ko rzy sty wał on: słow nik Do bro wskie go, Je le nie go, Rešla, Ro sy
(rkp), To m sy, wszy stkie słow ni ki Veleslavína, słow nik Vus si na oraz
sporządzo ne przez Zlo bi c kie go do da t ki do słow ni ka To m sy23, ża den
jed nak z po wy ższych au to rów pro gra mo wo nie uw z ględ niał in nych
ję zy ków słowia ń skich. 

Nie zna czy to na tu ra l nie, że ję zyk cze ski ró ż nych po ży czek sło-
wiańskich przed Jun g man nem nie po sia dał. Nie któ re je go sla wi z my
nie były no we. Nie raz po świa d cza je już słow nik sta ro cze ski (Ge ba u -
er 1903–1916; Staročeský slovník 1977 i in.). Jun g mann tych ma te -
riałów nie znał, bo zo stały opub li ko wa ne po je go śmie r ci 

Nie jed no krot nie da ny wy raz zo stał za po ży czo ny do cze skie go
z któ re goś z ję zy ków słowia ń skich za po śred ni c twem li te ra tu ry pię k -
nej (ru sy cy z mów wie le jest w po ezji) je sz cze przed wy da niem jung -
man no wskie go słow ni ka.. 

W pra cy nad sla wi zacją (głów nie po lo ni zacją) ma te riału słow ni ko -
we go nie za wsze zna j do wał Jun g mann po pa r cie śro do wi ska, zwłasz -
cza ze stro ny sta r szej ge ne ra cji, żyjącej je sz cze ku l tem cze sz czy z ny
Veleslavína, choć nie ty l ko. Spo t kał się z kry tyką po ety A. J. Pu ch ma -
je ra, któ ry w 1816 r. do nie go na pi sał:

[…] vy skoro celého Linde [...] vy pi su je te, což já chva li ti nemohu. Tut’ nebude více
český, ale slovanský všeobecný slovník. 

Kry ty ko wał je go polo ni sty cz ne po czy na nia rów nież Dobrovský,
choć przed tem i on sam był kry ty ko wa ny przez Pu ch ma je ra, kie dy
pie r wszy pró bo wał (choć na nie wielką ska lę) wpro wa dzać do ję zy ka

słowia ń skie za po ży cze nia24. Dobrovský chciał, że by wy ra zy ob ce
w słow ni ku Jun g man na umie sz czo ne były oso b no, na ko ń cu. Mi mo
tych prze ciw no ści Jun g mann swe dzieło do pro wa dził do ko ń ca. 

Pra cę słow ni karską zaczął on w 1800 r. od uzu pełnia nia słow ni ka
To m sy25. W r. 1802 wy szedł tom I słow ni ka Do bro wskie go De utsch-
-böhmisches-Wörterbuch. Jun g mann wpadł na po mysł połącze nia
oby d wu zbio rów. Nie my ślał o wy da niu słow ni ka pod włas nym na -
zwi skiem, chciał swoją ka r to te kę ofia ro wać F. F. Procházce, któ ry też
no sił się z za mia rem na pi sa nia słow ni ka cze skie go. Procházka jed nak
w 1809 r. zmarł i Jun g mann zaczął my śleć o sa mo dzie l nej pra cy.

W le ksy ko gra fii słowia ń skiej zna ny był słow nik Lin de go. Jak ko l -
wiek pol ski le ksy ko graf był od cze skie go sta r szy ty l ko o 3 la ta, swo je
dzieło wy dał 28 lat wcze ś niej i już zdąrzył zdo być sławę. Nic więc
dzi w ne go, że kie dy Jun g mann w 1814 r. do wie dział się od Do bro -
wskie go, że Lin de w za mian za spra w dze nie ma te riału cze skie go,
chce mu prze ka zać swój słow nik, skwa p li wie z tej pro po zy cji sko rzy -
stał (por. Orłoś 1967, s. 12–13). To wy da rze nie mogło się przy czy nić
do te go, że mając słow nik Lin de go „pod ręką”, Jun g mann zaczął go
na śla do wać. 

Po zo sta je zająć się wpływem, ja ki wy warł Jun g mann (i in ni le ksy -
ko gra fowie) na słowiańską kon cepcję  P f u l a.

Słow nik Jun g man na wy szedł o 31 lat wcze ś niej niż słow nik Pfu la.
W tym cza sie, kie dy Łuży cza nin do pie ro za czy nał przy go to wy wać się 
do pra cy, Jun g mann już za j mo wał w le ksy ko gra fii słowia ń skiej wy -
soką po zy cję i z pe w no ścią młod sze mu o ty le lat Łuży cza ni no wi im -
po no wał (por. po do b ne re la cje mię dzy Lin dem i Jun g man nem). Po
po bie ż nym przeglądzie słow ni ka Pfu la26, wy da je się, że Jun g mann na
Łuży cza ni na słabiej od działywał niż Po lak na Cze cha.

23 Zob. Wykaz źródeł (Jména spisů a spisovatelů), s. IX–X.

24 Puchmajer we wstepie do zbiorku wierszy Fialky, w r. 1833, kładł nacisk na
„světlou sro zumi ted l nost, žádnými truskami z ruštiny, nebo z polštiny nezaškrv-
něnou”.

25 F. Tomsa, Vollständiges Wörterbuch der böhmischen, deutschen und late i ni s -
chen Sprache, 1791.

26 Na dokładniejsze studia nie ma tu miejsca.
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Przy czy na mogła le żeć w tym, że o ile Jun g mann sa mo dzie l nie
wpro wa dzał do swo je go słow ni ka pro gram Lin de go, o ty le sa mo dzie -
l ność pro ga mu Pfu la była pro ble maty cz na. Pful nie był je dy nym au to -
rem swe go dzieła, współpra co wa li z nim Ze j ler i Hó r nik, a in ni
działacze od ro dze nia wciąż wy wie ra li na słow ni ka rza ró ż no raką pre -
sję, ogra ni czającą swo bo dę wpro wa dza nia włas nych kon ce pcji27 Słow- 
nik wy cho dził od 1857 r. w ze szy tach, któ re były obie ktem dys ku sji.
Mogło to rzu to wać rów nież. na sto su nek Pfu la do Jun g man na Cze ski
słow ni karz rów nież, jak było wspo mnia ne, nie był wo l ny od kry ty ki
włas nej kon ce pcji, nie mniej ja koś so bie z nią ra dził.

Za nim doszło do wy da nia słow ni ka Pfu la, w ję zy ku gó r nołuży c -
kim wie le już było sla wi z mów, wśród któ rych do mi no wały cze chi z -
my. Łuży cka ter mi no lo gia re li gi j na no si wy ra ź nie cze skie ce chy. Wie -
my z hi sto rii, że Łuży ce zo stały ochrz czo ne przez Nie mców, ale
w ośro d ku mi sy j nym w Mag de bu r gu uczo no mi sjo na rzy cze skie go,
któ ry dla ple mion półno c no-słowia ń skich (a więc też przo d ków Łuży -
czan) był zro zu miały (por. Schuster-Šewc 1989, tam da l sza li te ra tu ra). 
Na stę p ny etap wpływów cze skich na łuży cki to XVI i XVII w., kie dy
przy tłuma cze niu z Ma r ci na Lu tra No we go Te sta men tu (w 1548 r. na
wscho dnio -do l nołuży cki przez M. Ja ku bi cę, a w la tach 1670, 1706 na
gó r nołuży cki przez M. Fren c la) wyko rzy sty wa no Bi b lię kra licką.
Najin tensy wnie j sze wpływy cze skie przy pa dają na okres od ro dze nia
na ro do we go (schyłek XVIII i początek XX w.). Spla tają się wów czas
z wpływa mi in nych ję zy ków słowia ń skich, mia no wi cie pol skie go
i ro sy j skie go. Sla wi z my spo ty ka my w osiem na sto- i dzie więt na sto -
wiecznych słow ni kach, z któ rych ko rzy stał Pful: H. Swětlika Vo ca bu -
la rium lati no- ser bi cum (1721), H. Lu b jen skie go Deuts ch-obe rsorbi -
schen Wörterbuch (rkp, początek XIX w.), H. Ze j le ra Njem sko- Se r ski
Słow nik (rkp., 1827), C. Bo se Wendi sch- deut s ches Handwörterbuch
nach dem obe rlau zi t zer Dia le kte (1840). Są tam opa try wa ne kwa lifi -
kato ra mi: Boe – bömisch, Po lon., Po – pol nisch, Russ., Ru – rus sisch

(za: Jenč 1999). Na tu ra l nie o słowia ń skość le ksy ki łuży c kiej za bie gał
ta k że czołowy słowia no fil A. Smo ler, au tor słow ni ka o długim ty tu le
Njem sko- Se r ski Słow nik z wułožen jom powšitkomnego Se r ske ho pra -
wje pi san ja wot J. E. Smo le r ja […] (w Budešini 1843).

Z in ny mi le ksy ko gra fami swo je go po ko le nia Pful po dzie lał też
ten den cje pu ry sty cz ne. Wy da ny o sześć lat wcze ś niej słow nik Cu r ta
Bo se do ko nu je we ry fi ka cji ha seł pod kątem ich łuży c ko ści, np. ba ch -
to wać28 ‘fe ch ten’, bes ser (pod kreśl. – E.S.) sso bje dżeż. Pful hasło ba -
ch to wać po mi ja. Wa l ka z ge r ma ni zacją i zbli że nie wszy stkich dia le -
któw łużyc czy z ny sta no wiły dla słow ni ka rzy i w ogó le dla działaczy
łuży c kie go od ro dze nia prio ry te to we za da nie.

Sla wi z my u Lin de go są wy cze r pująco opra co wa ne przez T. Lewa -
sz kie wi cza, u Jun g man na – przez T. Z. Orłoś. Na te mat cze chi z mów
(i sla wi z mów) Pfu la wy po wie dział się dość ogó l nie. H. Schu ster-
-Šewc we wstę pie do wy da nia słow ni ka29 Po da je on sze reg neo lo gi z -
mów słow ni ka rza za stę pujących ger ma ni z my. Idąc za nim, spró bu j my 
za na li zo wać przykłado wo pięć ha seł: 

 [1] Pf. žele z ni ca,železny, železnička ‘Eisenbahn’. žele z ni cy ny ‘der Eisenbahn’, žele z -
ni co wy, železničny,der Eisenbahn’
Jg. žele z ni ce a)‘která prodáwá żelezo’ neb ‘manżelka że lez ni ko wa, Eisenhändlerinn’, 
b) ‘dlauho trwagjcj gablka’,Us. c) slc (slo va ci ce) ‘ železná ha chle, Hechel’, d) ‘že-
lezná dráha’, „Časopis českého Mu se um”, IX, 141., e) ‘městečko w Kralowéhradsku,
ein Städtchen im Kön.Kreise’.
Mo ż li wość za po ży cze nia z cze skie go.

[2] Pf.dwórnišćo, sr. Ba h n hof, dwórnišćowy, des Ba h n hof.
Jg – brak hasła. Ewi den t na ka l ka z nie mie c kie go: de ry wat su fi ksa l ny od tłuma cze nia
dru gie go członu (pro ces czę sty w łuży c kim).

27 Oponetami jego byli członkowie stron ni c twach Młodych Serbów, m.in. pisarz
Jakub Bart-Ćišinski.

28 Pra wdo podo b nie przekształcenie fechten, ze zmianą nagłosowej spółgłoski f > 
b (częsta w dia le ktach łużyckich i czeskich zmiana szcze li no wej w zwartą oraz
udźwię cz nie nie) i zmianą e > a.

29 Por. Petr 1979. Problem wpływów czeskich w słowniku Pfula jest poruszany
przy okazji omawiania bohemizmów w językach łużyckich. Z nowszej literatury na
ten temat por. Jenč 1999, s. 61 i n. oraz 1989, a także G. Stone 1970.
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[3] Pf. ćah (k. ća h -ać; vgl.přah) a) ‘Zug’; b) ‘Gespann’; „kóń k ća hu, ptak k lětu,
k dźěłu čłowěk”, das Pferd zum Zu ge, der Vo gel zum Flu ge, der Mensch zur Ar be it”,
„ptači, wětrowy, wó j sko wy ćah“; dalši ćah ‚Fortsetzung’. P „lu bo z ne ća hy wobli-
čowe” ‘liebliche Gesichtszüge’. Ća ho wy, ća ho w ny, ćežny ‘ ihm gehörig’.
Jg. brak od po wied ni ka mor folo gicz ne go, od po wied nik se man ty cz ny to: vlak (ten sam 
mo del słowo twó r czy, ale in ny le ksem). Ewi den t na ka l ka z nie mie c kie go: ćah < ća h -
nyć jak Zug < zie hen.

[4] Pf. ryčnica *rěčnica (k rěčn-y); a) ‘Sprecherin, Fürstsprecherin’ […]; b) Gram ma -
tik,
Jg rečnice a) ‘Sprecherinn’ „Snažná rečnice“, Sta ro by la skládání, vyd. Han ka, III,
1817, s. 174, b) gram ma ti ka ‘gram ma ti ca’, ‘die Spra ch kunst’. 
Po ży czka z czeskie go.

[5] Pf. spěwohra (k hra) ‘Singspiel, Oper’. Č.
Jg. – zpéwohra ‘drama se zpěwem’. ‘Opera’. 
Po ży czka z cze skie go.

Na pięć pfu lo wskich neo lo gi z mów ty l ko dwa są adap to wa ny mi
wy ra za mi cze ski mi. Kwa li fi ka tor Jgm. wy stę pu je u Pfu la nie zmie r nie
rza d ko. Czę st szy jest kwa li fi ka tor Č, z cze go mo ż na byłoby wy snuć
wnio sek, że Pful (lub je go współau to rzy bądź info r ma to rzy) ra czej
cze r pa li z ję zy ka ży we go. 

Nie raz brak kwa lifi ka to ra Jgm, a da ne hasło w cze skim słow ni ku
wy stę pu je. Np. be ran (Jg I/94) ve ralt., bo ran; bo hužel (Jg I/158)‘leider 
Gott’, ‘leider’; by d lić (Jg I/207 by d le ti, by d liti) ‘wohnen’ itd.. 

Wię cej po zy cji po sia da kwa li fi ka tor L, ale du żo tu jest błędów, np.
Pf bjez barb je ni ty, ‘bjezbarbny’, Sw (Swětlik, gł. kat., 1721), L.; bje z -
bar b ny (k. bar ba) ‘farblos’, „b. da lo ko hlad”, č ‘achromatisches Fern-
rohr’; L I 75 bez ba r w ny ‘bez farb i kolorów’, ‘farbenlos, oh ne Farbe’.;
Jg I/104 bezbarevný, bezbarvný, bezbarvý ‘bez ba r vy, farbenlos’. „Da -
le ko hled bezbarvý” ‘který předměty přirozené bez cizích ba rev před-
stavuje’, ‘achromatisches Fernrohr’ (pod kre śle nia – E.S.). Pful da je
cy tat z Jun g man na, co do wo dzi, że z nie go ko rzy stał, nie zasy gna li zo -
wał jed nak te go w słow ni ku.

 Ru sy cy z mów i jugo sla wi z mów, jak się wy da je u Pfu la jest mniej.
Ja ko ob cy ję zyk słowia ń ski tra kto wał też Pful do l nołuży cki.

 Nie któ re ze słowia ń skich neo lo gi z mów Pfu la, jak np. hra noł (cz.
hra nol) ‘pry z mat’, ko s ćik (cz. kostík) ‘fosfór’, křemik (cz. křemik)
‘krzem’ itd. nie utrzy mały się w ję zy ku30. Wiąże się to z ich niską fre k -
wencją i osłabie niem w okre sie po wo jen nym ten den cji pu ry sty cz nych 
na Łuży cach.

Przy ana li zo wa niu wpływu Jun g man na i Lin de go na Pfu la po mo c -
ne są stu dia H. Jenča (1999) i G. Stone’a (1970).

Ele ktro ni ka stwa rza obe c nie du że mo ż li wo ści dokład ne go opra co -
wa nia sla wi z mów Pfu la, ale wy ma ga to od dzie l nej mo no gra fii.

7. Pod su mo wa nie

 In ne było zapo trze bo wa nie na sla wi z my w ję zy ku pol skim za cza -
sów Lin de go, in ne w cze sz czy ź nie Jun g man na i w łużyc czy ź nie Pfu la. 
Lin de mu, w ob li czu klę ski na ro do wej, po wie rzo no uświa do mie nie
pol skie go społecze ń stwa jak wie l kim bo ga c twem na ro do wym jest ję -
zyk. Wy pełniając to za da nie, słow ni karz chciał pod nieść ran gę pol -
szczy z ny, uczy nić ją, pod stawą po wszech ne go ję zy ka wszy stkich
Słowian. Pie r wszym kro kiem na dro dze do re a li za cji te go ce lu było
uka za nie po do bie ń stwa słów pol skich i in nosłowia ń skich.

Jun g mann przystąpił do od bu do wy lite ra c kie go ję zy ka cze skie go,
upadłego w okre sie po białogó r skim. Sla wi z my miały oczy ścić cze sz -
czy z nę z ger ma ni z mów, do sta r czyć jej te r mi nów na zy wających no we
po ję cia, pod nieść jej pre stiż, a do da t ko wo zwró cić uwa gę na po kre -
wie ń stwo z in ny mi ję zy ka mi słowia ń ski mi.

Pful pró bo wał przez zjed no cze nie dia le któw łuży c kich stwo rzyć
je den wspó l ny ję zyk li te ra cki (stan dar do wy), wo l ny od ob cych wpły-
wów, na to miast mo c no związa ny ze świa tem słowia ń skim.

Ka ż dy z za cho d niosłowia ń skich słow ni ka rzy, wy ko rzy stując sla -
wi z my, ina czej przy czy nił się do roz wo ju ro dzi mej le ksy ki.

30 Nie notuje ich F. Jakubaš (1954).
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Władysław LU BAŚ

Kra ków

Cze ska po li ty ka ję zy ko wa 

Ję zy kiem cze skim posługują się prze de wszy stkim człon ko wie
cze skiej wspól no ty na ro do wej w Re pu b li ce Cze skiej za mie sz kałej
przez ponad 10 000 000 mie sz ka ń ców, w tym w zde cy do wa nej wię -
kszo ści przez Cze chów (94%), a po za tym przez Słowa ków (4%), Po -
la ków, Wę grów i in ne na ro do wo ści. Cze si w ró ż nym sto p niu po-
sługujący się swo im ma cie rzy stym ję zy kiem mie sz kają ta k że w USA
(od 500 000 do 1 400 000), w Ka na dzie (ok. 28 000), na Ukra i nie
(około 21 000), po nadto w: Bułga rii, Pol sce, Au strii, Izra e lu, na
Słowa cji, w Słowe nii. Uwa ża się, że ję zy kiem cze skim posługu je się
obe c nie ok. 12 000 000 osób. Nie co in ne i bar dziej szcze gółowe da ne
demo gra fi cz ne zna j du je my w en cy klo pe dii in ter ne to wej Wi ki pe dia
(2001). Według te go źródła pełna po pu la cja Czech wy no si 10 230
060, z cze go Cze si liczą – 9 249 777 (90,42%), Al ba ń czy cy – 690
(0,01%), Bułga rzy – 4 363 (0,04%), Cho r wa ci – 1 585 (0,02%), Nie -
mcy 39 106 (0,38%), Gre cy 3 219 (0,03%), Wę grzy 14 672 (0,14%),
Mo ra wia nie 380 474 (3,72%), Po la cy 51 968 (0,51%), Ro mo wie
11 746 (0,11%), Ru mu ni 1 238 (0,01%), Ru si ni 12 369 (0,12%), Łem -
ko wie (Ru s na cy) 1 106 (0,01%), Ser bo wie 1 801 (0,02%), Śląza cy
[sic!] 10 878 (0,11%), Słowa cy 193 190 (1,89%), Ukra i ń cy 22 112
(0,22%), Wiet na m czy cy 17 462 (0,17%), po zo sta li – 26 499 (0,26%),
lud ność o pod wó j nej na ro do wo ści (mo że oby wa te l stwie?) 12 978
(0,13%), niez de kla rowa ni 172 827 (1,69%). 

Na pod sta wie za cy to wa nych da nych pro po rcje mię dzy na ro dem
do mi nującym – Cze cha mi a mnie j szo ścia mi na ro do wy mi i et ni cz ny -
mi wy noszą 94% : 6% lub 90% : 10%. Ska la ewen tua l ne go błędu jest
na ty le mała, że nie sta no wiłaby zja wi ska wa ż ne go dla sy tu a cji ję zy -

ko wej pa ń stwa, gdy by nie oży wio na świa do mość od rę b no ści et ni cz -
nej i ję zy ko wej Mo ra wian, o czym je sz cze bę dzie da lej mo wa. 

1. Aspekt hi sto ry cz ny języka cze skie go

Jed nak aby zro zu mieć dzi siejszą sy tu a cję i po li ty kę ję zy kową pro -
wa dzoną w Re pu b li ce Cze skiej, ko nie cz ne jest przy po mnie nie naj -
waż nie j szych fa któw hi sto ry cz nych, któ re w pe w nej mie rze do dzi siaj 
wpływają na jej kształt i kie run ki. Początki cze skie go ję zy ka lite ra c -
kie go (stan dar do we go) da tu je się na XII–XIII wiek. W na stę p nym
stu le ciu ma my już bo gatą li te ra tu rę re pre zen to waną przez ró ż ne ga -
tun ki: pie ś ni ko ście l ne, ha gio gra fię, epi kę hi sto ryczną i ry cerską, po -
ezję miłosną, sa ty rę, dra mat, kro ni ki a ta k że te ksty pra wni czo-u rzędo -
we i słow ni ki. Pod ko niec XIV wie ku po wstał przekład Pi s ma Świę te -
go. Ważną ro lę w roz wo ju cze skie go ję zy ka stan dar do we go ode grał
ruch hu sy cki i sam re fo r ma tor re li gi j ny Jan Hus (1369–1415), któ re -
mu przy pi su je się wcze s ne zwró ce nie uwa gi na ro lę na ro do we go ję zy -
ka mó wio ne go, któ ry prze ciw sta wia no ofi cja l nej i ko ście l nej łaci nie
i ję zy ko wi nie mie c kie mu. Tra dy cja hu sy cka od gry wa ważną ro lę
w cze skiej ku l tu rze i cze skiej ide o lo gii na ro do wej. W XVI wie ku
dzię ki działal no ści Bra ci cze skich opub li ko wa no do sko na le przetłu-
maczoną na cze ski Bi b lię Kra licką (w 6 to mach), wy da no też gra ma -
ty ki (np. Blahos la va, Hu dožer skie go). Lite ra cki (stan dar dowy) ję zyk
cze ski w XVI w. uzy skał pełną po li wa len cję, cho ciaż dzie lił ją je sz cze 
z łaciną. Roz kwit cze skie go pi śmien ni c twa i ję zy ka zo stał prze rwa ny
na początku XVII w. po klę s ce mi li ta r nej Cze chów pod Białą Górą
(1620) i utra cie cze skiej pa ń stwo wo ści. Od ro dze nie przyszło do pie ro
w XIX wie ku i wiązało się z ru chem na ro do wym zmie rzającym do
przy wró ce nia Cze chom świa do mo ści na ro do wej i od zy ska nie pa ń -
stwo wo ści. Na początku XIX w., gdy ro dził się cze ski ruch na ro do wy
Jo sef Dobrovský opu b li ko wał no r ma tywną gra ma ty kę czeską (Aus-
führlisches Legegebäude der bömischen Spra che, 1809), któ ra zo stała 
opa r ta na szes nasto wie cz nej Bi b lii Kra li c kiej. Od ra dzał się więc ję zyk 
da w ny, pi śmien ny, któ ry wspie ra no do da t ko wo słow ni c twem pol skim 
i ro sy j skim. Ten wzo rzec nie miał jed nak szans na sze ro kie upo wsze -
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ch nie nie ze wzglę du na swoją ar cha i cz ność. Ale świa do mość ję zy ko -
wa opa r ta na tym ar cha i cz nym wzo rze prze trwała w pe w nym sen sie
do dzi siaj, gdy da rzy się szcze gó l nym pre sti żem książko wy, li te ra cki
wa riant cze sz czy z ny (spisovná čeština). Nic dzi w ne go, że już w XIX
wie ku po wstała po trze ba stan da ry za cji ży we go ję zy ka mó wio ne go,
któ rej do ko na no na pod sta wie in ter dia le któw, dia le któw i od mian
mie j skich ja ko od mia nę na zy waną hovorová čeština. Z po wo du za ist -
niałej ró ż ni cy mię dzy ar cha iczną po sta cią ję zy ka pi sa ne go i in no wa -
cyjną zró ż ni co waną so cja l nie ję zy ka mó wio ne go – wy kształciły się
trzy od mia ny ję zy ka ogó l ne go: 

1) spisovná čeština (li te ra cki język ofi cja l ny pisany), 
2) hovorová čeština (odmiana ,ówiona in te li gen cka, wzo r co wa), 
3) obecná čeština (odmiana po to cz na z odmienną fonetyką i gra ma -

tyką). 

Dzi siaj te od mia ny ule gają dy na mi cz nym prze kształce niom i pod -
le gają normowa niu przez ró ż ne ośro d ki zarządza nia oświatą i ku l turą. 

 Śre d nio wieczną pod stawą ję zy ka stan dar do we go był pra wdo -
podo b nie mie j ski dia lekt pra ski. Dzie więtna stowie cz ny stan dard Do -
bro v skie go nie miał pod sta wy dia le kta l nej ty l ko li te racką, książkową.
No wy od ro dzo ny ję zyk stan dar do wy od początku XIX wie ku oparł się 
też na dia le ktach środ kowo - cze skich oko lic Pra gi i w pe w nym okre sie 
na zachod nio- mo ra wskich (Bo ho s lav). W po wstałym w 1918 r. pa ń -
stwie dwu na ro do wym – Cze chów i Słowa ków – Cze chosłowa cji – ję -
zyk cze ski współfun kcjo no wał ze słowa c kim, przy czym za j mo wał on 
po zy cję do mi nującą, mi mo że początko wo no sił na zwę ję zy ka cze -
sko-słowa c kie go, a je go wpływ na ję zyk słowa cki przetrwał do dzi -
siaj, cho ciaż ze zmien nym na si le niem. Sprzy jały te mu pro ce so wi
prze wa ga li cze b na, eko no mi cz na, kul tu ra l na i długa tra dy cja pi śmien -
ni cza cze sz czy z ny, ale też da w nie j sze idee pan sla wi sty czne głoszące
jed ność na ro dów i ję zy ków cze skie go i słowa c kie go (Ján Kollár).
W tym du chu zo stały zade kre to wa ne pra w nie ję zy ki uży wa ne w da w -
nej Cze chosłowa cji. Kon sty tu cja demo kra ty cz nej Cze chosłowa cji
(Československá re pu b li ka 1918–1938) z 1920 r. prze wi du je ist nie nie 
poli ty cz ne go „na ro du cze chosłowa c kie go” i „ję zy ka cze chosłowa c -

kie go”,składające go się z dwóch ję zy ków: cze skie go (uży wa ne go w
Cze chach) i słowa c kie go (uży wa ne go na Słowa cji). Za sa da ta była
pod stawą ów cze s nej po li ty ki ję zy ko wej prze wi dującej na przykład
na ucza nie te go ję zy ka w dwóch wa rian tach cze skiej i słowa c kiej. Fakt 
ten od mien nie oce niają Cze si i Słowa cy. Pie r wsi widzą w tym demo -
kra ty cz ne swo bo dy dla wielo języ cz no ści (ta k że dla lud no ści nie mie c -
kiej, któ ra w roku 1930 li czyła ponad 3 000 000, czy li sta no wiła
połowę ogółu Cze chów i in nych na ro do wo ści: Wę grów, Ukra i ń ców,
Po la ków i Żydów (por. Kořenský 1997, s. 260–261), dru dzy – ten den -
cję do eks pan sji i su pre ma cji cze sz czy z ny i spro wa dze nia ję zy ka
słowa c kie go do ro li fol klory sty cz nej (por. Bosák (red.) 1998, s. 16–
–17).W ka ż dym ra zie ję zyk cze ski (ja ko do mi nujący wa riant „ję zy ka
cze chosłowa ckiego”) dzię ki kon sty tu cji umo c nił się ja ko ję zyk pa ń -
stwo wy i zdołał ogra ni czyć w fun kcji urzę do wej po zo stałe do nie da w -
na ry wa li zujące z nim ję zy ki, zwłasz cza nie mie cki i w du żej mie rze
słowa cki. Dzię ki si l ne mu za ple czu na uko we mu, któ re two rzy li języ -
koz na w cy sku pie ni w Pra skim Ko le Ling wi sty cz nym (Ce r c le Lin gui -
sti que de Pra gue) i któ rzy wy pra co wa li nową stru ktu ra li styczną me to -
do lo gię lin g wi styczną w za kre sie fun kcjo na l nej te o rii ję zy ka lite ra c -
kie go (B. Havránek), sty li sty ki (J. Mukařovský), fo no lo gii (N. S. Tru -
be c koj) te o ria no r mo wa nia stała na wy so kim po zio mie. 

 Po wo j nie aż do 1948 ro ku sy tu a cja ję zy ko wa cze skie go zmie niła
się o ty le, że ubyło no si cie li ję zy ka nie mie c kie go, isto t ne go ry wa la
na ro do we go ję zy ka Cze chów w związku z wy sie d le niem z pa ń stwa
Nie mców Su de c kich. Po zmia nach po li ty cz nych w 1948 ro ku, gdy
wład zę prze ję li ko mu ni ści i ogłosi li nową kon sty tu cję 9 ma ja te goż
ro ku, sko ń czo no z fikcją „ję zy ka cze chosłowa c kie go”, przy znając
pra wo na ro dom cze skie mu i słowa c kie mu do ich na ro do wych ję zy -
ków, co po twier dza też na stę p na kon sty tu cja Cze chosłowa c kiej So -
cja li sty cznej Re pu b li ki z 11 li pca 1960 r. Wy ra ź niej rzecz sta wia kon -
sty tu cja z 1968 ro ku, kie dy pa ń stwo zy skało sta tus fe de ra cji. Pod kre -
ślo no w niej, że na ro dy i ję zy ki cze ski i słowa cki są rów no pra w ne we
wszy stkich or ga nach pa ń stwo wych, ta k że w szkołach a ję zy ki mnie j -
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szo ści na ro do wych są rów no pra w ne w re gio nach, gdzie te na ro do wo -
ści za mie sz kują. 

Jed nak okres 1948–1990 cha ra kte ryzu je się głęboką ide o lo gi zacją
ję zy ka, co się wy ra ża w po wsta niu tzw. no wo mo wy, czy li zsa kra -
lizowa nych wy ra żeń pod le gających po li ty cz nej cen zu rze pa ń stwo wej
(Lotko 1997, s. 110–123), któ ra w Cze chosłowa cji była szcze gó l nie
do tkli wa. Sy tu a cja zmie nia się z chwilą ze r wa nia z ustro jem komu ni -
sty cz nym w wy ni ku tzw. aksa mi t nej re wo lu cji w ro ku 1989, kie dy za -
czę to wpro wa dzać porządki demo kra ty cz ne. Cha ra kte ryzu je ją czeski 
so cjo ling wi sta na stę pująco: 

Zásadní změny v orien ta ci politického vývoje naší re pu b li ky, které nastaly po 17.
li sto pa du 1989, stále hlouběji zasahují oblast individuálního a společenského vědomí
a spolu s tím pochopitelně i jeho výraz nejvlastnější a nejbezprostřednější – národní
jazyk. Proto také nejen jazykovědci, ale i lidé všech zájmů a povolání si kladou
otázku, nakolik se všechny tyto změny projevují jak v jazyce samém, to je v soustavě
jeho prostředků a zákonitostí, tak ve způsobu, jak s tímto jazykem při dorozumívání
zacházíme, a v neposlední řadě též v postojích, jaké k jazyku vůbec – a ke své
mateřštině zvlášť – vědomě nebo podvědomě zaujímáme (Kraus 1991, s. 1; por. też
Ba lo wski 2002, s. 5). 

2. Współczesna sy tu a cja języka cze skie go

Na współczesną sy tu a cję ję zy ka cze skie go w Re pu b li ce Cze skiej
mają wpływ nie ty l ko krajo we zja wi ska społecz ne i po li ty cz ne, ale też
sze r sze – prze de wszy stkim eu ro pe j skie a mo że na wet świa to we. Cze -
chy bo wiem – ja ko pa ń stwo z tra dy cja mi demo kra tycz ny mi je sz cze
z o kre su sprzed dru giej wo j ny świa to wej, od ro dzo ne po „aksa mitnej
re wo lu cji” od 1989 ro ku – akty w nie ucze st niczą w ży ciu go spo da r -
czym i kul tu ra l nym w ska li glo ba l nej. Zja wi ska te, mające związek
z ję zy kiem omó wił František Daneš (1997, s. 12–24), któ re w skró cie
wyglądają na stę pująco.

Opis sy tu a cji ję zy ko wej mo ż na prze pro wa dzić w sze ro kim za kre -
sie, uw z ględ niając rów no le gle czyn ni ki ze w nę trz ne i sy ste mo we (łą-
cznie ze sty li sty czny mi) lub w wę ż szym – kon cen trując się wyłącz nie
na jed nych lub dru gich. Daneš (1997) przed sta wił opis współcze s nej
sy tu a cji ję zy ka cze skie go według dru gie go ty pu, nie stro niąc jed nak

od uwag o zja wi skach ze w nę trz nych wpływających na pe w ne spo-
łeczno -poli ty cz ne ten den cje wa run kujące położe nie ję zy ka. Isto t ne
jest w tym opi sie jest wy ró ż nie nie pro ce sów eu ro pejskich lub świa to -
wych,, któ re uwi daczniają się ta k że w Cze chach w zmia nach ję zy ko -
wych. Są to: 

1) fo r mo wa nie się społecze ń stwa „euroa tlan tyc kie go” (euro a t lan tic-
ká společnost), które ulega mode r ni za cji wyrażającej się w rozwoju 
te ch ni ki i nauki, info rma ty za cji, czyli tzw. „trzeciej indu stria li za -
cji” (třetí in du stria li zace), dalszej ur ba ni za cji, seku la ry za cji (co w
Czechach jest zja wi skiem oso b li wym na tle innych państw post -
komu nisty cz nych), w or ga ni za cji typu biuro kraty cz ne go (rozvoj
organizací byrokratického typu), 

2) po wsta nie i fo r mo wa nie się „społecze ń stwa ma so we go” (masová
společnost), w którym do cho dzi do stan da ryzacji i uni for mi za cji
także życie co dzien ne, 

3) procesy glo bali zacy j ne zachodzące w społecze ń stwie czeskim,
które cha ra kte ry zują się z jednej strony – roz sze rze niem prze strze ni 
życia go spo dar cze go, wymianą i róż no rod ny mi kon ta kta mi w tej
prze strze ni, a z drugiej – dywe rsy fi ka cji, pery fe ry za cji zarówno go -
spo da r czej jak i kul tu ra l nej. 

Wszy stkie te pro ce sy zna j dują się w fa zie początko wej a nie kie dy
em brio na l nej i dla te go mają in ny wy miar niż w roz wi nię tych społe-
cze ń stwach eu ro pe j skich: 

Česká národní společnost vstu pu je nyní plně do této euroatlantické si tu a ce jednak 
se zpožděním, jednak poznamenána svou spe ci fic kou hi sto ric kou zkušeností nejen
posledních sedmdesáti osmdesáti let, ale vlastně více než tří set let (Daneš 1997,
s. 11). 

Z po wo du ty ch że zmian w ję zy ku cze skim ta k że do cho dzi do
„vyrovnáváni (ni ve li za ci) dosavadních rozdílů. Dochází k jazykové
homo ge ni za ci, kte rou lze chápat i ja ko úbytek či snižování jazykové
va rie ty. […] Nepochybně ovšem vnáší do jazyků ji stou ne sta bi lost,
ne ji sto tu a va rian t nost” (Daneš 1997, s. 13). W wy ni ku tych ogól noeu -
rope j skich pro ce sów naru szo ny zo sta je sy stem ję zy ka stan dar do we go
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na rzecz sub stan dar dów, któ re sta le – a osta t ni mi cza sy co raz in ten sy -
w niej – wy wie rają wpływ na koiné, ten naj wy żej oce nia ny wa riant ję -
zy ka, czy li na wa riant pod sta wo wy – spisovná čeština. Cechą cha ra -
kte ry styczną cze skiej sy tu a cji ję zy ko wej jest w za sa dzie usu nię cie
z na tu ra l nej, wer ba l nej fun kcji komu nika ty w nej wa rian tu naj wy ższej
ran gi tj. spisovný (standardní) ja zyk i wpro wa dze nie w to mie j s ce sub -
stan dar dów po to cz nych/kolo k wia l nych (np. obecná čeština, bežně
mluvená čeština1). W wy ni ku te go: 

Zpra vi d la mluvíme jazykem kombinovaným, smíšeným, např. hovorově spisov-
ným s promíšenými prvky tzv. obecné češtiny, nebo regionálním in ter dia le ktem
kombinovaným s lokálním nářečím a některými tvary spisovnými. A navíc přistupuje
významná dife ren co va nost řeči podle nejrůznějších mluvních situací, přičemž táto di -
fe ren cia ce probíhá v řeči každého jednotlivého mluvčího (Daneš 1997, s. 14). 

Za kre sy uży cia po szcze gó l nych wa rian tów współcze s nej cze sz -
czy z ny w ko mu ni ka cji pu b li cz nej wy ra ź nie są okre ślo ne ty l ko w te -
kstach pi sa nych (ta k że w li te ra tu rze pię k nej) , gdzie się uży wa wa rian -
tu „čeština spisovná” , któ ra ta k że wy stę pu je w dy da kty ce szko l nej,
re li gi j nej, w dys ku r sie te le wi zyj nym, ra dio wym. W in nych sy tu a -
cjach, sty lach i ga tun kach wy po wie dzi wa rian cja jest bar dzo dy na mi -
cz na i zróż ni co wa na: 

Nejasná a kolísávaje je si tu a ce mluvené ko mu ni ka ce v administrativním a podob-
ném styku s občany. Zčásti je tomu tak i v situacích nakupovacích, kde se zřejmě jeví
sub stan dard přijatelný. (Jsou zde výrazné rozdíly lokální a hlavně individuální,
závislé na obou pa r t ne rech hovoru a na prostředí.) Podobně neurčité si tu a ce předsta-
vují neformální diskuse, roz ho vo ry odborníků, techniků, vědců, politiků aj., zatímco
u mnoha umělců převažuje, zejména v Čechách, sub stan dard, leckdy spojený s jistou
komunikační ležérností, někdy až malou kultivovaností (patrně tu spolupůsobí snaha
po vyjadřování bezprostředním a autentickém) (Daneš 1997, 16). 

Po do b nie rzecz wygląda w in nych śro d kach pu b li cz nej ko mu ni kacji: 

V různých rozhlasových a televizních pořadech je jazyková si tu a ce značně pestrá
a heterogenní a zcela zřetelně závisí nejen na typu pořadu, ale též na individuálních
zvy klo stech, sklonech a scho p no stech mluvčího. Platí to zejména o těch mluvčích,
kteří nepatří k profesionálům médií. V hrubých rysech se ukazuje, že politikové, lidé
z vyšší admi ni stra ti vy a obchodního světa, právníci, lékaři a ekonomové užívají
v naprosté většině a přirozeným způsobem jazyk spisovný (Daneš 1997, 16).

Ogó l na sy tu a cja wygląda tak:

Pozice stan dar du se os la bu je, protože však žádná jednotná a pevná norma sub -
stan dardní a rovněž normy pro užívání stan dar du a substandardů v jednotlivých
komunikativních situacích jsou v pohybu, je ústní jazykový úzus poměrně pestrý [...].
Vztah mezi stan dar dem a ne stan dar dem (především tzv. obecnou češtinou) je dvoja-
ký. Na jedné straně jde v některých komunikativních situacích o kon ku ren ci mezi
oběma, přičemž – a to je třeba zdůraznit – jedná se v případě obecné češtiny téměř
vždy o jisté in gre dien ce standardních forem nebo přímo o míšení (ko m bi na ci) obou.
Na druhé straně substandardní prvky, většinou morfologické a lexikální, pronikají do
hovorové vrstvy stan dar du a později často ještě hlouběji (Daneš 1997, s. 17).

3. Pla no wa nie statusu języka cze skie go

W cze skiej li te ra tu rze, któ ra ob fi tu je w do bre teo re ty cz ne opra co -
wa nia po li ty ki ję zy ko wej, uj mu je się ją na sze ro kim tle działal no ści
pra wnej, orga niza to r skiej, dy da kty cz nej i na uko wej, zwłasz cza w kon-
te k ście ta kich po jęć jak pa ń stwowość, pa ń stwo, ję zy ki, oświa ta (na -
ucza nie ję zy ka/ję zy ków (Kořenský 1998, s. 95). W związku z tym
wy ró ż nia się po ję cia pra wo ję zy ko we i po li ty ka ję zy ko wa. Te r min
pier wszy Kořenský de fi niu je:

[…] soubor právních norem různé právní síly, které upravují řečové chováni občanů
zejména v oficiálním a polooficiálním styku, stanoví řečovou stránku vnějšího i vnitř- 
ního úřadováni a jednáni státních a veřejnoprávních orgánů a subjektů, upra vu ji
řečovou stránku soudnictví, školství, osvěty, ku l tu ry apod. Stav a cha ra kter jazyko-
vého práva nelze iden ti fi ko vat s exi sten ci nebo ne e xi sten ci explicitních usta no ve ni
v ústavě, s exi sten ci či ne e xi sten ci jazykového zákona. Jazykové právo tvoří i nejrůz-
nější právní předpisy týkající se řečového chováni občanů, popř. cizinců na území
státu; svým způsobem je jazykové právo definováno i ne e xi sten ci příslušných práv-
ních předpisů, neúplností příslušné so u sta vy předpisů (Kořenský 1998, s. 95).
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1 Te r mi nem běžně mluvená čeština „lze označovat repertoár všech různých,
různorodých jazykových prostředků (ne spi sovných, ale zčásti i spisovných, resp.
společných), kterých se užívá v situacích, v nichž se nepředpokládá závazné užívání 
spisovného jazyka. Jde tedy o rozsáhlou ne jed not nou, nehomogenní řečovou oblast
vykazující vysoký stupeň va rian t no sti, kterou probíhá řada parametrů (lokální,
regionální, generační, sociální […])” (Daneš 1997, s. 14–15).



A do te go je sz cze do da je się uzu pełnie nie pra kty cz ne, mia no wi cie
po ję cie sto p nia mo cy pra wnej (stupeň právni si ly), czy li urzę do wej
hie ra r chii aktu pra wne go wy ższe go i ni ż sze go rzę du oraz siłę świa do -
mo ści po sza no wa nia tych aktów i wy ko ny wa nia ich w pra kty ce. 

Aż do ro ku 1948 obo wiązy wały ró ż ne akty pra w ne do tyczące ję -
zy ka opa r te na Kon sty tu cji Cze chosłowa cji i Usta wie ję zy ko wej z ro -
ku 1920, któ re re gu lo wały pod sta wo we założe nia pa ń stwo wej (cze -
chosłowa c kiej) po li ty ki ję zy ko wej. Przy po mni j my naj waż nie j sze: 

1) utwo rzo no wtedy państwowy język „czechosłowacki” (jazyk čes-
koslovenský, čechoslovenština jako většinový jazyk státu [=pa ń -
stwo wy język wię kszo ścio wy]), 

2) za twier dzo no ofi cja l nie języki mnie j szo ścio we: nie mie cki, polski,
wę gie r ski i ru si ń ski (=ukra i ń ski, łem ko wski?) , 

3) usta lo no re gio na l ne sposoby uży wa nia języków mnie j szo ścio wych
w szko l ni c twie, urzędach, wojsku i sądo wni c twie w za le ż no ści od
ilości mie sz ka ń ców de kla rujących dany język.

Pra wa ję zy ko we w Cze chosłowa cji miały cha ra kter li be ra l ny
i opierały się na za sa dzie:

Jazykově právní systém tohoto soustátí byl založen na formulačně velmi vágní
rovnoprávnosti „všech jazyků zemských”, „jazyků v zemi obvyklých”. Tento stav
jazykového práva byl provázen trvalým zápasem o faktické širší uplatnění češtiny
a ten den ce mi le ga li zo vat na českém a moravském zemském území fa kti c kou he ge -
mo nii němčiny (Kořenský 1998, s. 96). 

Po zmia nach po li ty cz nych w 1948 ro ku wpro wa dzo no w tre ści
Kon sty tu cji z ma ja 1948 r. po ję cie Cze chosłowa cji ja ko pa ń stwa
dwóch rów no pra wnych na ro dów słowia ń skich Cze chów i Słowa ków
i „jed no li te go lu du” cze chosłowa c kie go. Usta wa ta re zy g nu je z okre -
śla nia praw mnie j szo ści ze wzglę du na wy sie d le nie Nie mców po za
gra ni ce pa ń stwa. Kon sty tu cja z 1960 r. (Ústava Československé so -
cia li stické re pu b li ky ze dne 11. července 1960) zmie nia na zwę pa ń -
stwa na „Československá socialistická re pu b li ka” i ja k by po wra ca do
kon ce pcji jed ne go na ro du cze chosłowa c kie go, ale pod inną nazwą,
mia no wi cie „lu du cze chosłowa c kie go” (por. „te dy de fa c to včetně

nedefinovaných menšin, bu de ta to ústava zna me nat explicitní sta no-
vení vzta hu me zi českým a slovenským národem, popř. i menšinami;
Kořenský 1998, s. 97) za mie sz kujące go jed no fe de ra cyj ne pa ń stwo.
Sfo r mułowa nie o „dwóch na ro dach” i „jed nym lu dzie” było oczy wi -
ście pod porządko wa ne po li ty cz nym ce lom z jed nej stro ny – do ktry nie 
komu ni sty cz nej wy ra żającej in ter na cjo nalne ce le klaso we i z dru giej
– ce le ukry te, cho ciaż po sia dające pe w ne uza sad nie nie w hi sto ry cz -
nych i eko no mi cz nych fa ktach – sprzy ja nie he ge mo nii cze skie go na -
ro du wię kszo ścio we go nad mnie j szo ściowym słowa c kim, tym bar -
dziej że kon sty tu cja nie za j mo wała się mnie j szo ścia mi. Do pie ro na -
stę p na kon sty tu cja z 1968 ro ku de kla ru je, ze pa ń stwo ma cha ra kter fe -
de ra cyj ny, składający się z dwóch rów no pra wnych na ro dów Cze chów 
i Słowa ków, któ rzy uży wają dwóch rów no pra wnych ję zy ków cze -
skie go i słowa c kie go. Ra zem jed nak sta no wią „lud pra cujący” (pra -
cující lid ČSSR). Wpro wa dza się też po ję cie na ro do wość (wę gie r ska,
nie mie cka, pol ska, ukra i ń ska [ru si ń ska]), któ rym za pe w nia się ta k że
pra wa ję zy ko we: 

Čl. 1. kon sta tu je zabezpečení možností všestranného rozvoje i národnostním
menšinám. Čl. 3, odst. 1 zabezpečuje národnostem mimo jiné právo na vzdělání v
jejich jazyku, právo užívat jejich jazyka v úředním styku v ob la stech obývaných
příslušnou národností, právo na tisk a in fo r ma ce v jejich jazyku (Kořenský 1998,
s. 97).

Ma my wre sz cie Kon sty tu cję z 1992 r. (Ústava České re pu b li ky ze
dne 16. pro sin ce 1992), któ ra wpro wa dza no wy ustrój de mo kra tycz ny
w mie j s ce auto kra tycz ne go „socja listy cz ne go” w zmie nio nym pa ń -
stwie o sy ste mie uni ta r nym po wystąpie niu Słowa cji z fe de ra cji. Pod -
stawą tej usta wy za sad ni czej jest: 

Základní chara kteri sti kou této ústavy je akcen ta ce (západo)ev ro pan sky pojatého
li be ra lis mu, indi vidu ali s mu. Takto pojatý občanský princip jako východisko k pojetí
státu znamená, že lze předpokládat menší míru po zo r no sti otázkám národa, národ-
nosti a jazyka (Kořenský 1998, s. 98). 

W wy ni ku ta kie go założe nia poli ty cz ne go w kon sty tu cji po świę ca
się uwa gę nie sa me mu ję zy ko wi, ale pra wom oby wa te l skim do uży -
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wa nia wy bra ne go ję zy ka i wy bra nej na ro do wo ści oraz wo l ne go roz -
wo ju ku l tural ne go w wy bra nym ję zy ku (por. „V Ústavě je explicitně
za ko t ve no právo menšin (čl. 6.), jde však o obecný kon cept »men-
šina«, ni ko li ještě »národnostní menšina«. V základním te x tu Ústavy
te dy není přítomno žádné ustanovení týkající se národnostního a
jazykového zákonodárství”). Ten li be ra l ny cha ra kter usta wy za sad ni -
czej wo bec ję zy ka uja w nia się też, a mo że prze de wszy stkim, w sze re -
gu ar ty kułach, któ re gwa ran tują pra wa ró ż nych mnie j szo ści, wśród
któ rych wy mie nia się ję zyk: 

Článek 3 Listiny stanoví, že základní práva a svobody se zaručují též bez rozdílů
jazyka. Článek 23, odst. (2) de kla ru je, že každý má právo svobodně roz ho do vat o své
národnosti. Hlava 3, odst. čl. 25, odst. (2) má následující znění: Občanům příslu-
šejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem
zaručuje též a) právo na vzdělání v jejich jazyku, b) právo užívat jejich jazyka
v úředním styku, c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických 
menšin. Ústavní pořádek České re pu b li ky zaručuje právo volby národnosti, neváže
užití ústavním pořádkem zaručených práv na ja zy ko vou příslušnost a znalost jakého-
koli, např. většinového jazyka (Kořenský 1998, s. 98).

Na pod sta wie wy mie nio nych usta leń (głów nie za pe w niających
rów ność wszy stkim ję zy kom) za ist niały sze ro kie mo ż li wo ści rea li zo -
wa nia praw mnie j szo ścio wych w za kre sie ma cie rzy ste go ję zy ka mniej- 
szo ści, jak np. zakłada nia szkół z ję zy ka mi mniej szo ścio wy mi, ko rzy -
sta nia z tłuma czy w wy pa d ku nie zna jo mo ści lub słabej znajo mo ści ję -
zy ka wię kszo ścio we go, tj. cze skie go. 

W za kres po li ty ki ję zy ko wej według cze skich au to rów (Kořenský
1998, s. 99) wchodzą ta k że za gad nie nia ko mu ni ka cji z cu dzo ziem ca -
mi prze by wający mi w Cze chach okre so wo (tu ry ści, stu den ci, pra co w -
ni cy). Cho dzi w tym wy pa d ku o umo ż li wie nie im ro zu mie nia te kstów
cze skich (a więc na ucze nie się języ ka wię kszo ścio we go) i ze z wo le nie
na uży wa nie włas ne go w sto p niu po zwa lającym na pu b li cz ne wy po -
wie dzi. Po zy ty w ne sku t ki tych za le ceń uja w niły się w mo men cie
wstąpie nia Czech do Unii Euro pe j skiej, kie dy to kon ta kty z cu dzo -
ziem ca mi zo stały po sze rzo ne. Za le co no też „otwa r cie” na no we ję zy -
ki, np. re pu b lik pora dzie c kich, ta k że ję zy ków azja ty c kich i in. Spra wy 
te re gu lują ró ż ne usta wy, któ re zo stały uchwa lo ne w la tach 1992–

–1995 (Kořenský 1998, s. 100). Po zo r nie więc nie ist nie je pro blem w
Re pu b li ce Cze skiej „ję zy ka pa ń stwo we go”, ale prze pi sy pra w ne ni ż -
szej ran gi (np. ró ż ne usta wy mini ste ria l ne) w rze czy wi sto ści włączają
ję zyk cze ski do fun kcji, któ re gdzie in dziej przy pi su je się ję zy ko wi
pa ń stwo we mu, np.: „ja zyk vyučovací (srov. par. 3, odst. 1 školského
zákona), ja zyk úřední a jednací (srov. par. 33 zákona č. 182/1993 Sb.,
par. 18, odst. 1 jed nacího řádu pro so u dy č. 17/1992 Sb.), ja zyk
smluvní (par. 45, odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. ve znění zákona
č. 21011993 Sb.), služební ja zyk (branný zákon, par. 3, odst. 1 v úpl-
ném zněni č. 331/1992 Sb)” (Kořenský 1998, s. 100–101).

4. Edu ka cy j ne akty prawne 

Zwy kle jedną z fun kcji ję zy ka pa ń stwo we go (ofi cja l ne go, urzę do -
we go) jest je go wyłącz ny udział w pro ce sie na ucza nia i czę ścio wo pa -
ń stwo we go wy cho wa nia, więc w fun kcji edukacy jno-ide ologi cz nej
(ja zyk vyučovací). Ta dru ga fun k cja ma wpra w dzie cha ra kter faku lta -
ty w ny, ale w pro ce sie na ucza nia w prze wa żającej li cz bie przy pa d ków
obli gato ry j ny. Jest to jed na z naj waż nie j szych fun kcji ję zy ków pa ń -
stwo wych. W Cze chach właś nie tej fun kcji (mi mo bra ku te r mi nu ję -
zyk pa ń stwo wy) po świę ca się spo ro uwa gi za rów no w od po wied nich
prze pi sach pra wnych jak i w pra kty ce szko l nej.

Wład ze cze skie tro sz czyły się o za gwa ran towa nie na ucza nia ję zy -
ka cze skie go na wszy stkich po zio mach szko l ni c twa, przy go to wując
pro gra my, pod rę cz ni ki i dbając o wy kształce nie od po wied nich na -
uczy cie li.

W pie r wszym rzę dzie idzie o przy swo je nie przez ucz niów no r my
ję zy ka stan dar do we go we wszy stkich po sta ciach je go fun kcjo no wa -
nia i we wszy stkich sty lach („Na území dnešní České re pu b li ky je
vyučovacím ja zy kem český ja zyk v podobě spisovné češtiny v její
psané a mluvené formě, označované ob vy kle ja ko hovorová čeština
(k výjimkám ve školách jazykových menšin viz část 1)” (Čechová
1998, s. 101). W związku z tym ist nieją prze pi sy, któ re: 
1) gwa ran tują na ucza nie języka cze skie go we wszy stkich typach

szkół (poza wy ższy mi niespe cjali stycz ny mi, szkołami języków ob-
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cych i nie któ ry mi szkołami z wykładowymi ję zy ka mi mniej szo -
ścio wy mi), wszy stkich przed mio tów, 

2) państwo gwa ran tu je za pe w nie nie od po wied niej or ga ni za cji, in sty -
tu cji, pro gra mów i za pe w nie nie środków ma te ria l nych do prze pro -
wa dze nia tego na ucza nia, 

3) gwa ran tu je się od po wied nie pod rę cz ni ki, któ rych au to ra mi są zwy -
kle wy bi t ni na ukowcy z ty tułami pro feso r ski mi (np. J. Jelínek,
V. Styblík, M. Staněk, A. Jedlička, P. Ha u ser, M. Čechová, V. Kří-
stek), ta k że pra kty cy (np. B. Sedláček), w no wszych cza sach A. Tej- 
nor Zd. Hlavsa, V. Martinková, J. Novotný), 

4) za pe w nia wy kształce nie na uczy cie lom w szkołach wy ższych i w szko-
łach na uczy cie l skich, 

5) za pe w nia ba da nia nad sy ste mem szko l ni c twa, te o rią na ucza nia
i me to da mi na ucza nia. Sy stem na ucza nia języ ka cze skie go jest włą- 
czo ny do sy ste mu wy cho waw cze go (Čechová 1998, s. 101–109).

5. Pro ble my bi lin gwi z mu 

 Po po dzia le fe de ra cji na dwa pa ń stwa (1993) na le żało uz nać ję zyk
słowa cki za ob cy, cze go kon se k wencją było roz lu ź nie nie dotąd bli -
skich wię zi ge ne ty cz nych i komu nika cy j nych mię dzy dwo ma wspól -
no ta mi, tym bar dziej że były one ży we w okre sie fun kcjo no wa nia fe -
de ra cji a w początko wym okre sie Cze chosłowa cji na wet oba ję zy ki
uz na wa no za je den twór komu nika cy j ny – ję zyk cze chosłowa cki.
Przez de cy zję o po dzia le pa ń stwa ze r wa na zo stała długo le t nia tra dy -
cja wspólno ty bi ling wa l nej. Do dać na le ży, że po przez tra dy cję da w -
niejszą – je sz cze austro-węgierską i tę bliższą – z okre su lat dwu dzie s -
tych i trzy dzie s tych XX wie ku, gdy Cze chosłowa cję za mie sz ki wało
ok. 3 000 000 Nie mców – społecze ń stwo było przy zwy cza jo ne do
multi ling wal no ści, z którą się osta te cz nie roz stało w la tach dzie wię ć -
dzie siątych. Sku t ki te go fa ktu są wie lo ra kie. Dla stru ktu ry ję zy ka cze -
skie go –po zy ty w ne, po nie waż zni k nęła przy czy na sy ste mo wej in ter -
fe ren cji, dla świa do mo ści społecz nej i sku te cz no ści komu nika cy j nej – 
nie ko rzy st ne, po nie waż na ru szyła to le ran cję dla „ob co ści” i utrud niła

bez po śred nie kon ta kty mię dzyet ni cz ne. Po ja wił się na to miast no wy
pro blem pra wno- kultu ro wy i po li ty cz ny, do ty ch czas al bo słabo do -
strze ga ny, al bo w ogó le po mi ja ny z przy czyn po li ty cz nych – mia no -
wi cie za pe w nie nie in ne go sta tu su ję zy kom mnie j szo ści , no wy sto su -
nek do eman cy pa cji ję zy ków re gio na l nych i et ni cz nych, co w Cze -
chach stało się aktu a l ne i za ra zem społecz nie i po li ty cz nie kłopo t li we
w związku z ten den cja mi do usamo dzie l nie nia ję zy ka mo ra wskie go
i bra kiem ela bo ra cji i ku l ty wa cji ję zy ka/ję zy ków ro m skich. Tym bar -
dziej, że mo za i ka ję zy ko wa Czech jest bar dzo uro zma i co na, cho ciaż
z wy raźną prze wagą wię kszo ścio we go ję zy ka cze skie go i ze słabą
kon ku ren cję in nych języ ków „roz pro szo nych”.

6. Język mo ra wski – nowy kon ku rent cze skie go 

 No wym zja wi skiem w sy tu a cji ję zy ko wej pa ń stwa, któ re fo r ma l -
nie za ist niało po 1993 ro ku, jest z jed nej stro ny wy ga ś nię cie idei
„małego la skie go ję zy ka lite ra c kie go”, któ ry lan so wał bez sku te cz nie
Ón dra Łysohorský (por. Ba lo wska 2000, 2006) a któ ry uwa ża no za
kon ku ren ta ofi cja l nej cze sz czy z ny na ob sza rze mie sza nych pol sko -
 cze skich gwar la skich, z dru giej – po ja wie nie się idei usamo dzie l nie -
nia lite ra c kie go ję zy ka mo ra wskie go (Šustek 1998, s. 128–142) i za -
gwa ran towa nie swo bód ję zy ko wych mnie j szo ściom, zwłasz cza ro m -
skiej, któ rej, w du żym sto p niu nieza lfabe tyzo wa nej, stwo rzo no mo ż -
li wo ści na ucza nia w ich włas nym ję zy ku ro m skim. 

 Naj bar dziej kłopo t li wa jed nak dla cze skiej po li ty ki ję zy ko wej jest
pró ba usamo dzie l nie nia mo ra wskie go wa rian tu tery to rial ne go ję zy ka
cze skie go ja ko samo dzie l ne go ję zy ka. O ró ż ni cach w sy tu a cji ję zy ko -
wej w Cze chach i na Mo ra wach oraz na Śląsku (cie szy ń skim) wspo -
mi na ta k że Daneš (1997, s. 15–16), cho ciaż pi sze głów nie o sy ste mie,
a mniej o ten den cjach do wy dzie le nia te go re gio nal ne go dia le ktu ja ko
samo dzie l ne go ję zy ka. Pi sze mia no wi cie tak: 

Na území Čech lokální dia le kty téměř vy mi ze ly, i když jisté zbytkové jevy
existují nadále, a vznikl oblastní český in ter dia lekt, v podstatě na základě praž-
sko-středočeském. Jeho dnešní celoúzemní rozšíření vděčí zčásti poválečné migraci
do pohraničí. Tato tzv. obecná čeština představuje především specifická (zjedno-
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dušená) flektivní pa ra dig ma ta a jisté hláskové al te r nan ty (střídnice). Avšak její norma 
není jednotná ani stabilní (jak uznávají i ti, kdo obecnou češtinu upřednostňují) […].
Na Moravě a ve Slezsku je několikanásobná nářeční di fe ren cia ce ještě živá. Vznikají,
resp. se rozvíjejí, in ter dia le kty (dosud však se nerýsuje nějaká  o b e c n ě  m o r a v -
s k á  k o i n é  [podkr. moje – W.L.]). Běžně mluvená řeč v jednotlivých re gio nech
představuje často směs daného in ter dia le ktu s více nebo méně výraznými rysy starého 
lokálního nářečí, stan dar du, popř. i obecné češtiny. Přitom se mluva městských center 
lišívá od mluvy na vesnicích (dokonce takto vzniká i jakási di glo sie venkovských
mluvčích). Celkem je užívání spisovné češtiny v ústní ko mu ni ka ci na Moravě a ve
Slezsku zřetelně častější než v Čechách a postoje mluvčích k užívání spisovného stan -
dar du pozitivnější než v Čechách a přitom ovsem oblastně česká „obecná čeština“
bývá často hod no ce na jako hrubá a také jako rys nevítaného pra go cen tris mu. […] Jak
se bude dále vyvíjet sféra běžně mluvené češtiny, lze jen obtížně předvídat. Máme
předpokládat ne j pr ve konstituování jakési „obecné moravštiny“, která by pak (kdy?)
jaksi sply nu la s českou obecnou češtinou, takže by vznikla opravdu obecná, tj.
celonárodní běžně mluvená čeština? Anebo je předpoklad onoho moravského stupně
zbytečný? Pohyb oby vate l st va, migrace, snadná ko mu ni ka ce a kon ta kty, a jména
působení masmédií spojených s pražským politicko-kulturním centrem mají na šíření
obecné češtiny na celém českém, moravském a slezském uzemí stále větší vliv. Avšak 
rychlost a hlo u b ku tohoto šíření do ve de me dnes stěží od had no ut, právě tak jako in ter -
akci obecné češtiny, která se rovněž sama vyvíjí, s existujícími nadnářečními va rie ta -
mi, popř. i s jazykem spisovným […] (Daneš 1997, s. 15–16). 

Sta ra nia o usamo dzie l nie nie dia le któw i in ter dia le któw mo raw-
skich w po sta ci ję zy ka stan dar do we go nie ro kują nad ziei na po my śl -
ność wo bec słabej re pre zen ta cji i akty w no ści elit re gio na l nych i ma-
łego po stę pu w przy go to wa niu no r my (por. Šustek 1998, s. 128–142).

7. Nowa sy tu a cja ję zy ko wa i po trze ba pla no wa nia nowego ko r pu su

 W okre sie wład zy komu ni sty cz nej ko dy fi kacją i ku l turą ję zy ka
cze skie go za j mo wał się In sty tut Ję zy ka Cze skie go (Ústav pro ja zyk
český) przy Cze skiej Aka de mii Na uk, któ re go de cy zje w za sa dzie
były wiążące dla pra kty ki. In sty tu cja ta bo wiem ko rzy stała z za ufa nia
władz pa ń stwo wych a prze de wszy stkim po li ty cz nych. W działal no -
ści te go In sty tu tu, któ ry gru po wał sze reg wy bi t nych uczo nych, po -
świę cano spo ro mie j s ca spra wom ideo lo gi cz nym, zwłasz cza me to do -
lo gii marksi stowsko -leni no wskiej w lin g wi sty ce i pra kty ce ję zy ko -
wej. Po mi mo ta kich zain te re so wań nie ode rwa no się jed nak od zna ko -

mi tej tra dy cji Pra skie go Koła Ling wi sty czne go, któ re, jak wia do mo,
wy pra co wało teo re ty cz ne pod sta wy stra ty fi ka cji ję zy ka, sty li sty ki,
no r my i ko dy fi ka cji. Z te go do ro b ku cze s cy lin g wi ści ko rzy sta li ob fi -
cie i dla te go po ziom ich prac teo re ty cz nych – po mi mo ogra ni czeń
ideo lo gi cz nych i po li ty cz nych, któ re im z gó ry na rzu ca no, jest wy so ki
i liczący się w sla wi sty ce. 

Jak już wspo mnie li śmy dzię ki teo re ty cz nym osiągnię ciom Pra -
skie go Koła Ling wi sty czne go już w la tach trzy dzie s tych cze ska lin g -
wi sty ka do ro biła się porządnej te o rii no r mo wa nia ję zy ka i sty lów (Bo -
hu s lav Ha v ra nek). Dla te go też w cza sach po wo jen nych kon tynu a to -
rzy tej szkoły (jak np. A. Jedlička, M. Je li nek, J. Chlo u pek) pod trzy -
ma li pod sta wo we teo re ty cz ne za sa dy no r mo wa nia, co spo wo do wało,
że przy naj mniej po czę ści pro blem ten w pra kty ce roz wiązy wa no po -
zy ty w nie, mi mo ideo lo gi cz nych na ci sków ze stro ny władz. Jed nak
„Naj wyra źnie j szy roz dźwięk po mię dzy normą sy ste mową ję zy ka
czeskie go a no r ma mi sty lo wy mi (a nie co pó ź niej i no r ma mi komu -
nika cyj ny mi) nastąpił w la tach sie dem dzie siątych i osiem dzie siątych
(por. Nebeská 1996, s. 55), kie dy np. no r ma syn ta kty cz na była zbyt
wąska, aby objąć ów cze s ne zmia ny, za chodzące w ję zy ku mó wio nym
(ale ta k że, choć w mnie j szym za kre sie, w ję zy ku li te ra c kim pi sa nym).
Mi mo to nie nastąpiła żad na ko re kta no r my sy ste mo wej. Po ja wiła się
je dy nie te o ria cen trum i pe ry fe riów, któ ra była nie ja ko po sze rze niem
no r my (ja ko jej warian ty w ność). Zgod nie z tą za sadą „nie wszy stkie
ele men ty sy ste mu ję zy ko we go mogą być mie rzo ne tą samą miarą,
a sto pień in te gra cji po szcze gó l nych jed no stek z sy ste mem jest za le ż -
ny nie ty l ko od czyn ni ków wewnątrzję zy ko wych, ale prze de wszy -
stkim od użyt ko w ni ków da ne go ję zy ka” (Ba lo wski 2001, s. 37). Mi -
mo utrwa le nia się tej świa do mo ści nie zde cy do wa no się na no r mę wa -
rian tywną, jak np. w ję zy ku pol skim, ale na jed no litą/ ujed no li coną
no r mę ję zy ka cze skie go. Tym cza sem uzus da le ko od bie gał od teo re -
tycz nej ko dy fi ka cji. Po wstało więc do roz wiąza nia teo rety cz ne go
i prakty cz ne go pod sta wo we za gad nie nie – roz dźwię ku mie dzy normą
a uzusem, któ ry fa kty cz nie na wszy stkich po zio mach sy ste mu wy ka -
zy wał się wa riancją, czę sto dub lety w no ścią form (np. we fle ksji).
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Roz strzy g nię to je kom pro mi so wo, wpro wa dzając po ję cie ję zy ka stan -
dar do we go na pod sta wie stra ty fi ka cji Havránka, któ ry wy ró ż nił od -
mia ny: ję zyk stan dar do wy (pod sta wo wy), od mia ny sub stan dar do we,
in ter dia le kty i dia le kty. Przy tym ze wzglę du na sto pień na sy ce nia
normą i wy so ki sto pień ko dy fi ka cji wy ró ż nio no naj wyższą fo r mę pre -
sti żową ję zy ka – ję zyk li te ra cki (spisovná čeština). Pra ce nad te o rią
no r mo wa nia ze wzglę du na dy na mi kę ewo lu cji ję zy ka cze skie go pod
ko niec XX wie ku roz wi nęły się dość sze ro ko i tra kto wa no je ja ko
przy go to wa nie do usta le nia no wej po li ty ki ję zy ko wej w za kre sie sta -
ty cz nej ko dy fi ka cji, któ ra, jak wia do mo, ni g dy nie nadąża za dy na mi -
cz nym uzu sem. Oka zało się jed nak w pra kty ce rzeczą nie mo ż liwą
prze pro wa dze nie sze ro kich we ry fi ka cji w pla nie uzu su nad wy zna -
cze niem pro gre sji po szcze gó l nych wy ra zów i od po wied nim ich wa r -
to ściowa niem do obie gu pub li cz ne go (Ba lo wski 2001)

Po „aksa mi t nej re wo lu cji” li sto pa dzie 1989 sy tu a cja się zmie nia,
gdy za częły działać no we stru ktu ry demo kra tycz ne go pa ń stwa (Ba lo -
wski 2001). W pra kty ce jed nak początko wo uni ka no po ważnie j szych
re form kody fika cy j nych, cho ciaż pi l nym za da niem nor ma ty w nym
stało się usu nię cie z za so bu cze sz czy z ny bo ga tej „no wo mo wy”, którą
Václav Ha vel na zwał ideologické espe ran to (Ba lo wski 2001, s. 26)
po zo sta wio nej w spa d ku po po prze dnim ustro ju oraz usto sun ko wa nie
się do zmian w ró ż nych od mia nach ję zy ka i sty lach już do ko na nych
i w da l szym ciągu po stę pujących. Zmia ny te wy stę po wały w wa r stwie 
nie lite rac kie go ję zy ka po to cz ne go (obecná čeština) i w mó wio nej od -
mia nie ję zy ka ogó l ne go (hovorová čeština), któ re w la tach osiem dzie -
siątych uległy zna cz ne mu zbli że niu. W tym za nie cha niu mo ż na wi -
dzieć pu ry sty cz ny sto su nek do naj no wszej ewo lu cji ję zy ka. Ba lo wski
sy tu a cje te opi su je na stę pująco: 

Podczas gdy w śro d ko wej części Czech ję zy kiem po to cz nym była obecná češti-
na, na terenie Moraw i Śląska tę funkcję pełniły hovorová čeština lub mie j s co we dia -
le kty czy in ter dia le kty (np. na Mo ra wach – obecná moravština). Ponadto język po to -
cz ny (obecná čeština) i mówiona odmiana języka cze skie go (hovorová čeština) pod
koniec lat osiem dzie siątych w wielu przy pa d kach były zbli żo ne, co praskim ba da -
czom dało pod sta wę do uznania ich za konkretyzację normy poto czno -użyt ko wej
(Ba lo wski 2002, s. 5). 

W ten spo sób po wstał roz brat mię dzy no r ma tywną (purystyczną)
ofi cja l no ścią a nie ofi cjal no ścią, czy li społecz nym uzu sem. Ten dru gi
nurt był wspie ra ny w okre sie ko mu ni z mu przez co raz akty w niejszą
działal ność tzw. „sa mi z da tu”, czy li nie le ga l nych wy da w nictw poza -
cenzu ra l nych. Wpro wa dze nie świe żych in no wa cji do obie gu nor mo -
wa ne go w no wych demo kra ty cz nych wa run kach uzu su zna lazło wspar-
cie pre sti żo we w śro do wi sku ling wi sty cz nym (np. przez Daneša), ale
z dru giej stro ny spo t kało się ta k że z kry tyką z po wo du za chwia nia no -
r my, prze sad ne go na ci sku ele men tów ża r go no wych i emo cjo nali z -
mów na pu b li cz ny i wzo r co wy ję zyk li te ra cki (spisovná čeština).
W społecze ń stwie zaś po ja wił się nie po kój o kon dy cję tej od mia ny ję -
zy ka, po dej rze nie o je go zu bo że nie głów nie pod wpływem ob cym,
zwłasz cza nie mie c kim (za działały ta k że czyn ni ki po li ty cz ne, oba wa
przed po wro tem wy sie d lo nych po wo j nie Nie mców). Roz po czę to
więc dys ku sję nad po trzebą uchwa le nia „cze skiej usta wy ję zy ko wej”,
cze go do ma gały się nie któ re pa r tie, głosząc nacjo nali sty cz ne hasła
przed wy bo r cze z pro gra mem ję zy ko wym (Ba lo wski 2001, s. 30). 

8. Ko dy fi ka cja or to gra fii

 Kody fi ka cję roz po czę to od or to gra fii, po nie waż nie do ko na no ela -
bo ra cji w tym dzia le przez czte ry dzie siątki lat (od 1957 r.). Prze pro -
wa dzo no ją w 1993 r. z uzu pełnie nia mi w 1994 r. z myślą o zrów no wa -
że niu no wych re la cji mię dzy od mia na mi li te racką i po toczną w za kre -
sie wy mo wy i pi so w ni ta k że świe żo za po ży czo nych wy ra zów. Nie od -
zo w na oka zała się też re wi zja kwa lifi ka to rów oce niających na zy wa ne 
przed mio ty (w tym wy pa d ku naj czę ściej cho dziło o wie l kie i małe li -
te ry) w związku z no wy mi za sa da mi war to ścio wa nia na zy wa nej rze -
czy wi sto ści. Pró ba wpro wa dze nia w ro ku 1993 no wych za sad or to -
gra fii jed nak się nie po wiodła, zo stała bo wiem zboj ko to wa na przez
użyt ko w ni ków – głów nie pra sę i przez wię kszość społecze ń stwa. 

Je że li cho dzi o war to ścio wa nie, to cho dziło prze de wszy stkim
o wy ra zy do tyczące re li gii a w za kre sie wy mo wy o po mi nię cie oz na -
ko wa nia sa mogłosek długich wo bec ich za ni ku w uzu sie np. „długość
sa mogłosek w wy ra zach ob cych, któ ra po wo li za nika lub do pu sz cza
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wa rian ty w ność” (Ba lo wski 2001, s. 43). W za sa dzie nie po wiodła się
pró ba ko dy fi ka cji fo ne ty cz nej (po za przy pa d ka mi le ksy kal ny mi z sa -
mogłoska mi długi mi), wpro wa dzo no ki l ka zmian w za kre sie słowo -
twó r stwa, zwłasz cza w two rze niu nazw że ń skich od na zwisk i imion
(wa ż ny pro blem społecz ny). W tej dzie dzi nie na pod sta wie prze pro -
wa dzo nej an kie ty za le co no: 

[…] wpro wa dzie nie du b le tów że ń skich w typach czeskich nazwisk: Osolsobě (Osol-
sobová i Osolsobě), Bez sta ro sti (Bez sta ro sto va i Bez sta ro sti); obcych nazwisk za ko ń -
czo nych na samogłoskę długą: -a (Dica: Di ca o va i Dica), -e (Olle: Olle- ova i Ol/e’),
-ó (Ardó: Ar dó o va i Ardó), -óo (Jóo: Jóova i Jóo) i krótką -il-y (Filipi: Fi li pio va
i Filipi, Va/ery: Va/eryova i Va/ery) oraz -u (Baru: Ba ru o va i Baru). Te zmiany
jednak za le ca no w pra kty ce prawnej, nie w co dzien nej ko mu ni ka cji (np. w prasie czy
te le wi zji), gdzie zalecono uży wa nie form z su fi ksem -ova, aby od bio r ca był pewien,
że mówi się o ko bie cie, a nie o mę ż czy ź nie. Dotyczy to również li te ra tu ry pięknej.
W przy pa d ku imion sy tu a cja jest po do b na. Mają one iden ty fi ko wać płeć osoby. Mogą 
więc istnieć du b le ty gra fi cz ne: grafia czeska – grafia obca (Ka ro li na i Ca ro li na), po -
nie waż imiona obecnie „stają się” mię dzy naro do we, a ich obco ję zy cz ny zapis nie jest
już tak rażący (jest to dla an kie to wa nych problem dru go rzęd ny), byleby jed noz na cz -
nie spełniały swoją pod sta wową funkcję. Nową propozycją jest również projekt uży -
wa nia dwóch imion (Ka ro li na Marie) lub imion pod wó j nych (Eva - Ma rie) (Ba lo wski
2001, s. 46). 

Po ja wiły się też li cz ne roz pra wy na uko we na te mat ad ap ta cji ob ce -
go słow ni c twa w ję zy ku cze skim, no wych zna czeń, użyć sty li sty cz -
nych, sy no ni mów itd., któ re kwa lifi ko wa no lub dez awu o wa no do
uży cia pub li cz ne go (Ba lo wski 2001, s. 46–48). 

9. Sto su nek do po ży czek obcych

 Jak we wszy stkich kra jach posko muni sty cz nych tak i w Cze chach
pro ble mem stają się po li ty cz ne po ży cz ki ro sy j skie i no we an gli cy z -
my. O tym za so bie słowni ko wym i sto sun ku po li ty ki języko wej do
nich Daneš przed sta wia ta ki pogląd: 

Na první pohled je nejnápadnější vliv angličtiny ve slovní zásobě. Bohatý
materiál podává především speciální stať našeho so u bo ru pojednávající o an gli ci s -
mech a mnoho příkladů se najde i v dalších, speciálních statích. An gli ci s my, staršími,
novějšími i zcela novými a stále přibývajícími, jsou dnešní psané i mluvené jazykové

projevy silně pro sto u pe ny, a to v nejrůznějších komunikačních ob la stech (s rozdíly
generačními) a v různé stylové pla t no sti. Zdrojem jsou knihy, časopisy, masmediální
i přímý styk z cizinci (doma i na cestách). Z této skutečnosti, jakož i z povahy
anglického pra vo pi su a výslovnosti plyne i značná ne jed no t nost v psaní a výslovnosti
(při čemž hraje úlohu i poměrně malá znalost angličtiny u českých mluvčích). Je třeba
po zna me nat, že zatímco vliv ruštiny na češtinu během komunistického režimu a tlaku
u nás nebyl ku po di vu velký (maximální byl v oblasti politické or ga ni za ce a ide o lo gie,
nevelký v odborné ter mi no lo gii vědecké a technické a minimální v oblasti běžného
denního styku), je současný vliv angličtiny přímo masivní (některé anglické prvky
pro ni ka ly do češtiny ovšem i v období komunistickém, hlavně v te ch ni ce, vědě,
sportu a zábavě, zejména hudbě), počínaje komunikativními ob la st mi společensky
nejvyššími a konče populární zábavou a nejvšednějším stykem lidí. Je to jistě
zajímavý paradox sociolingvistický, pro jehož vysvětlení je možné uvést několik
momentů. Za prvé ruština nebyla z pochopitelných důvodů jazykem u oby vate l st va
oblíbeným a hodnoty, které zprostředkovávala, byly nesrovnatelné s lákavostí hod-
not, jež nabízel svět západní. (Užívalo se ovšem „sovětismů”, tj. ruských slov
označujících typické sovětské skutečnosti; ty však dnes z jazyka vy mi ze ly.) Za druhé
vnější neomalený nátlak zřejmě vzbu zu je k vyžadovaným jevům spíše nechuť až
odpor, lidé přijímají raději to, co si mohou svobodně vybrat. Zároveň ovšem nelze
nevidět, že na dnešním, někdy až bezhlavém přejímání anglických výrazů má svůj
podíl reklama v širokém smyslu, skrytá i zjevná (ekonomická i politická), mnohdy až
„barnumská”. Připomeneme na tomto místě zvlášť snad jen tu skutečnost, že se slova
anglická (resp. k nám přes angličtinu přicházející nebo se šířící) objevují nezřídka
vlastně zbytečně […]  (Daneš 1997, s. 20). 

Sze rzej też otwie ra się po trze ba na no we słowa z dzie dzi ny re li gi j -
nej, zwłasz cza te, któ re uległy za po mnie niu w cza sach wład zy komu -
ni sty cz nej. 

 Na początku lat dzie wię ć dzie siątych zamie nia się uży wa nie ję -
zyka ro sy j skiego, któ ry do ty ch czas był po wszech nie tra kto wa ny ja ko
ję zyk mię dzy naro do wy i nie mal dru gi ję zyk oj czy sty, na an gie l ski,
wo bec któ re go nie było społecz ne go opo ru w ta kich roz mia rach jak
wo bec ro sy j skie go. Wi dzia no bo wiem we wpływach an giel sz czyz ny
(i nie mczy z ny) ko rzyści eko no mi cz ne i cywi liza cy j ne (te ch ni ka, kom-
pu tery za cja, eko no mia). Pe w ne trud no ści ad ap ta cyj ne ele men tów an -
gie l skich do sy ste mu cze skie go (np. de ry wa ty że ń skie) stwa rzały jed -
nak za po rę dla wie lu po ży czek. 
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10. Próby ewa lu a cji normy 

 Jiří Kra us, chcąc okre ślić nową sy tu a cję ję zy ka cze skie go po aksa -
mi t nej re wo lu cji i uzy skać da ne co do no wej po li ty ki ję zy ko wej (sta -
tus plan ning) oraz da ne do stwier dze nia sto p nia akty w no ści orga niza -
cy j nej w za kre sie utrzy my wa nia od po wied nie go po zio mu ku l tu ry ję -
zy ko wej (m.in. prze strze ga nia no r my, tj. co r pus plan ning, podjął
w 1995 ro ku ba da nia an kie to we, któ re miałyby od po wie dzieć na py ta -
nie, czy Cze si od czu wają za gro że nie ję zy ko we w no wej sy tu a cji
ustro jo wej i jak oce niają stan swo je go ję zy ka. 

Wię kszość an kie to wa nych uznała, że czeski język po to cz ny w latach 1990–1994
się nie zmienił. Po do b nie rysuje się sy tu a cja w przy pa d ku języka lite ra c kie go, chociaż 
poziom języka te le wi zji i po li ty ki (pro gra mów przy goto wy wa nych wcze ś niej w
formie pi se mnej, jak również wystąpień po li ty ków) zna cz nie spadł i nie można go
uznać za za da wa lający.[Jednak] około 20% re spon den tów, zwłaszcza ludzie starsi,
po twier dziło w an kie cie po go r sze nie się poziomu języka cze skie go (dotyczy to
zarówno języka lite ra c kie go, jak i po to cz ne go) (Ba lo wski 2001, s. 33). 

Mi mo tej kry ty cz nej oce ny po zio mu prze strze ga nia no r my ję zy ko -
wej w pra kty ce, ucze st ni cy an kie ty nie stwier dza li za gro żeń.

11. Pod su mo wa nie 

 Współcze s ny sta tus ję zy ka cze skie go wy da je się sta bi l ny. Akty
pra w ne za pe w niają uporządko wa ny uzus te go zde cy do wa nie wię -
kszo ścio we go ję zy ka w wielo naro do ścio wym pa ń stwie z do mi nują-
cym na ro dem cze skim (90-94 %) we wszy stkich dzie dzi nach ży cia
społecz ne go i gwa ran tują ję zy kom mnie j szo ścio wym właści wy uzus
na ob sza rach tery to ria l nych za mie sz kałych przez mnie j szo ści. Zasłu-
gują też na uwa gę gwa ran cje w za kre sie edu ka cji ję zy ko wej za rów no
w ję zy ku cze skim jak i w ję zy kach mnie j szo ścio wych. Pra wa ję zy ko -
we w Cze chach, po do b nie jak wcze ś niej w Cze chosłowa cji, mają cha -
ra kter li be ra l ny i opierają się na za sa dzie wol no ści wy bo ru na cji, ję zy -
ka i edu ka cji. Usta wy nie wy zna czają ję zy ka pa ń stwo we go (urzę do -
we go), ale wię kszo ścio wy ję zyk cze ski uwa żają za naj bar dziej do god -

ne na rzę dzie komu nika cy j ne w wie loję zy cz nym pa ń stwie i z te go po -
wo du pod le ga on obie kty w nej („nie mej”) pre fe ren cji. 

Je że li cho dzi o pro ble my wiążące się z uno r mo wa niem ko r pu su,
głów nie kody fika cy j ne w po li ty ce ję zy ko wej no wych Czech, to pró by 
jej prze prowa dze nia nie od ry wają ję zy ka od tra dycyj nie usta lo ne go
ko r pu su.. Po szu ku je się jed nak spo so bów na wy rów na ne roz bie ż no ści 
mię dzy normą a uzu sem, zwłasz cza w ob rę bie od mian ogó l nych,
głów nie zaś od mia ny li te ra c kiej. Pro po zy cje re form w tej dzie dzi nie
są wy wa żo ne, umiar ko wa ne i liczące się z od bio r ca mi i ich moż li wo -
ścia mi per ce pcyj ny mi, któ rzy jed nak wy ka zują wo bec tych prób da le -
ko idący kry ty cyzm i nie za wsze wy ra żają dla nich apro ba tę spo-
łeczną. Jest to zja wi sko wyjątko we w ję zy ko wym świe cie sla wi sty cz -
nym świadczące o utrwa lo nym po czu ciu oby wa te l skiej de mo kra cji. 

Na pod sta wie zary so wa ne go opi su sy tu a cji ję zy ka cze skie go ze
stro ny lin g wi stów cze skich wyszły pe w ne po stu la ty nor ma ty w ne opa -
r te na wi zji pro gno sty cz nej. Ist nie je gru pa, któ ra: 

[...] podporují proces radikální mo der ni za ce a zjednodušení stan dar du a věří, že by
bylo možné a rozumné tento proces pomocí různých zásahů urychlit. Tento preskrip-
tivní a manipulativní přístup k jazykovému vývoji se nám však jeví jako značně
problematický, neboť je ve zřejmém rozporu s elementárními zkušenostmi a po zna t ky 
so cio lo gie jazyka (Daneš 1997, s. 17). 

Cho dzi tu głow nie o oczy sz cze nie „ję zy ka ze p su te go” przez wład -
ze komu ni sty cz ne i przy wró ce nie mu na ro do wej god no ści i ety ki. Ar -
gu men tu je się te czyn no ści na pra wcze pa trio ty z mem i etyką. Nie ob ca 
też jest myśl o „rów na niu w dół” no r my:

Většinou bývá tento problematický přístup spojen s tendencí k ni ve li za ci vnitřní
stylistické di fe ren cia ce stan dar du, především se výrazy vyšších stylových vrstev a
prostředky zastarávající a archaické považují za zbytečné a komplikující příkrasy.
Tyto ten den ce však rozhodně nepředstavují rozhodující směřování ani v lin g vi sti ce,
ani ve veřejném jazykovém mínění (Daneš 1997, s. 17). 

Opo wia dający się za ta kim pro ce sem no r mo wa nia po wołują się na
współcze s ne ten den cje roz wo jo we idące w kie run ku ku l tu ry ma so -
wej, glo ba l nej po li ty ki i eko no mii oraz wi dze nia rze czy z per spe kty -
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wy roz wo jo wej, a nie hi sto ry cz nej. Widzą taką przyszłość ję zy ka
w dy fe ren cja cji a nie homo ge ni za cji no r my. Za tym spo so bem no r mo -
wa nia opo wia dają się prze wa ż nie lu dzie młod si. 

W Cze chach działają or ga ni za cje i cza so pi s ma za j mujące się upo -
wsze ch nie niem no r my ję zy ko wej i pie lę g nacją ję zy ka oj czy ste go.
Opie rają się na so lid nej te o rii ku l tu ry ję zy ka, którą wy pra co wa li
człon ko wie Ling wi sty czne go Koła Pra skie go a kon tynu o wa li wy bi t ni
współcze ś ni lin g wi ści cze s cy (Havránek, Daneš, Jedlička, Kra us,
Chlo u pek, Je li nek, Sgall i in.). Ję zyk cze ski miał za gwa ran towa ne
mie j s ce w pra sie i te le wi zji, w okre sie „cze chosłowa c kim” z wy raźną
prze wagą nad ję zy kiem słowa c kim. Do brze też jest teo re ty cz nie opra -
co wa na po li ty ka ję zy ko wa, któ ra ma du ży wpływ na społecz ne roz -
wiąza nia pra kty cz ne. Cze sz czy z na ma za pe w nio ne pra w ne, kul tu ra l -
ne i zda je się, eko no mi cz ne, wa run ki nie skrę powa ne go roz wo ju wraz
z in ny mi ję zy ka mi mniejszo ścio wy mi w demo kra ty cz nym pa ń stwie.
Zda je się też, że dro ga do uni fi ka cji cze sz czy z ny stan dar do wej wy stę -
pującej obe c nie w trzech od mia nach jest otwa r ta, po nie waż kla sy cz ne
gwa ry lu do we zna j dują się w za ni ku z po wo du do ko na nej w la tach
wład zy komu ni sty cz nej kole kty wi za cji ro l ni c twa i do ko ń czo nej ur ba -
ni za cji. Pro ce sy te do pro wa dziły do po wsta nia sub stan dar dów mie j -
skich i in ter dia le któw, na któ rych ba zu je obecná čeština.

 Znając pra gma tyzm społecze ń stwa cze skie go i zdo l no ści in no wa -
cyj ne cze skiej lin g wi sty ki, na le ży ocze ki wać, że po li ty ka języ ko wa
Czech, do brze już przy go towana teo re ty cz nie, wy pra cu je ta k że wzo r -
co wy mo del no wo cze s nej, eu ro pe j skiej idei języ ko wej przy sto so wa -
nej dla pod le gające go zmia nom ob sza ru Słowiańszczy z ny. 
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Gra ży na BA LO WSKA

Opole 

Mie czysław BA LO WSKI

Poznań

Pro ble my ze stan da ry zacją
współcze s ne go ję zy ka cze skie go (cz. 1)

Dla sy tu a cji ję zy ko wej współcze s nej cze sz czy z ny chara ktery sty -
cz ny jest wy ra ź ny roz dźwięk mię dzy normą ję zy ka lite ra c kie go (spi -
sovná čeština) a uzu sem (běně mluvený ja zyk, szcze gó l nie zaś obec-
ná čeština). Aby dzi siejszą sy tu a cję wy ja ś nić, na le ży posłużyć się
kry te rium dia chro ni cz nym. Przy czyn po śred nich obe cne go sta nu po -
szu ku je się w XVII i XVIII w., bez po śred nich zaś w wie ku XIX
w okre sie cze skie go od ro dze nia na ro do we go. Do brze roz wi nię ta
i ukształto wa na cze sz czy z na li te ra cka zna lazła się po prze gra nej Cze -
chów pod Białą Górą w 1620 ro ku w nie zwy kle trud nej sy tu a cji. Ze
wzglę du na na ra stający w wy ni ku te go fa ktu w XVII i XVIII wie ku
brak wy kształco nych elit, któ re po kon fi ska cie majątków udały się na
emi gra cję, doszło do za wę że nia spe ktrum fun kcjo nal ne go ję zy ka cze -
skie go: sto p nio wo wy co fy wa no cze sz czy z nę z ję zy ka na uko we go,
na stę p nie z ję zy ka ad mi ni stra cji i w zna cz nej mie rze z ję zy ka li te ra tu -
ry (por. Encyklopedický slovník češtiny 2002, s. 69). W XVIII w. fun -
kcjo no wały w wię kszo ści ga tun ki, któ rych ję zyk opie rał się na ni ż -
szych wa r stwach sty li sty cz nych, ta kie jak np.: ho mi lia, dra mat lu do -
wy, pieśń jar ma r cz na, w ogra ni czo nym za kre sie pra sa1. Ze wzglę du
na brak użyt ko w ni ków nie wy kształciła się ta k że od mia na mó wio na

warstw wy kształco nych. Roz wi jał się jed nak ję zyk mó wio ny ni ż -
szych warstw społecz nych.

A. Stich pod kre śla jed nak, że po wstające w okre sie ba ro ku te ksty o 
tre ściach inte le ktua l nych były pi sa ne ję zy kiem kon ty nu ującym tra dy -
cje cze sz czy z ny okre su hu ma ni z mu, ale wzbo ga co nym o no we ele -
men ty ów cze s ne go ję zy ka co dzien nej ko mu ni ka cji (zbli żo ne do dzi -
sie j szej obe cnej češtiny) (Stich 1995, por. też Nebeská 1996, s. 103,
Szcze pa ń ska 2004). Dla te go też według ba da cza nie po win no się mó -
wić o upa d ku, epo ce mro ku (te m na) cze sz czy z ny w tym okre sie.
A. Stich tłuma czy w związku z tym mo ty wy przy ję cia przez J. Do brov-
skie go za wzo rzec od ra dzające go się w XIX w. ję zy ka cze skie go cze -
sz czy z ny sze s na sto wiecznej, a nie ów czesne go uzusu, nie chę cią do
ję zy ka ba ro ku. De cy zja J. Do bro v skie go była brze mien na w sku t kach, 
po nie waż „příslušnou ka pi to lu to ho to spi su [Ge s chi ch te der böhmi-
schen Spra che und Li te ra tur – G.B., M.B.] na zval »Úpadek české ře-
či«. Ten to lapidární výrok se ujal tak do ko na le a všeobecně, űe uű ne -
byl dále zkoumán ani precizován. […] V následující ge ne ra ci přejal
to to hodnocení J. Jun g mann […], 17. a 18. stol. na zval »smu t nou do -
bou« li te ra tu ry i ja zy ka. […] Těmito dvěma od su d ky by la ka u za na sto 
let uzavřena, mínění obou obrozenských au to rit se v odborné litratuře
jen re pro duko va lo” (Stich 1995, s. 51).

Ina czej za gad nie nie to in ter pe tu je M. Komárek (1995). Uwa ża on,
że J. Dobrovský skłonił się ku ję zy ko wi Bi b lii Kra li c kiej nie z po wo du 
nie chę ci do ję zy ka ba ro ku, ale ze wzglę du na fakt, że cze sz czy z na
szes nasto wie cz na była ukształto wa nym ję zy kiem li te ra c kim, z usta -
loną normą. J. Dobrovský wi dział więc w niej ład, któ re go bra ko wało
nie usta lo nej ów cze s nej fo r mie uzu a l nej ję zy ka cze skie go (por. Ne bes- 
ká 1996, s. 104).

Wy ja ś niając przy czy ny współcze s nej sy tu a cji ję zy ko wej cze sz -
czy z ny, pod no si się osta t nio ta k że wpływ te o rii Pra skiej Szkoły Stru -
ktu ra l nej. J. Kořenský (1993) pod kre śla, że cho dziło o te o rię pro gra -
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předchozí epocha humanistická jako prostředek spisovného jazyka nepřipouštěla”
(Encyklopedický slovník češtiny, 2002, s. 67-68).

1 Por.: „Náročná literární tvorba dočasně pokračovala jen v okruzích české emi -
gra ce. V tvorbě Komenského, která představovala konec rozvoje vysokého stylu,
do sa hu je stylová škála vrcholu: obo ha cu je se např. i o dia le kti s my, které ještě



mową, któ rej nad rzęd nym ce lem było wzmo c nie nie tych fun kcji ję zy -
ka cze skie go, któ re przy czy niłyby się do wzro stu je go pre sti żu (np. ję -
zyk na uko wy, ko mu ni ka cja ofi cja l na pi sa na i mó wio na, ję zyk li te ra tu -
ry). Z te go wy ni kało zwró ce nie wów czas uwa gi na opo zy cję li te ra c -
kość – nie lite ra c kość (por. Nebeská 1996, s. 104). Z. Starý (1995) zaś
pod kre śla fakt, że w te o rii ję zy ka lite ra c kie go na wiąza no do wcze ś -
nie j szych ten den cji pu ry sty cz nych, cha ra kte ry zujących się dys tan sem 
do cze sz czy z ny okre su ba ro ku (sto su je tu okre śle nie syn drom národ-
ního údělu2).

Fakt, że bazą dla od ra dzającej się cze sz czy z ny stał się ar cha i cz ny
ję zyk Bi b lii Kra li c kiej a nie ów cze s ny uzus, spo wo do wał na ru sze nie
ciągłości roz wo ju ję zy ka cze skie go, sku t kiem cze go jest dzi sie j sze
„nedostatečné zakotvení spisovné češtiny v povědomí českých mluv-
čích” (Nebeská 1996, s. 113). Jak twier dzi I. Nebeská:

K překlenutí rostoucí vdálenosti mezi spi so v nou normou a jazykem kaűdodenní
ko mu ni ka ce vedou návrhy vsunout mezi normu a úzus další konceptuální jed no t ku;
jako nejvhodnější se jeví internacionální pojem standard (Nebeská 1996, s. 57)3.

No wa refle k sja cze skich lin g wi stów nad ist niejącym roz dźwię -
kiem mię dzy normą sko dy fi ko waną a ję zy kiem ko mu ni ka cji co dzien -
nej za owo co wała na początku lat dzie wię ć dzie siątych pro po zy cja mi
zmian stan dary zacy j nych we współcze s nym ję zy ku cze skim. P. Sgall
i J. Hro nek w pra cy Čeština bez příkras (1992) po sta wi li py ta nie o ro lę 
cze skie go ję zy ka lite ra c kie go (spi sovná čeština), je go po zy cję wśród
sub stan dar dów4 i ro lę ko dy fi ka cji te go stan dar du. Za kwe stio nowa li
oni cen tra l ny cha ra kter opo zy cji li te ra c kość – nie lite ra c kość i za pro -
pono wa li wpro wa dze nie do cze skie go ję zy ka mó wio ne go (ho vo rová
čeština) ele men tów „lu do we go” ję zy ka po to cz ne go (obecná čeština).
Prze nie śli więc punkt cię ż ko ści zain te re so wań stan dar dem ję zy ka na -
ro do we go na pie r wotną po stać ist nie nia ję zy ka na tu ral ne go. Ta kie po -
dej ście spo wo do wało po ja wie nie się głosów sprze ci wu. Za kwe stio -
nowa no ich po czy na nia, wy ka zując, że stan dard li te ra cki jest pre sti -
żową formą, według któ rej oce nia się po ziom ku l tu ry społecze ń stwa
cze skie go. Jak pi sze O. Ha u sen b las (1993): 

[...] funkcje, które w dzi sie j szych mó wio nych wy po wie dziach ko mu ni ka cji co dzien -
nej pełnią środki nie lite ra c kie, mogą być rea li zo wa ne przez środki li te ra c kie, tj. inne
niż  sub stan dar du nie lite rac kie go cze skie go czy mo ra wskie go. […] To, że znaczna
część użyt ko w ni ków języka w tych przy pa d kach używa środków języka nie lite rac -
kie go, wcale nie musi świa d czyć o tym, że nie li te ra cki język po to cz ny zwy cię żył w
jakiejś walce z ję zy kiem li te ra c kim, ale raczej o tym, że nie zna jo mość normy, brak
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sferę prze j ściową, czyli różnice fun kcjo na l ne, sty li sty cz ne, tery to ria l ne i po ko le nio -
we oraz różnice między językiem pisanym a nie for ma l nym mówionym (por. też
Čermák, Sgall, Vybíral 2006, s. 274).

4 F. Daneš zwraca uwagę, że termin substandard można rozumieć dwojako: „[...]
ve smyslu uűším jako »pokleslý« nebo »niűší« standard, anebo širším, »vše mimo
standard«. Jazyková skutečnost je ovšem méně schematická: spíše tu zjušťujeme
široké pásmo (diapazon) rozkládající se mezi »vysokým standardem« (především
psaným spisovným jazykem v úzkém smyslu, s velmi silnou normou), jeho hovoro-
vou vrstvou a dále pak různě »obecnými« regionálními koiné, tj. in ter dia le kty s roz-
ličným rozsahem uűívání, aű ke zcela omezeným místním nářečím a k slangům.
Přitom mezi těmito oblastmi neexistují v dnešní češtině ostré, nepropustné hranice,
nýbrű více nebo méně plynule přechody. Nejde vlastně o útvary ve smyslu vemeze-
ných formací s pevnou normou” (Daneš 1997, s. 14).

2 Por.: „Vize národního údělu spoluurčuje i sociolingvistické názory teorie
jazykové ku l tu ry na češtinu současnou. V PLK se to pro je vu je vlastně jiű přijetím
rámce spisovného jazyka. Tento rámec se totiű zrodil v obrození právě ze silně
pociťovaného pro ti kla du mezi úpadkem češtiny v baroku na straně jedné a zlatým
věkem jazyka českého v re ne san ci na straně druhé. Jiným pro je vem syn dro mu
»národního údělu« je intervenční cha ra kter teorie jazykové ku l tu ry” (Starý 1995,
s. 62).

3 Sądy czeskich lingwistów na temat zakresu zna cze nio we go tego terminu nie
są zgodne. Może on być rozumiany jako podstawowa forma języka etnicznego
używana w ko mu ni ka cji codziennej, jako język ogólny pełniący wyższe funkcje
komu nika cy j ne lub też jako synonim języka lite ra c kie go (Encyklopedický slovník
češtiny 2002, s. 438). F. Daneš (1997, s. 13-14) twierdzi, że: „Standard či standardní
jazyk je označení utvořené podle anglosaského vzoru [...]. Jeho výhoda spočívá v tom, 
űe se jeví jako termín »neutrální« [...] avšak zůstává nejasné, zda jde o »standard« ve
smyslu obecně uznáváné, závazné normy, nebo ve smyslu hodnotícím, totiű jako
vysoký stupeň kvality (snad obojí?)”. Natomiast F. Čermák, P. Sgall i P. Vybíral
(2005, s.107) traktują pojęcie standardu szerzej. Według nich obejmuje ono także



wy ro bie nia ję zy ko we go, niedbałość i nisko po sta wio ne wa r to ści społeczne zwy cię -
żyły nad dbałością o język i to le rancją róż no rod no ści (Ha u sen b las 1993).

XIX - wie cz na myśl J. Do bro wskie go ze brała więc swój plon. Po -
wró co no do stra ty fi ka cji okre ślo nej przez B. Havránka czy A. Je d -
ličkę: ja ko pod sta wo wy stan dard i od mia nę pi saną przy ję to spi sovną
češtinę, ja ko sub stan dar dy i od mia ny mó wio ne: mluvená čeština,
hovorová čeština, běűná mlu va, běűně mluvený ja zyk, obecná čeština,
nie okre ślając bli żej za kre su dys try bu cji tych od mian. Przy j rzy j my się 
po ni ż szym przykładom (por. Slovník nespisovné češtiny 2006, s. 11–
–12):
dívat se spisovný výraz
koukat se hovorový výraz
čumět výraz obecné češtiny (uvedený v SSČ)
vejrat nespisovný výraz, který SSČ neuvádí

Prze su nię cie cen trum zain tere so wa nia te o rii ję zy ka na ro do we go
z pre sti żo wej po zy cji stan dar du na opo zy cję od mia na pi sa na – od mia na
mó wio na ję zy ka nie po zo stało jed nak bez echa. Roz po czę to dys ku sję
nad sta tu sem ję zy ka cze skie go i je go wa rian tów, a zwłasz cza sub stan -
dar dów. Po wró co no do opi su cze skie go ję zy ka nie lite rac kie go do ko -
na ne go przez J. Hron ka i skłania no się do uz na nia obe cnej češtiny za
dru gi stan dard ję zy ka cze skie go, cho ciaż ni ż szy (por. Encyklopedický
slovník češtiny 2002, s. 81)5. Po wró co no też do de fi ni cji Havránka:

„ję zyk stan dar do wy, tj. ta ki ję zyk, któ ry ma ogól no na ro dową, ponad -
re gio nalną po zy cję i jest zdo l ny do wy ra że nia naj róż nie j szych aspe -
któw ży cia kul tura l ne go i cy wi li za cyjnego” (Havránek 1963, s. 13),
którą połączo no ze zja wi skiem „mode r ni za cji ję zy ka” (por. Nekvapil
2007), do sto so wa niem go do no wych po trzeb komu nika cy j nych, wy -
nikłych po 1989 ro ku. Jed nak mode r ni za cji ina czej ro zu mia nej niż
w dru gim i trze cim okre sie pu ry z mu cze skie go (por. Ba lo wski 2007).
Te raz zwró co no uwa gę na fakt, że w kodyfikacji środków językowych 
muszą zostać uwzględnione tendencje rozwojowe normy języka stan-
dardowego; kodyfikacja powinna je podkreślać i wzma c niać. Jednak
mimo że refleksja nad kodyfikacją należy do języ koz na w ców, to
szczególną uwa gę po win no się po świę cić w niej uw z ględ nia niu zapo -
trze bo wa nia społecz ne go tak, aby re zu l tat za bie gów kody fi ka cy jnych
był od bie rany przez społecze ń stwo po zy ty w nie (por. Nekvapil 2007).
Ta zmia na za sad ku l tu ry ję zy ka uj mu je do świa d cze nia z 1993 ro ku,
kie dy no wa ko dy fi ka cja za sad pi so w ni cze skiej nie zo stała po zy ty w -
nie przyjęta przez społecze ń stwo cze skie. Zwrócono wówczas uwagę
na praski funkcjonalizm, który przeważał w teorii i praktyce kody fi -
ka to rów standardu narodowego, literackiego, oraz na fakt że „wa ru-
nek historycznej zgodności, czystości języka czeskiego ustąpił na
plan dalszy, a kodyfikacja standardu języka czeskiego uwzględniała w 
większym stopniu jego współczesną [XX-wieczną – przyp. G.B.,
M.B.] normę [i hi sto rię – przyp. G.B., M.B.], z czego byli zadowoleni
przede wszystkim pisarze, których język w myśl tej teorii stał się
jednym z podstawowych źródeł poznania normy standardu ję zy ko we -
go” (Nekvapil 2007: 291), wzo r cem, któ re go w li te ra tu rze nie trze ba
po pra wiać (styl ar ty sty cz ny nie ja ko styl de wia cy j ny, ale nor ma ty w -
ny).

Ro ze j ście się stan dar du lite ra c kie go i stan dar du nie lite rac kie go
(ist niejące go je dy nie w fo r mie mó wio nej) je sz cze wy ra ź niej pod kre -
śliło sztu cz ność kry te riów stra ty fi ka cji ję zy ka cze skie go. Po wró co no
więc na początku XXI wie ku do dys ku sji nad po zycją cze skie go ję zy -
ka stan dar do we go lite ra c kie go i je go wa rian tów. Wów czas z po mocą
przyszły two rzo ne w Pra dze i Br nie cze skie ko r pu sy na ro do we, któ -
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5 M. Krčmová w następujący sposób opisuje tę odmianę języka czeskiego:
„Označení »obecná čeština« se užívá v české tradici již poměrně dlouho. Jako
»obecné« byly (a v běžném povědomí jsou i dnes) hodnoceny především jednotlivé
výrazy, které užíval »obecný lid«, tedy lidé bez vyššího vzdělání. »Obecná čeština«
v tomto pojetí stála v pro ti kla du k »vyšší«, kultivovanější češtině spisovné. Takové
hodnocení obsahuje i rozsáhlý Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971,
reprint 1988), kde se jako obecné označují »výrazy krajově neomezené a obecně
užívané v projevech běžně mluvených«. Toto pojetí bývá nepřesně rozšiřováno i na
jiné jazykové roviny (hláskoslovnou, tva ros lov nou apod.), v nich však už jen těžko
najdeme nespisovné prostředky, které by byly pro celé území českého národního
jazyka skutečně »krajově neomezené a obecně užívané«” (Daneš 1997, s. 165).



rych dru gi etap prze wi dy wał opra co wa nie ko r pu su ję zy ka mó wio ne -
go. Oka zało się, że – jak po da je Vilém Kodýtek (2007) – le ksy ka (ale
i mo r fo lo gia) te kstów mó wio nych w ponad 75% nie przy na le ży do
stan dar du lite ra c kie go (w nie któ rych przy pa d kach, zwłasz cza gra ma -
ty cz nych, na wet do 90%, np. uży wa nie v- pro tety cz ne go, nie lite ra c -
kich form przy mio t ni ków, form cza sow ni ko wych ty pu ku pu ju, ku pu -
jou, prze j ścia ý > ej: bejt czy po chy leń ty pu mlíko, co jest związa ne
bar dziej z le kse mem niż ze zja wi skiem fo ne ty cz nym). Rów nież w za -
kre sie skład ni wy ka za no roz lu ź nie nie w ję zy ku mó wio nym norm
stan dar du lite ra c kie go. Jiří Ne k va pil (2007, s. 296 n.) uz nał ten fakt za
pro ces de stan dary za cji ję zy ko wej, ty po wy dla postmo derni sty cz nych
społeczeństw. Za de stan dary za cję uz nał on „z jed nej stro ny to, że
w nie któ rych sy tu a cjach lub aktach komu nika cy j nych prze sta je się
uży wać ję zy ka lite ra c kie go, z dru giej to, że bar dzo szy b ko wzra sta
wa rian ty w ność śro d ków dzię ki te mu, że do ję zy ka stan dar do we go
prze ni kają śro d ki, któ re do ty ch czas fun kcjo no wały po za nim” (Ne k va-
 pil 2007, 296). Przy czyn de stan dary za cji upa tru je on w tym, że:

1. spada świa do mość wagi norm społecznych, na by tych w szkole;
2. w społecze ń stwach postmo derni sty cz nych prze sta je istnieć po trze -

ba ogó l no społecznych norm ję zy ko wych;
3. ko dy fi ka cja języka stan dar do we go, która prze bie ga w czasach

społecznej mode r ni za cji, a wcze ś niej była dziełem elit inte le ktua l -
nych, bardzo oddaliła się od pra kty ki ję zy ko wej wię kszo ści użyt ko -
w ni ków języka;

4. ko dy fi ka cja stan dar du ję zy ko we go staje się zja wi skiem decen trali -
sty cz nym, a nawet ko mer cy j nym (głoszenie haseł dotyczących
języka cze skie go przez partie po li ty cz ne w okresie walki wy bo r -
czej).

W tej sy tu a cji mo ż li we jest al bo wa l czyć z od stę p stwa mi od stan -
dar du ję zy ko we go po przez ich kry ty ko wa nie i war to ścio wa nie ja ko
błędy, al bo po wo li zmie niać stan dard ję zy ko wy, zwię kszając je go wa -
rian ty w ność oraz pro pa go wać większą to le ran cję wa rian tyw no ści ję -
zy ka cze skie go. To dru gie wyj ście przy jęły in sty tu cje odpo wie dzia l ne 
za ku l tu rę ję zy ka cze skie go (np. na stro nie in ter ne to wej Po rad ni Ję zy -

ko wej In sty tu tu Ję zy ka Cze skie go Cze skiej Aka de mii Na uk wid nie je
in fo r ma cja: 

Snaűíme se neodpovídat pouhým ano – ne, ale řešení Vašeho problému zdůvo-
dnit, vyloűit. Neza ka zu je me, nepřikazujeme, nehlídáme. Radíme, vysvětlujeme, do-
poručujeme (Ne k va pil 2007, s. 297).

Pro wa dzo na w osta t nich trzech -czte rech la tach dys ku sja na ła-
mach cza so pism „Slo vo a slo ve s nost” i „Naše řeč” jest do da t ko wo po -
si la na świa do mo ścią od ra dzające go się w społecze ń stwie cze skim pu -
ry z mu ję zy ko we go, zwa ne go post pu ry z mem cze skim (por. Čermák,
Sgall, Vybíral 2006). Jed nak ten trze ci etap szli fo wa nia ję zy ka cze -
skie go (brusíčství) nie ma już ty lu zwo len ni ków, co cho ć by etap dru gi
po pie r wszej wo j nie świa to wej. To spo wo do wało, że po wró co no do
py ta nia, któ ry stan dard ję zy ka cze skie go na le ży uz nać za pod sta wo -
wy? Czy nie na le ży całko wi cie „prze sta wić” sce ny w tym za kre sie?
Wów czas F. Čermák, P.Sgall i P. Vybíral (2005), opie rając się o wy ni -
ki ba dań ko r pu su pra skie go, zwró ci li uwa gę na fakt, że ży cie so bie,
a szkoła so bie, czy li co zro bić, aby w szko le nie ni sz czyć od czuć dzie -
ci, któ re do niej tra fiają i któ re przy chodzą nie ze zna jo mo ścią ję zy ka
lite ra c kie go, ale właś nie ję zy ka nie lite rac kie go, tra ktując go ja ko ję -
zyk oj czy sty. W 2005 ro ku za pro pono wa li roz po czę cie ba dań nad
nową dy fe ren cjacją ję zy ka cze skie go. Pod stawą miałaby być ko mu ni -
ka cja co dzien na (běűná mlu va). Jak piszą au to rzy rok pó ź niej (Čer-
mák, P.Sgall i P. Vybíral 2006, s. 270): „prio ry tet ję zy ka mó wio ne go
jest bez dys kusy j ny, mi mo że mo ż na zaob se r wo wać po dej ście wa r to -
ściujące wzglę dem na tu ra l nych, nie przy goto wa nych ko mu ni ka tów
mó wio nych, uz nające go [stan dard mó wio ny – przyp. G.B., M.B.] za
coś go r sze go, ni ż sze go, a w naj le p szym przy pa d ku postrzega się go
przez pry z mat ję zy ka pi sa ne go i szu ka się w nim je go »spe cy fi cz -
nych« cech”. Au to rzy przy po mi nają prze stro gę de Sauseure’a, że
„jed ność ję zy ka mo ż na na ru szyć, je śli kon kre t ny ję zyk na tu ra l ny pod -
porządku je my ję zy ko wi pi sa ne mu”, po nie waż ję zyk roz wi ja się przez 
swoją od mia nę mó wioną, z któ rej zmia ny na stę p nie do stają się do od -
mia ny pi sa nej. Tym cza sem ję zyk cze ski nie po sia da sko dyfi ko wa nej
od mia ny mó wio nej, co stoi na prze szko dzie cho ć by w dubbin go wa niu 
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fi l mów (np. bo ha te rzy wes te r nów posługują się piękną li te racką cze -
sz czyzną, a przy tym strze lają do sie bie, siedzą i piją w kna j pach czy
wy zy wają się na wza jem; po dobną sy tu a cję mo ż na za uwa żyć w fi l -
mach miłos nych, kie dy ko chan ko wie mó wią do sie bie śro d ka mi neu -
tra l ny mi lub w naj le p szym przy pa d ku demi nuty w ny mi, za stę pując
w ten spo sób śro d ki po to cz ne i fa mi lia r ne). 

Za mia na czy zmia na stan dar du ję zy ko we go nie na le ży do spraw
pro s tych. Z pun ktu wi dze nia ling wi sty czne go jest to je dy nie opis ten -
den cji roz wo jo wych z od nie sie niem ich do fa kty cz ne go koiné, ewen -
tu a l nie okre ślo na działal ność pre skry pty w na. O wie le go rzej przed -
sta wia się sy tu a cja z pun ktu wi dze nia so cjo logi czne go. Do ty czy ona
(por. Čermák, Sgall, Vybíral 2006, s. 272–273):

1. „prze ucze nia” dzieci w szkole, czyli zmiany w spo so bie wy ja ś nia -
nia dzieciom, że język, którym się dotąd posługiwały (autorzy
nazywają go „doty ch cza so wym ję zy kiem oj czy stym”), nie jest nie -
po pra w ny, co pozwoli im od zy skać pewność siebie w wy po wia da -
niu się (język li te ra cki bowiem jest dla nich z punktu wi dze nia
akty w ne go w tym czasie uzusu normą obcą), nie chodzi w tym
przy pa d ku o zmianę w na ucza niu, należy nauczać stan dar du lite ra c -
kie go, ale do ty ch czas nie mówiło się o języku nie lite ra c kim, co
należy zmienić;

2. po czu cie nie pe w no ści i nie sta bil no ści (braku ciągłości) stan dar du
lite ra c kie go pro wa dzi do tra kto wa nia cze skie go języka lite ra c kie go 
jako coś na rzu co nego, obcego w ko mu ni ka cji ro dzin nej;

3. po czu cie nie pe w no ści i nie sta bil no ści stan dar du lite ra c kie go pro -
wa dzi także do ciągłego szu ka nia od po wie dzi na pytanie o po pra -
wność językową, w wyniku tego mało kto dobrze zna normę stan-
 dar du lite ra c kie go, a wszyscy mają po czu cie nie pe w no ści także
w za kre sie po pra wnej pra kty ki ję zy ko wej;

4. ponadto owo po czu cie nie pe w no ści i nie sta bil no ści stan dar du lite -
ra c kie go pro wa dzi do po czu cia za gro że nia, co wi do cz ne jest w od -
rzu ca niu wszy stkie go, co obce (roz po wszech nio na na początku lat
90. myśl „jen vše domácí je dobré”), co wzma c nia dążenie do izo la -
cji ję zy ko wej w sze r szym zna cze niu, a żaden język nie może żyć w

izo la cji; również w cze sz czy ź nie wieków średnich widać było otwar- 
cie się jej na inne języki np. w za po ży cze niach muset, církev, rad-
nice, po do b ne zja wi sko można od no to wać również dzisiaj: softwa -
re, ko m pu ter, kalka mra ko drap (por. Slovník neologizmů, tom 1 i 2);

5. uznanie dwóch stan dar dów po wo du je po wsta nie dy glo sji w języku
czeskim, czyli poczucia, że władamy dwoma ję zy ka mi, a jedynie
jeden z nich jest nasz, który?

Au to rzy dys ku sji o stan dar do wej i li te ra c kiej cze sz czy ź nie pro po -
nują opra co wa nie no we go stan dar du i je go wa rian tów. Pun ktem wyj -
ścia byłoby po ję cie stan dar du uję te w Aka de mi c kim Słow ni ku Wy ra -
zów Ob cych pod red. Petráčkovej i Kra u sa: „stan dard […], w lin g wi -
sty ce le ksy ka l ny zbiór (běűných) po wszech nie uży wa nych śro d ków
na da nym eta pie roz wo ju ję zy ka przez całe śred nio wy kształco ne ję -
zy ko wo społecze ń stwo” (s. 708), którą to de fi ni cję roz sze rzają rów -
nież na po zo stałe po zio my ję zy ka. Čermák, Sgall i Vybíral pro po nują
uw z ględ nić w tym przy pa d ku m.in. tzw. gra ma ty kę „brneńską” (au to -
r stwa zbio ro we go pod re dakcją P. Karlíka, M. Ne ku li i Z. Rusínovej,
1995), opi sy współcze s nych zja wisk gra ma ty cz nych do ko na ne przez
V. Kodýtka (2007), a ta k że pra ce z za kre su ku l tu ry ję zy ka V. Cvrčka
(2006) i V. Do va li la (2006). Z nich wy ni ka, że obe c nie kon ku rują mię -
dzy sobą dwa stan dar dy: li te ra cki i lu do wy/po to cz ny, przy czym pie r -
wszy jest oz naką wy so kiej ku l tu ry, dru gi co dzien nej ko mu ni ka cji ora -
l nej (nie współmie r ne płasz czy z ny). Je śli więc za nie cha się ist nieją-
cych je sz cze wśród języ koz na w ców po staw pu ry sty cz nych względem 
ję zy ka i bę dzie się kie ro wało wspó l nym założe niem, że w ję zy ku co -
dzien nej ko mu ni ka cji ust nej pod sta wo wym ko dem jest stan dard nie li -
te ra cki (lu do wy, gmin ny), a w te kstach pi sa nych nie ofi cja l nych ist nie -
je mo ż li wość uży cia śro d ków stan dar du nie lite rac kie go, wów czas
łatwiej bę dzie pro wa dzić dys ku sję nad wy pra co wa niem no we go stan -
dar du, któ re go opis i wdro że nie – jak stwier dza J. Kořenský (2005) –
jest nie zwy kle złożo ne.
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Ale na MACUROVÁ

Pra ha

Nakročení k dnešku
(Poznámky k české na uce o sty lu a te x tu)*

Moderní česká lin g vi sti ka se – a to je dobře známo – ve svých
počátcích, ve dvacátých le tech 20. století, na otázky sty lu a je ho vzta -
hu k te x tu ni jak soustavněji nezaměřovala. Jak uka zu je Ha u sen b las
(1970, 1991), ve 20. le tech byl styl převážně chápán jen ja ko in di vi-
duální styl (literárního tvoření); v Tezích Pražského lingvistického
kroužku (1929) se tam, kde by se dnes mlu vi lo o sty lu, užívá výrazu
řeč. Sám po jem/termín styl (figurující po uze v Te zi 10: Užití nových
směrů lingvistických na školách středních)1 vlastně jen od ka zu je na
„úzus školních výkladů” a „k pojmové výzbroji kon ce pce autorů te ze” 
nepatří (Ha u sen b las 1991, s. 94).2 

Do popředí zájmu lin g vi sti ky je po jem/termín styl po sta ven až na
začátku 30. let – a nahlížen je, soustavně zvl. ve výkladu Havránkově
(1932), v širším rámci te o rie spisovného ja zy ka.3 Havránkova kon ce -
pce sty lu a sty li sti ky (srov. také 1940) a Ma t he sio vy (1941) výklady

o promluvě, které formulují „jádro to ho, co se dnes nazývá textová
lin g vi sti ka” (srov. Daneš 2005, s. 91), by ly inspirací k promýšlení
otázek te x tu4 a sty lu – v dobově daném rámci – i na začátku 40. let 20.
století (zvl. v di sku si publikované ve „Slově a slo ve s no sti” v r. 1941),
v jednotlivých příspěvcích pak (z lingvistů zvl. Skalička 1948) ještě
i na je jich sklon ku.5

Di sku se ve „Slově a slo ve s no sti” (především příspěvky J. M. Ko-
řínka, V. Skaličky a B. Trnky ) vyrůstá z aktuální potřeby6 vy me zit
a kon sti tu o vat v rámci „lin g vi sti ky strukturální” i teo re tic kou sty li sti -
ku7 a ujasnit pod sta tu sty lu, a to i na základě re fle xe názorově různoro- 
dé teoretické sty li sti ky 19. a počátku 20. století (zvl. např. myšlenek
A. Schle i che ra, K. Vos s le ra, L. Spi t ze ra, Ch. Bal ly ho, M. Deut sch be i -
na aj.).8 Do di sku se se zároveň ne mo hou nepromítnout názory fo r mu -
lované u nás dříve: tak vzájemný poměr „me zi jazy ko z py tem a sty li -
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* Zpracováno v rámci výzkumného záměru MSM 0021620825 Jazyk jako lidská 
činnost, její produkt a faktor.

1 Srov. „... podstata správného a výrazného stylu je v tom, aby jazykový projev byl
adekvátní účelu projevu; nutno naprosto vymýtiti ze škol hodnotící hierarchii stylo-
vou mezi stylem prostým a stylem „ozdobným” (Teze, s. 62; zdůrazněno v Tezích).

2 To ovšem neznamená, že myšlenky Tezí se do českého myšlení o textu a stylu
nepromítaly: česká teoretická stylistika a úvahy o textu se v rámci pražského pojetí
zákonitě odvíjely od „funkčního stanoviska” vyloženého v Tezi 1.

3 Zmínky o vztahu spisovného jazyka (jeho pružné stability) a (funkčního) stylu
srov. i ve výkladech Mathesiových (1932). 

4 Ať už je v dobové ter mi no lo gii označován jako (pro)mluva, projev jazy-
ka/projev jazykový, (básnická) struktura nebo jinak. 

5 Stra nou zde nechávám to, jak zásadně se k sobě měly úvahy o te x tu, o sty lu i o ja -
zy ce vyslovované v rámci lin g vi sti ky a v rámci literárně teoretickém; k to mu srov. jen
např. konstatování J. Mukařovského (1933–1934/1981, s. 13), že „v básnickém díle
není vlastně nic, co by ne by lo dáno ja zy kem”, F. Vodičky, že „Materiálem literárního
díla je ja zyk” a že „musí te dy míti i literární hi sto rik a the o re tik linguistické školení”
(Vodička 1941, s. 341–342) ne bo, z druhé stra ny, Skaličkův (1948, s. 21) výrok o Sa -
us su ro vi: „he had ana ly sed the pho ne tic sy stems of world lan gu a ges and had la id the
fo un da tions of a ne w ly con ce i ved li te ra ry scien ce.”

6 Srov. redakční úvod k diskusi: „Otázky o podstatě stylu jsou dosud značně
sporné; rovněž je sporné, kam zařazovat stylistiku v třídění věd duchovědných. Jde
však o otázky důležité a pro zaměření současné jazykovědy aktuální ...” („Slovo
a slovesnost” 1941, s. 28). 

7 Srov. k tomu Skalička (1941) „ ... z debaty o slohu vyvstává před námi stavba
nauky o stylu, fundovaná dobře a na široké základně...” nebo více „aplikačně”
Mathesius 1932.

8 Stranou zde zůstává vymezení soudobých úvah ke stylistice 19. století jako
k „praktické nauce normativní” (Havránek 1940, s. 79). K situaci dobové teoretické
stylistiky jinde ve světě, právě ve vztahu k stylistice normativní srov. např. Budzyk
1937.



sti kou, po případě rétorikou” vykládá Ma t he sius už v r. 1911 (zde cit.
1970). Pod le je ho názoru jsou materiálem lingvistickým všechny „je -
vy individuální řeči”, a není te dy možné „od ka zo vat některé z nich do
sty li sti ky”. Sty li sti ka se „neliší od ja zy koz py tu materiálem, nýbrž
cílem” (1911/1970, s. 24): jazykověda je zaměřena k obecnému, sty li -
sti ka k individuálnímu.9 

Redakční úvod k di sku si svým způsobem vylučuje z hlavní li nie
dobových úvah příspěvky V. Ma t he sia a J. M. Kořínka: první je (SaS
1941, s. 28) věnován „pra xi stylové”, druhý, který di sku si za ha ju je,
„zčásti po le mi zu je s názory v našem časopise vyslovenými”.10 To
„podstatné” a „naše” se tak ve vzta hu k sty lu a k te x tu (k promluvě,
k jazykovému pro je vu) nepřímo připisuje příspěvkům Trnkovým a Ska-
ličkovým. Stra nou zde povětšinou nechám je jich dobově aktuální
výklady o normě a hodnotě (v je jich vzta hu ke sty lu), o vymezování
„strukturální sty li sti ky” ve vzta hu k „mlu v ni ci” ne bo o podstatě sty lu
(je to „záležitost ry ze osobní”, „jazykové ha bi tu um in di vi dua” , ne bo
„věc ry ze kolektivní, nadosobní”?). Soustředím se jen na dva podněty, 

které přesahují k dnešku nejvýrazněji, oba – v první rovině – Ska-
ličkovy.11

Jedním je „sy no ny mi ta”, která má (Skalička 1941, s. 193) „pro styl 
důležitost roz hod nou”,12 druhým je „dvojí stránka” pa ro le (Skalička
1941, s. 196) a „dvojí lan gue” (Skalička 1941, s. 197); obojí, do znač-
né míry provázané, přitom souvisí s vymezením sty lu ja ko in di vidua -
lizující or ga ni za ce pro mlu vy (Skalička 1941, s. 192) a s (už dřívější)
definicí pro mlu vy ja ko totální sémiologické re a kce (Skalička 1937,
s. 163). 

Ja ko jev sémiologický je u Skaličky vy me zen i styl: I ve „zje vech
sty lu” se to tiž „dá snad no najít” to, z čeho se skládá každý „jev
semiologický (znak)”, to tiž označované a označující – a právě v sou -
vi s lo sti s označujícím vstu pu je do hry sy no ny mi ta: „Označovaným je
to, čemu Havránek říká funkční ja zyk (Spisovná čeština 1993, s. 67)
a funkční rozvrstvení ja zy ka (Ottův slovník, s. 472), Kořínek pak cíl
jazykového pro je vu (na uv.m. 29). Označujícím je pro ti klad dvou sy -
no nym, přítomného a nepřítomného” (Skalička 1941, s. 195). Ta kto
vymezený vztah me zi označovaným a označujícím není ve svém
přisouzení ke sty lu13 ni jak jednoduchý: to souvisí – jak Skalička
v náznaku dokládá – s možností výběru „jednosměrných” vs. „různo-
směrných” stylistických členů synonymních dvo jic. Výběr prvního
ty pu se přiřazuje ja ko do mi nan ta k „promluvě vědecké”; vo l nost
výběru pak k promluvě básnické, jejíž zaměření „na výraz sám” (jak je 
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9 Srov.: „Zkoumá-li ja zy ko z pyt řeči individuální, aby určil jazykový materiál
společného celku, zkoumá sty li sti ka konkrétní díla literární, aby určila, jak daného
materiálu jazykového užito bylo k vytvoření individuálního díla uměleckého”
(Mathesius 1911/1970, s. 24).V této sou vi s lo sti stojí za zmínku (do jisté míry to
totiž předjímá pozdější kry sta li za ci názorů na styl, srov. zde zvl. řeč určovanou
„podobným účelem”) Mathesiův výklad jevů „jichž zkoumání zdánlivě se blíží
rozboru stylistickému: jsou to slohy řeči, jak nazval bych na rozdíl od individuál-
ního rázu literárního tvoření uměleckého úkaz, že řeč určovaná podobnou povahou
nebo podobným účelem má i u různých mluvčích určité rysy společné” (1911/1970, 
s. 25); rámec onoho „podobného účelu” se ale zde ještě nezdá zásadně přesáhnout
umělecké tvoření literární, a ještě s akcentem na jeho individuální rozměr. 

10 Označení názorů Kořínkových jako do jisté míry „cizích” souvisí pravdě-
podobně především s jeho kritikou (Havránkových) pojmů/termínů funkční jazyk
a funkční styl, s jeho vymezením stylu („Specifický odraz cíle jazykového projevu
v jazykovém materiálu je jazykový styl, Kořínek 1941, s. 29) i s implicitním od-
sunutím stylistiky mimo ling vi stic kou teorii (kritické odkazy ke Kořínkovým ná-
zorům srov. u Skaličky 1941). 

11 Vycházím přitom ze Skaličkových prací z 30. a 40. let, k jeho pracím jiným
(srov. v souborném díle Skalička 2004, 2006 vydaném péčí F. Čermáka, J.
Čermáka, P. Čermáka a C. Poety) přihlížím jen okrajově.

12 Synonymitu (resp. synonymii – užitá ter mi no lo gie není jednotná) přitom Ska-
lička přiřazuje (1941, s. 193–194) jednak stylistickým prvkům založeným na syno-
nymii (prvkům roviny fonologické, morfologické, lexikální, syntaktické – a také
slovosledu), tedy „nižšímu patru” stylistiky, jednak ještě „patru vyššímu”, promluvě
(srov. níže). 

13 Jiný úhel pohledu na daný problém srov. o půlstoletí později v nauce o textu
K. Hausenblase: ve znaku – textu je jako označující identifikován styl (výraz), jako
označované smysl (textový význam); podrobněji Macurová 1993. 



uve de no s od ka zem na Mukařovského) přímo zakládá možnost uchý-
lit se k obojímu: k stylistické jednosměrnosti a/ne bo různosměr-
nosti.14

Kon cept sy no ny mi ty je ve Skaličkově výkladu vztažen i k dobově
kruciální otázce příslušnosti sty lu k lan gue, ne bo k pa ro le (a k otázce
začlenění vs. nezačlenění sty li sti ky me zi lingvistické disciplíny, srov.
k to mu i Trnka 1941). K lan gue řadí Skalička jak „synonymické sva z -
ky” a jed no t ky, které je tvoří, tak „so u hr ny sy no nym stejného sty li stic- 
kého směru”, je jichž přítomnost/nepřítomnost určuje po va hu dané
pro mlu vy. Ty py pro mluv jsou přitom normované: 

Exi stu je nesporně norma pro to, jak má vypadat pro mlu va afektivní, vulgarizující
atd., norma, která se ovšem mění jako všechno v jazyce, ale nesporná norma a tedy
také langue (Skalička 1941, s. 196). 

Příslušnost sty lu k pa ro le Skalička (s od ka zem na Kořínka) ni jak
zvlášť nezdůvodňuje: vzhle dem k převládajícímu dobovému pojetí
sty lu to vlastně ani ne by lo potřebné.

Upozorňuje ale v této sou vi s lo sti na okruh otázek, který přesahuje
je ho do bu více než co jiného a je hož reflexí se předjímá směřování na -
uky o te x tu (věcném i uměleckém) druhé po lo vi ny 20. století: na
problém subjektů ko mu ni ka ce a textových subjektů, na důležitost re -
ce pce te x tu ja ko pro ce su komplementárního s je ho produkcí. 

Není to problém úplně nový: vztah prvku „objektivního” vs. „sub -
jektivního” na sto lu je Ma t he sius v sou vi s lo sti s po ku sy „o zvědečtění
literární hi sto rie” už v prvním desítiletí 20. století (1907). A kla de
(u vědomí to ho, že „Každý ba da tel dospívá k poznání uměleckého díla 
literárního jen prostřednictvím svých subjektivně zbarvených este tic-
kých dojmů”) otázku: 

[...] kterým způsobem lze tento subjektivní činitel eli mi no vat, abychom dostali, jak
povaha vědeckého bádání vyžaduje, jen hodnoty a soudy všeobecně platné?” (cit. dle: 
Ma t he sius 1982, s. 282).15 

Skalička (1941, s. 196) je v po hle du na věc zaměřený obecněji
(uvažuje ne jen o uměleckých dílech literárních) a co je podstatné: ro li
ono ho „subjektivního činitele” – zde v sou vi s lo sti se „sty li stic kou
interpretací” – akcen tu je: „Mluvení či tvor ba literární, vědecká a p. je
jen jed nou stránkou ´pa ro le´, jazykové činnosti. Dru hou stránkou je
poslouchání, resp. čtení.” Že to platí i za ob zo rem „pa ro le”, dokládá
Skalička (1941, s. 197) v po le mi ce s Kořínkovým kon ce p tem pro ti kla -
du „skutečných” jazykově-stylových jevů a jazykově-stylových jevů
„zdánlivých” (negativní Kořínkův náhled na ty to „zdánlivé” jazykově 
stylové je vy přitom Skalička rozhodně odmítá): „Při každé promluvě
se setkává dvojí ´lan gue´, ´lan gue´´ mluvícího a posluchače a te dy
také dvojí stylistická in ter pre ta ce.” Obojí „in ter pre ta ci” je přitom –
s po uka zem na proměny stylistických interpretací, resp. konkretizací
v čase – přisouzena stejná důležitost. 

O daných problémech – a ještě šíře o bytí te x tu v ko mu ni ka ci – te -
dy Skalička uvažuje, třeba zde jen v náznacích, dávno před ob ra tem
v lin g vi sti ce. Je to – jak je zřejmé – dáno jasně formulovaným
„sémiologickým” pod ložím je ho úvah,16 zvl. implikovaným začle-
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14 V takto pojaté synonymitě (synonymii) nelze nevidět základ pojetí širšího
pojmu/termínu konkurenční množina, jednoho z úhelných pojmů sty li sti ky Jelín-
kovy (1995); do konkurenčních množin (srov. Jelínek 1995, s. 732) vstupují přitom
nejen „prostředky z různých lexikálních a gramatických rovin”, řazené podle
„principu stylistického” , ale i znaky různých kódů, ne tedy pouze znaky jazykové. 

15 Obdobné otázky (jistě i pod dobovým vlivem názorů Ingardenových) pak,
v podstatě paralelně se Skaličkou, nastoluje mj. např. také Vodička (1941). I tady –
stejně jako u Mathesia – vyvstává v sou vi s lo sti s problémem vymezení literární
vědy jako vědy objektivní otázka vztahu „díla” (vymezeného jako „základní celek
literární vědy, daný hmotnou existencí”, Vodička 1941, s. 391) a „života díla
v literatuře”; v této sou vi s lo sti Vodička uvažuje (1941, s. 392) o „jeho střetnutí
s literárními normami, jeho konkretisaci, hodnocení atd.” K tomu srov. ještě také
např. Vodičkův (1941, s. 369) výklad rozdílů mezi „výstavbou znaku” (tj. Výstav-
bou literárního díla) a jeho vnímáním, tj. jeho významovou realizací.

16 Podobně srov. u Mukařovského (1933/34, 1981; 1934/1981): v sou vi s lo sti
s pojetím uměleckého díla jako (specifického) znaku je zde explicitně pojmenován
„hlavní a nepostradatelný” příznak znaku, totiž to, že slouží prostředkování mezi
dvěma stranami (dvěma subjekty). Podrobněji Macurová 2005. 



něním subjektů do pojetí te x tu ja ko totální sémiologické re a kce (Ska-
lička 1937). 

Explicitněji než v r. 1941 je pak nu t nost zohlednění re ce pce fo r mu- 
lována později v sou vi s lo sti potřebou konstituování „nezávislé pa ro -
lové lin g vi sti ky” (Skalička 1948, s. 36). Pa ro le v této sou vi s lo sti vy -
me zu je Skalička jednoznačně „duálně”: 

[...] parole is a dual fo r ma tion. Parole is not only con ve r sa tion, with writing, but also
li ste ning with reading” (Skalička 1948, s. 25), 

explicitněji ještě než ve vlastním te x tu ve slovenském résumé (s. 37): 

Parole nie je len roz ho vor (a písanie), t.j. akt ho vo ria ce ho (1. osoby), ale i počú-
vanie (a čítanie), t.j. akt počúvajúceho (2. osoby). Individuálny pre ho vor má vždy ten -
den ciu k všeobecnej pla t no sti, ale individuálne konkretizácie, t.j. interpretácie počú-
vajúcich, bojujú medzi sebou o to, aby byly uznané za platné (Skalička 1948, s. 37). 

Výhradně k pa ro le pak Skalička (s od ka zem na Bühlerův kon cept
„Or gan mo dell der Spra che”) přiřazuje tři konstitutivní činitele lidské
řeči (sub jekt – ego, druhý sub jekt – tu a svět stojící mi mo sub je kty – is, 
id) a jednoznačně kon sta tu je, že po uze a výhradně v pa ro le „the 1st and 
2nd per sons are pre sent as agents; gi ving to pa ro le a so u r ce and me a -
ning” (1948, s. 25). V lan gue je si tu a ce jiná: ego, tu a id jsou v něm
přítomny ni ko li ja ko činitelé, ale ja ko „představy”, „po j my” („ima -
ges”) – a v to m to ohle du se tak lan gue a pa ro le zásadně liší. I když se
tak v Skaličkových úvahách přisuzuje příjemci te x tu a re ce pci značná
úloha, je je jich au tor da lek to ho, aby čtení ne bo po slech, popř. (jed-
notlivé) kon kre ti za ce s pa ro le prostě zto tožňoval: i ta dy to tiž so u-
stavně po uka zu je na „závazné” (silnější ne bo slabší) ten den ce textů
k „obecné pla t no sti” a na provázanost pa ro le a lan gue ja ko dvou
aspektů „jed no ho je vu”. 

Už v klasickém období pražského stru ktu rali s mu – přinejmenším
u Skaličky17 – lze te dy iden ti fi ko vat re fle xi těch problémů, které se

v jed nom pro udu lin g vi sti ky a i literární te o rie zhru ba od 70. let 20.
století profilují ja ko problémy svým způsobem zásadní. Za připo-
menutí stojí, že v postklasickém období českého stru ktu rali s mu (např. 
u Červenky, Daneše, Hau sen b la se, Jankoviče i dalších) se ty to problé-
my ne jen reflektují, ale i do větší hlo u b ky analyzují a řeší. 

Už jen výše zmíněné úvahy českých strukturalistů o te x tu a sty lu
tak kla dou otázku po pla t no sti jed no ho ty pu so u du, jenž bývá o stru -
ktu rali s mu vynášen, to tiž so u du o tom, že stru ktu rali s mus „vylučuje
lidský sub jekt” (souhrnně Heczková; Vojvodík; Wiendl 2005). Snad
lze ten to so ud přijmout na ve l mi vysoké rovině zobecnění; ve vzta hu
ke klasickému stru ktu rali s mu pražskému ale platí jen zčásti (ane bo
neplatí). Četba autentických dobových, ne jen lingvistických textů (ni -
ko liv po uze četba textů o těchto te x tech) a je jich nezaujatá in ter pre ta -
ce to tiž jednoznačně poukazují přinejmenším k zárodkům těch me to-
dologických postojů, které sub jekt do svých úvah zahrnují a které –
spo lu se sub je ktem – akcentují význam, smysl, rozumění a po ro zu-
mění. 

Literatura

H a u s e n b l a s  K., 1970, Práce Viléma Mathesia o stylu a česká stylistika v uply-
nulém čtvrtstoletí. „Slovo a slovesnost” 31, s. 194–206.

H a u s e n b l a s  K., 1991, Práce B. Havránka o stylu a stylistice. In: Slavica Pragen-
sia 34. Sborník k poctě stého výročí narození akademika Bohuslava Havrán-
ka. UK, Praha, s. 93-105.

Teze předložené Prvému sjezdu slovanských filologů v Praze 1929. 1970. In: J. Va-
chek (ed.), U základů pražské jazykovědné školy. Academia, Praha, s. 35–65.

H a v r á n e k  B., 1932, Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura. In: B. Havránek B.,
M. Weingart (ed.), Spisovná čeština a jazyková kultura. Melantrich, Praha, s.
32–84.

H a v r á n e k  B., 1940, Stylistika. In: Ottův slovník naučný nové doby VI/1. Novina,
Praha, s. 471–473.

226225

17 Vedle výše zmíněných prací z okruhu stru ktu rali s mu je – v různé míře a růz-
ným způsobem „ohled na (lidské) subjekt/y” a jejich „vnitřní svět” přítomen ještě –

jmenujme jen namátkou – např. u Trnky (1947) v sou vi s lo sti s konceptem
„prožívání jazykového systému/struktury”, nebo u Jakobsona (1941). 



H e c z k o v á  L.,  V o j v o d í k  J.,  W i e n d l  J., 2005, Otázka pro ... stru ktu rali s -
mus? „Slovo a smysl” 2, č. 3, s. 229–230.

J a k o b s o n  R., 1941, Kin de r spra che, Aphasie und allgemeine Lau tge se t ze. Alm-
qvist & Wiksell, Uppsala.

J e l í n e k  M., 1995, Stylistika. In: P. Karlík, M. Nekula, Z. Rusínová (ed.), Příruční
mluvnice češtiny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, s. 701–782.

K o ř í n e k  J. M., 1941, O jazykovém stylu. „Slovo a slovesnost” 7, s. 28–37.

M a c u r o v á  A., 1993, Jazyk, styl, smysl, text – a stylistika. „Slovo a slovesnost” 54,
s. 279–286.

M a c u r o v á  A., 2005, Otázka pro … stru ktu rali s mus? „Slovo a smysl” 2, č. 3,
s. 271–273.

M a t h e s i u s  V., 1982, Tainova kritika Sha ke spe a ra (Příspěvky k dějinám pokusů o
zvědečtění literární historie). In: J. Vachek (ed.), Jazyk, kultura a slovesnost.
Odeon, Praha, s. 252–293 (pův. 1907).

M a t h e s i u s  V., 1970, O potenciálnosti jevů jazykových. In: J. Vachek (ed.),
U základů pražské jazykovědné školy. Academia, Praha, s. 5–34 (pův. 1911).

M a t h e s i u s  V., 1932, O požadavku stability ve spisovném jazyce. In: B. Havránek,
M. Weingart (ed.), Spisovná čeština a jazyková kultura. Melantrich, Praha,
s. 14–31.

M a t h e s i u s  V., 1941b, Řeč a sloh. In: B. Havránek, J. Mukařovský (ed.), Čtení
o jazyce a poezii. Družstevní práce, Praha, s. 11–102. 

M a t h e s i u s  V., 1941a, Cesty k jasnému výkladovému slohu v češtině. „Slovo
a slovesnost” 7, s. 197–202.

M u k a ř o v s k ý  J., 1981a, Filozofie jazyka básnického. Univerzitní přednáška ze
zimního semestru 1933-34. „Wiener Sla wi sti s cher Almanach” 8, s. 13–76.

M u k a ř o v s k ý  J., 1981b, Filozofie básnické struktury. Univerzitní přednáška
z letního semestru 1934. „Wiener Sla wi sti s cher Almanach” 8, s.77–116.

S k a l i č k a  V., 1941, Problémy stylu. „Slovo a slovesnost” 7, s. 191–197.

S k a l i č k a  V., 1948, The Need for a Linguistics of »la parole«. In: A. Isačenko
(ed.), Recueil lin gui sti que de Bratislava I. Bratislava, s. 21-38.

S k a l i č k a  V., 2004a, Souborné dílo, I. díl. Karolinum, Praha.

S k a l i č k a  V., 2004b, Souborné dílo, II. díl. Karolinum, Praha.

S k a l i č k a  V., 2006, Souborné dílo, III. díl. Karolinum, Praha.

T r n k a  B., 1941, K otázce stylu. „Slovo a slovesnost” 7, s. 61–72.

T r n k a  B., 1947, Jazykozpyt a myšlenková struktura doby. „Slovo a slovesnost” 10,
s. 73–80.

V o d i č k a  F., 1941, Literární historie. Její problémy a úkoly. In: B. Havránek,
J. Mukařovský (ed.), Čtení o jazyce a poezii. Družstevní práce, Praha,
s. 307–400.

227 228



Jaroslav HUBAČEK

Ostrava

Metaforizace v sociolektech

Se zřením ke stálé aktuálnosti a dynamičnosti sociolektů v součas-
né jazykové komunikaci je zajímavé sledovat onomazilogické po stu-
py, které se v nich uplatňují. Sociolekty rozumíme nespisovné vrstvy
názvů realizovaných v polooficiální nebo neoficiální komunikaci pra -
covní nebo zájmové, jež jsou tradičně označovány jako pro fe sio na-
lismy, a slangismy v užším smyslu. Vedle slovotvorby (odvozování
v širokém smyslu) se na jejich vzniku nemalou měrou podílí i tzv.
sémantické tvoření, zejména metaforizace jako proces nepřímé no mi -
na ce. Jde o přenášení lexikálních jednotek motivované snahou po j me -
no vat denotáty na základě jejich podobnosti se skutečností jinou, již
označenou. Metaforizace tak umožňuje pojmenování denotátů jak
dosud nepojmenovaných (metaforické názvy mají povahu primárně
pojmenovací), tak i denotátů již pojmenovaných; v druhém případě
metaforizace slouží účelům přejmenovávacím, čímž vznikají pra gma -
tická synonyma. Plníc potřebu demonstrovat specifický pohled na
denotát se metafora ve srovnáním se slovotvorným procesem derivace 
uplatňuje jako častá zejména tím, že je založena na jednodušších
myšlenkových operacích:  jde v podstatě o specifický druh přirovnání, 
v němž terciem comparationis jsou sémy aplikovatelné u denotátu
nově pojmenovávaného. Tím je zároveň plněna i funkce aktualizační,
což je požadavek v sociolektech výrazně uplatňovaný. Vznikají tak
výrazově a funkčně víceméně expresivní metaforické názvy s přízna-
kem citového vztahu k pojmenovávané skutečnosti, humoru, nadsáz-
ky a ironie; z uzuálních se často stavají metafory lexikalizované.
Tvorba metaforických názvů tedy není jevem primárně jazykovým,
ale spíše mentálním; metaforizace je záležitostí procesů po j mo t vor-

ných, jazyková realizace je druhotná. Co do výskytu je možno me ta fo -
rické názvy přirovnat k mnohým dialektismům, zejména v oblasti
názvů rostlin (viz např. Hladká, 2000); je ovšem nutno připomenout,
že v nářečích už je proces metaforizace v podstatě ukončen.

Níže uvedený stručný výčet metaforických sociolektismů vychází
především z naší práce Výběrový slovník českých slangů; zařazeny
jsou i názvy získané dalším výzkumem a excerpcí některých nových
prací, zejména A. Doležala a M. Grygerkové.

albatros, -a, m. – žel. (parní) rychlíková lokomotiva řady 498.0, 498.l
aligátor, -a, m. – voj. obojživelný traktor používaný při vyloďování mimo přístav
almara, -y, ž. – hud. expr. kontrabas; m.dopr. převodovka autobusu
ambulance, -e, ž. – pošt. vlaková pošta, též vlakovka
ametyst, -u, m. – div. osvětlovací filtr sytě fialový
anakonda, -y, ž. – hud. kontrafagot
anděl, andělíček, – med. pooperační halena pro pacienty
andělé, -ů, m. – ekon. investoři ochotní zapůjčit peníze
antoníček, -čka, m. – stav. stavební rozvod elektřiny
arab, -a, m. – m.dopr. zan. 1. první vlečný vůz u třívozových tramvajových souprav

(do r. 1974), 2. jeden směr tramvajové linky č.2 v Praze (do r.1961, kdy byla
okružní); sport. přemet stranou bez dohmatu s celým obratem

archeolog, -a, m. – požár. občan, který má byt přeplněný odpadky
arpád, -u, m. – žel.zan. motorový vůz řady M 283 (maďarské výroby)
atlet, -a, m. – žel. zan. parní lokomotiva řady 534.0, též omega, kremák
aurora, -y, ž. – žel. zan. trofejní lokomotiva zapůjčená ČSD sovětskými dráhami po

druhé světové válce, též gagarin
autobus, -u, m. – šach. možnost matu králi dvěma věžemi
bába, -y, ž. – šach. dáma, též králka
baba s nůší – žel. zan. tendrová lokomotiva řady 475.0 (podle vzledu uhelné skříně)
babička, -y, ž. – bezpeč. fyzicky starý homosexuál
bábovka, -y, ž. – eltech. tělísko difuzní vývěvy (tesla Rožnov)
bacit, dok. – med. dát elektrický šok
bačkora, -y, ž. – letec. pneumatika, též guma
bagr, -u, m. – žel. lokomotiva řady 708; sport. odbítí míče obouruč spodem
bagrovat, ned. – tramp. jíst
bajonet, -u, m. – med. typ břišního zrcadla  
bahýnko, -a, s. – ryb. rybářská nástraha ze zeleného řasového povlaku
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balík, -u, m. – isl. velká peněžní částka; letec. 1. operátor, též pytel, 2. pasažér, též
cesťák; m.dopr. velké množství cestujících (Praha); sport. cykl. peloton, příp.
hlavní část petononu

balkon, -u, m. – horol. horizontální, plochý skalní útvar, též police
balóny, -ů, m. – cykl.  široké pláště určené ke sjezdu
bambus, -u, m. – m.dopr. zan. tyč na zavěšení služebního telefonu (Ostrava)
banán, -u, m. – sport. branka, gól
barbora, -y, ž. – řem. velké ruční kladivo
bardotka, -y, ž. – žel. dieselelektrická lokomotiva T 478.1, též berta, honda, lolobri-

džida, šedá eminence, zamračená
barches, -u, m. – hut. úřední papír, spis (Ostrava)
barva, -y, ž. – m.dopr. světelný signál, srov. jet na barvu; mysl. krev lovné zvěře

a psů; tel. barevný filmový materiál
barvit, ned. – kart. hrát kartou téže řady; mysl. krvácet (o raněné zvěři)
basa, -y, ž. – hud. basová kytara, též basice; řem. bednička na nářadí
bedla, bedle, -e, ž. – stud. dobový název dívky výstředně se oblékající
bedna, -y, ž. – hud. violoncello, letec. 1. pilotní kabina, též bouda, 2. expr. letadlo;

šach. rošáda, rošádové postavení (král a věž za pěšcovým krytem)
běhoun, -a, m. – mysl. jednoroční sele černé zvěře; žel. 1. avizér, 2. nespřažená

náprava parní lokomotivy
bejk, -a, m. – letec. transportní pomůcka při posunování kluzáků v hangáru; pošt.

zásilka do 1 kg dopravovaná bez karty
bejkat, ned. – hud. rozezpívávat se
benátky, -tek, pomnož. – voj. mytí podlah
beran, -a, m. – hutn.  horní část bucharu; pošt. podací nebo příchozí razítko
berany, -ů, m. – letec. řídicí polovolant; sport. řídítka závodního kola
beton, -u, m. – div. odkládací prostor pro dekorace; sport. obranářský způsob hry;

šach. zablokovaná pozice, pevné postavení jednoho z hráčů
bič, -e, m. – eltech. kontaktní pero (Tesla Rožnov); radam. druh drátové antény
bidlo, -a, s. – voj. postel
biliár, -u, m. – sport. situace, při které se míč rychle odráží od hráče k hráči, příp.

akce, při které více hráčů zahraje míč hlavou bez dotyku se zemí, též kulečník
bizon, -a, m. – motor. zan. motocykl Jawa 250ccm (typ 623, podle vzhledu řídítek

a tvaru nádrže)
bludička, -y, ž. – div. osvětlovač, též stmívač, dráteník, světlonoš, světýlkář
bobek, -a, m. – stav. malý bagr zn. Bobrat
bohoušek, -ška, m. – eltech. mechanický podavač (Tesla Rožnov)
botičky, -ček, ž. – motor. zamykatelné kovové čelisti znemožňující pohyb motoro-

vého vozidla
botka, -y, ž. – m.dopr. smykadlo trolejbusového sběrače proudu; žel. viz čuba

bouda, -y, ž. – eltech. Far ra day o va klec (stínící klec s uzemněnými stěnami z kovové
sítě znemožňující pronikání elektrostatického a elektromagnetického pole),
prostor prostý nežádoucích elektrických polí; letec. pilotní kabina; tramp.
chata, též budník, hacienda, chaj dalo u p ka, trafika

bouchnout, dok. – med. zavést elektrošok defibrilátorem 
bouchačka, -y, ž. – text. stroj s vrchním prohozem a sekerkovou člunkovou zarážkou

(člunek dělá rachot podobný střelným ranám)
bradavka, -y, ž. – eltech. výstupek na mo no kry sta lu (Tesla Rožnov)
bramboračka, -y, ž. – sport. neurovnaná hra, hra nevalné úrovně 
brčko, -a, s. – hud. strojek hoboje
brejle, -í, ž. – řezn.  pomůcka k držení rohů býka
brejlovec, -vce, m. – med.  poraněný s brýlovým hematomem; žel. viz brýlatá 
brok, -u, m. – ryb. olověná kulička používaná jako zátěž na konci vlasce                         
brousek, -ska, m. – sport. tvrdý, nekompromisní obránce
brýlatá, -é, ž. – žel. lokomotiva řady T 478.3 a T478.4 (p. nápadné úpravy čelního

výhledového okna), též brejlovec
brzda, -y, ž. – med.  menstruační vložka; tramp., vězeň. chléb
břicho, -a, s. – horol. vypouklý skalní útvar; letec. spodní část draku letadla
bříza, -y, ž. – voj. zan. puška, ručnice
břízky, -zek, ž. – div. příliš realistická dekorace
buben, -bnu, m. – eltech. homogenizátor (Tesla Rožnov); knofl. nádoba na zachyco-

vání vody a návrtků; m.dopr. naviják provazu tyčových sběračů u tramvají
T 1 a T a trolejbusů; sport. prostor pod lyžařským skokanským můstkem,
doskočiště; el. titulkový pás, zařízení na realizaci pohybu titulků

bublinky, -nek, ž. – sport. zpěněná voda pod jezem nebo pod propustí, která loď
špatně nese, též sodovka

bubliny, -, ž. – projekt. rýsovací šablona s kruhy různých poloměrů
bubnovat, ned. – mysl. 1. dupat (o králíkovi v nebezpečí), 2. tokat
budík, -a, m. – eltech., hor. měřicí přístroj; šach. šachové hodiny, též orloj
budíky, -ů, m. – letec. přístrojové vybavení
budník, -u, m. – m.dopr. střešní označení tramvajové linky číslem, 2. střešní nástavba 

u tramvajových vozů vamberáků a u starých motorových vozů, též holubník,
světlík

bugatka, -y, ž. – žel. zan. lokomotiva řady 456.0, též bugina
buchar, -u, m. – žel. 1. lokomotiva řady T 458 (p. hlasitého chodu motoru), 2.

kompresor parní lokomotivy
buldok, -a, m. – motor. zan. autobus Tatra 24 (p. krátké přední části karoserie,

používaný ve 30. letech 20. století)
buldozer, -u, m  – žel. lok mo mo ti va řady E 499.2
bulík, -a, m. – žel. zan. lokomotiva řady 464.0, na Královéhradecku i řada 434.2
buřt, -u, m. – hud. podložka usnadňující držení houslí, též jelito
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cáknout, dok. – med. dez in fi ko vat před vpichem
capka, -y, ž. – žel. podložka (pod vůz proti rozjetí)
cepelín, -u, m. – žel. vlak pro personální jízdu (rozváží zaměstnance na velkých

nádražích)
cibulky, -ek, ž. – sport. (bruslař.) jízda vpřed i vzad se střídavým roznožováním

a snožováním oběma nohama současně, též citrónky, sluníčko
cigán, -a, m. – žel. 1. noční rychlík Praha – Košice, 2. zan. petrolejový kahan na

svícení plamenem bez cylindru (užívaný na parních lokomotivách), též čert,
čuďák

cigáro, -a, s. – ryb. malá štika; žel. zan. parní lokomotiva řady 354.6 (podle štíhlého
a dlouhého kotle dopředu vysunutého)

cihla, -y, ž. – cirkus. sloní trus
cimra, -y, ž. – hor. dveřej, též pár; voj. pokoj, ložnice
cirkulárka, -y, ž. – hud. sopranistka s nápadně ostrým hlasem 
citrón, -u, m. – div. světelný filtr ostře žlutý
citrónky, -nků, m. viz cibulky
cucák, -u, m. – motor. sytič motoru; pivovar. hadice na stahování předku z vystírací

kádě do pánve ve varně, neteče-li samospádem
cukrovat, ned. – m.dopr. sypat písek na koleje (u starých tramvají ručně)
cvočky, -ček, ž. – polygraf. otlačené písmo
cvrček, -a, m. – sport. přehazovačka na jízdním kole; úřed. přirážka k ceně jízdného

do zahraničí pro kolektivní zájezdy, rozdíl mezi nominálním a skutečným
jízdným

cylindr, -u, m. – text. čtyř nebo šestiboký hranol nebo váleček vedení listových nebo
žákařských karet

čabajka, -y, ž. – dopr. kloubový autobus Ikarus 260, též harmonika, housenka,
kloubák, maďar (Praha)

čabraka, -y, ž. – mysl. žlutobílé sedlo na bocích muflonů
čajník, -u, m. – žel. malá parní lokomotiva
čáp, -a, m. – sport. jízda na jedné brusli
čapí hnízdo – žel. zan. Reissigův komín s růžicí (u lokomotiv řady 320.0)
čarodejnice, -e, ž. – žel. expr. nepřenosné seřaďovací návěstidlo, též seřaďovačka
čelisti, -í, ž. – m.dopr. čelisťové brzdy tramvaje
čepička, -y, ž. – eltech. ochranný kryt elektronky
černá díra – motor. neosvětlený prostor před motorovým vozidlem v okamžiku

míjení protijedoucího vozidla při jízdě za tmy
černoch, -a, m. – m.dopr. cestující bez platné jízdenky, slepý pasažér; sport. hráč

cizího mužstva (hrající bez povolení); stud. neoficiální zkušební termín; tel.
deska k stínění světelného toku reflektoru, též négr, švartna

černoušek, -ška, m. – pošt. bezplatný telegram poštovních zaměstnanců

čert, -a, m. – eltech. pracovník obsluhující grafitový stříkací box; m.dopr. sněhový
rotační pluh; zeměd. vyorávač brambor; žel. viz cigán

čertík, -a, m. – sport. (gymn.) skok střižný skrčmo
červ, -a, m. – med. červovitý výběžek (slepé střevo)
číňan, -a, m. – eltech. zahořovací dopravník (p. žluté barvy); sport. krasobruslařský

skok do nízké piruety; žel. 1. osobní vůz řady Bymee (p. úsporného uspořá-
dání a malých rozměrů sedadel, 2. zast. kulatá návěstní budka se zvonem

činka, -y, ž. – text. tyč na dělení osnových sítí
čínské ghetto  –  med.  (náhodné) nahromadění většího počtu novorozeneckých

žloutenek 
člunek, -nku, m. – mysl. tmavě zbarvená záď ptačího těla (např. u divoké kachny)
čmelák, -a, m. – eltech. nečistota ve vakuu; žel. dieselelektrická lokomotiva řady

T 669.0 (p. typového označení ČME)
čmuchat  kalafunu – sport. (box) expr. být v pozici na zemi (knock-down)
čočky, -ček, ž. – m.dopr. 1.návěstidla pro tramvajový provoz, 2. terčíky s označením

linek na zastávkách, též koule, kuličky, puntíky
čochtan, -a, m. – sport. 1. převržení lodě, 2. ten, kdo se s lodí převbrátí, udělá; žel.

malá motorová lokomotiva řady T 211
čokl, -a, m. – div. expr. malá (většinou externí) role, též blaf, čudla, čurda, epizodka,

hund
čokoládka, -a, ž. – eltech. lámací svorka
čoky, -ů, m. – horol. mechanicky složitější prostředky pro jištění ve spárách, p. typu

též alabaky, frendy, hexy, stopery
čuba, -y, ž. – div. paruka stará n. záměrně upravená tak, aby vypadala jako rozcucha-

né vlasy na hlavě; žel. zarážka (k zastavování posunovaných vozů) též botka,
papuč

dakota, -y, ž. – žel. zan. parní lokomotiva řady 455.2
damašek, -šku, m. – mysl. směs železa a oceli, z níž se dříve vyráběly hlavně ručnic
datel, -tla, m. – žel. 1. výpravčí, 2. te le gra fi sta
deka, -y, ž. – div. hustý plnovous (paruka); hor. stropní vrstva uhlí; letec.  souvislá

vrstva mraků; mysl. stažená surová kůže  divokého prasete; pivovar. zbytek
pěny na hladině piva v kvasné kádi; sport. žíněnka; ryb. podložka s oplodně-
nými jikrami candáta 4-5 dní starými umožňující přepravu; žel. 1. hustá
vrstva kouře, 2. izolační vrstva pod pláštěm kotle lokomotivy

dekl, -u, m. – tramp. bandalír z pokrývek
dekoratéři, -ů, m. – žel. zaměstnanci traťové distance provádějící úpravu terénu
dělbuch, -u, m. – voj. 1. výbuška, 2. kynutý knedlík, též dělobuch
dělo, -a, s. – m.dopr. vůz v dobrém technickém stavu (schopný rychlé jízdy); požár.

lafeta, otočná proudnice na voze; tel. dlouhý směrový mikrofon
díra, -y, ž. – hud. orchestřiště (v divadle); letec. zadní část letadla, též ocas, zadek;

polic. vyšetřovací vazba; sport. nevykrytý prostor v obraně; tel. kaz v mag-
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netickém polevu záznamového materiálu; vězeň. uzavřené oddělení, korekce
(„vězení ve vězení“), též šuplík; žel. 1. nepokryté místo na roštu lokomotivy,
2. nežádoucí mezera mezi vozy při posunu, též okno

divadlo, -a, s. – sport. simulování následků nedovoleného zákroku
diverzant, -a, m. – žel. vlak, který svou jízdou narušuje jízdu jiných vlaků, vlak

přednostně provážený
dlabat, ned. – tramp. 1. jíst, 2. pádlovat, též píchat
dlaždičky, -ček, ž. – med. krevní destičky
dobytek, -a, m. – cirkus. zvěř
doktorka, -y, ž. – ryb. ručejník horský (kaprovitá ryba v povodí Dunaje)
dolina, -y, ž. – mysl. vyhrabané místo jelenem nebo daňkem; zloděj. kapsa
dolovat, ned, – mysl. (o divokém králíkovi) vyhrabávat si noru
doutník, -u, m. – stav. spojka k prodlužování lešeňových trubek
doutníky, -ů, m. – motor. díly motocyklového výfuku 
drát, -u, m. – vagon. svařovací elektroda; zedn. kovový (ocelový) omítník
dráteník, -a, m. – m.dopr. zaměstnanec dopravního podniku – specialista na trolejové 

vedení; řem. elektrikář
dráty, -ů, m. – hud. kovové struny; vězeň. koridory věznice
drůbež, -e, ž. – rybn. plevelné ryby, které se vyskytují při lovu rybníků, též drob,

šar(a)t
dřevorubec, -bce, m. – sport. hráč užívající tvrdých, nekompromisních zákroků
dřívko, -a, s. – ryb. larva chvostíka s obalovým pouzdrem
dudlík, u, m. – počítač. Flash disk
dudy, pomnož. – ryb. viz duše; sport. zahrání míče mezi nohama protihráče, též

housle, jesle, jesličky; žel. malopotrubní přehřívací články
dunět, ned. – stud. být nepřipraven, mít v hlavě prázdno
dusit, ned. – sport. po určitou dobu souvisle ohrožovat soupeřovu branku; voj.

uplatňovat vojenský dril
duše, -e, ž. – ryb. vzduchový měchýř ryby, též dudy
džbán, -u, m. – žel. viz cisterňák
esíčko, -a, s. – m.dopr. protisměrné kolejové oblouky následující bezprostředně za

sebou
eskymák, -a, m. – sport. eskymácký obrat používaný při převrácení lodi
fajfka, -y, ž. – div. držák menších svítidel upevněný přímo na stěnu dekorace; eltech.

zavzdušňovací trubička; hud. viz saxík; isl. znaménko v podobě háčku u zre-
vidovaného textu; stud. fakulta jaderné fyziky; voj.zast. vojenský sluha

fajfkovat, ned. – isl. zatrhávat zrevidovaný text
fantom, -a, m. – med. figura rodičky sloužící k nácviku úkonů při porodu
fazole, -e, ž. – řem. úchytka krytu vany
fialka, -y, ž. – med.  nádoba na moč (tvarovaná pro ženy)

figura, -y, ž. – hor. kutiště, pracoviště v dole; kart. skupina karet stejné hodnoty n.
podle hodnoty po sobě jdoucích; vagon. forma k výrobě zápustek; žel. 1.
návěsticí obrazec návěstidla, 2. skládka uhlí v depu

fíky, -ů, m. – mysl. pachové žlázy za kamzičími růžky
fi la te li sta, -y, m. – stud. výborný student (sbírá pěkné známky)
filmovat, ned. – isl. předstírat
filoména, -y, ž. – tech. jednoúčelový stroj na navrtávání hřídelí
filtr, -u, m. – obchod.  mezera mezi pokladnami, jíž procházejí nic nekoupivší

zákazníci
firma, -y, ž. – m.dopr. směrová orientační tabule
fiškus, -a, m. – med.zan. medik konající pomocné práce na klinice
flastr, -u, m. – sport. vysoká porážka
flaška, -y, ž. – elektr. elektronka; eltech. elektrolytický kondenzátor; m.dopr. prova-

zový kladkostroj (Ostrava); polygraf. odlévačka na rovinné sterotypy
flétna, -y, ž. – vinař. dlouhá štíhlá sklenice umožňující degustátorovi pozorovat

perlení
flok, -u, m. – hor. štítek na těžebním vozíku s různými údaji; šach. pěšec (z něm.

r. Pflock), též pěch, pěšák, pinčl, pindík, pinďa, pinďour, pión, píšek; žel. viz
policajt

floky, -ů, m. – cirkus. stanové kolíky (zatloukané do země)
florián, -a, m. – žel. výfuková tryska se stojanem v dýmnici parní lokomotivy, též

junek
fňukna, -y, ž. – div. lyrická milovnice; m.dopr. svítící maják (výstražné světlo) se

sirénou na pohotovostních vozech; tramp. harmonika, též šifrklavír
foukat, ned. – tramp. kouřit; žel. (o páře) unikat (nežádoucím způsobem), f. trubky –

žel. čistit kotelní trubky silným proudem vzduchu
fous, -u, m. – elektr. drát, elektrický vodič
fousáč, -e, m. – m.dopr. tramvajový vůz T 2 (p. nápadné ozdoby u čelního reflektoru), 

též vousatá; ryb. viz vousáč
fousy, -ů, m. – eltech. zkušební elektrické přívody (Tesla Rožnov); letec. rozdvojení

navijákového lana; ryb. zamotaný vlasec; vor. zábrany na přídi voru proti
vlnám

fréza, -y, ž. – horol. ledovcová skoba
fricek, -cka, m. – žel. 1. zan. parní lokomotiva řady 386.0 (p. jména strojvedoucího,

kterému byla přidělena po oplášťování), 2. zan. motorový rychlík Berlin –
Praha

fujara, -y, ž. – hud.expr. flétna, též plivátko
fukar, -u, m. – vagon. teplomet, elektrické sálací topidlo s parabolickým reflektorem
funus, -u, m. – polygraf. vynechávka, též lajcha
futra, -ter, s. – eltech. pouzdro na čelisti, též pakusy (Tesla Rožnov)
gagarin, -a, m. – žel. viz aurora
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galerie, -e, ž. – žel. ochoz cisternového vozu
galopovat, ned. – žel. zast. (o lokomotivě) houpat se, kymácet se
garderoba, -y, ž. – žel. zast. úschovna zavazadel
golem, -a, m. – hor. důlní lokomotiva (Příbram), též metalijka
gorila, -y, ž. – isl.  osobní strážce významné osobnosti; žel. elektrická lokomotiva ES

499.0 
gramofon, -u, m. – med. nádoba na stolici pro pacienty; knofl. knoflík s nerovným

povrchem
groš, -e, m. – eltech. kaz na stínítku obrazovky (prosvítá hliník)
guma, -y, m. – voj. 1. důstojník, též lampasák; 2. voják z povolání
hacienda, -y, ž. – tramp. viz bouda
háček, -čku, m. – polygraf. sázítko; ryb. udička; rybn. tyč s kovovým hákem, kterým

porybný při lovu přidržuje z prostřední lodi spodní část nevodu
háčky, -čků, m. – mysl. zahnuté konce kamzičích růžků
had, -a, m. – ryb. úhoř; tramp. viz balidlo; žel. vzduchová hadice tlakové brzdy
hádek, -dka, m. – sport. gymn. vlnovka vznikající pohybem stuhy (7m dlouhé)
hadr, -u, m. – div. výkryt strany jeviště; m.dopr. vůz ve špatném technickém stavu,

vrak
hafat, ned. – polic. vyvíjet činnost (o agentovi)
háj,-e, ž. – tel. velká osvětlovací lampa pracující s elektrickým obloukem, též

hájlampa
hák, -u, m. – mysl. silný výběžek daňčích parohů; ryb. dolní čelist pstruha a lososa;

sport. hákový úder (v boxu)
hákovat, ned. – vězeň. pracovat
háky, -ů, m. – mysl. horní i dolní špičáky bachyně
haluz, -e, ž. – sport. koš. riskantní přihrávka (soupeř by mohl míč zachytit)
harfa, -y, ž. – m.dopr. kolejiště v prostoru vozovny; žel. kolejiště seřaďovacího

nádraží
harlekýn, -a, m. – div. pohyblivá sufita, závěs od portálů zakrývající provaziště
harmonika, -y, ž. – m.dopr. 1.kloubová tramvaj, 2.kloubový autobus Ikarus 280, též

ištvánkamión; žel. zan. spojovací měchy krytého přechodu mezi osobními
vozy rychlíkové soupravy, též varhany

hasit, ned. – sport. zachraňovat nebezpečné situace před vlastní brankou
hastrman, -a, m. – žel. dieselelektrická lokomotiva řady T 333.0
havran, -a, m. – sport. rozhodčí (p. černého úboru)
havrani, -ů, m. – m.dopr. (Praha) četa pohřební služby odvážející osobu usmrcenou

při dopravní nehodě
házet, ned. – div. napovídat; zedn. omítat; h. brambory – sport. vhazovat míč do hry

nedovoleným způsobem; h. koně – vězeň. snažit se pomocí dlouhého prováz-
ku spuštěného z okna získat drobnou věc (např. kuřivo) od jiného vězně;
h. kozla – sport. kozlovat o koni, který provádí řadu nepřirozených skoků

předníma i zadníma nohama současně a značně vyklenuje hřbet); h.
semafóry – hud. expr. (o di ri gen to vi) dělat nápadně výrazná gesta

helfíř, -e, m. – pekař. sazeč, ten, kdo sází pečivo do pece, též pecák
heligón, -u, m. – m.dopr. sběrné vzduchové potrubí mezi motory a odpory trolejbusů

T 400 (používané do r.1972); žel. zan. parní lokomotiva s baňatým tvarem
komína, např. řady 414.0, 534.0 aj., též bombardón, židovka

hermelín, -a, m. – mysl. hranostaj n. živočich hranostaji podobný
hlava, -y, ž. – eltech. horní část mo no kry sta lu
hlídat půlpytel – med. pro pla cho vat kapiláry
hnízdo, -a, s. –  text.  kaz ve tkanině způsobený stržením  několika osnovních nití; žel.

1. vada na hlavě kolejnice, též žába, 2. nežádoucí nános v topeništi loko-
motivy

hodiny, pomnož. – sport. horol. vyhloubení ve skále se sloupkem uprostřed; eltech.
redukční ventily (Tesla Rožnov)

holub, -a, m. – vězeň. dopis propašovaný z věznice; voj. vojín – nováček
houbař, -e, m. – obchod. málo úspěšný obchodní detektiv  
houpat, ned. – m.dopr. u tramvajových vozů T brzdit několikerým sešlápnutím

brzdy; sport. sánkař. rozjíždět bob; h. tondu, h. vaška – žel. podbíjet pražce
housenka, -y, ž. – m.dopr. kloubový autobus ŠM 16,5 n. Ikarus, též čabajka
housenky, -nek, pomnož. – mysl. trus tetřeva
houska, -y, ž. – pivovar. vyšší vrstva zeleného sladu na humně
housle, -í, pomnož. – sport. zahrání míče mezi nohama protihráče, též dudy, gajdy,

jesle, jesličky
hrábě -í, pomnož. – eltech. druh antény (připomínající hrábě); letec. letoun SU-25;

žel. kolejová podložka (zabezpečující vozidlo před rozjetím)
hrábnout, dok. – sport. dotknout se rukou země při dojezdu skoku na lyžích
hráč, -e, m. – mysl. zajíc kličkující před honicím psem
hrádek, -dku, m. – mysl. vyvýšenina hlíny ve stopě zvěře
hrachovka, -y, ž. – med. vzhled stolice u břišního tyfu 
hrát, ned. – žel. posílat tele gra fic kou zprávu; h. do partu – div. zast. dělit se o výtěžek 

ze vstupného (z dob kočovného divadelnictví); h. na dvě – sport. tréninkový
prvek herních variant ve dvojici; h. na hodiny – šach. hrát s použitím
šachových hodin; h. na tělo – sport. velmi intenzivně bránit, nenechávat
soupeři prostor pro manipulaci s míčem; h. o zlatou tělku – div. hrát
přehnaně, teatrálně, pateticky; h. pod debla – sport. volej. umožnit soupeři
získání nejvýše 7 bodů v setu; h. při zdi, h. u zdi – hud. hrát nevýrazně n.
nápadně opatrně; h. rovně – hud. (v jazzu) neužívat swingového způsobu hry; 
h. rozuma – sport. hrát s rozvahou a přehledem, přemýšlet při hře; h. z první
– sport. odehrát míč bez přípravy, ihned

hrazda, -y, ž. – m.dopr. držák zpětných zrcátek vozů T 3
hrb, -u, m. – žel. svážný pahrbek, též kopec
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hrdlo, -a, s. – žel. zúžené místo v přechodu mezi jednotlivými skupinami kolejí
seřaďovacího nádraží

hrnec, -nce, m. – m.dopr. zan. kruhové střešní koncové světlo starých motorových a
některých vlečných vozů; motor. tlumič výfuku; žel. teleskop, na němž je
uchyceno smýkadlo sběrače elektrické lokomotivy

hrnek, -nku, m. – eltech. tavicí kelímek
hrobař, -e, m. – mysl. lovecký pes, který nalezenou zvěř zahrabává; voj. expr.

zdravotní instruktor
hrobeček, -čku, m. – tramp. přístřešek ze stanového dílce přehozeného přes větev, též 

tlama
hromada, -y, ž. – žel. železniční nehoda, při níž došlo k vykolejení, srážce apod.
hrozba, -y, ž. – mysl. troubení podrážděného jelena
hrozny, -ů, m. – mysl. tvrdý trus jelení zvěře
hrudky, -dek, ž. – mysl. srnčí trus
hruška, -y, ž. – motor. převodovka; sport. 1. box. zavěšený kožený vak menších

rozměrů sloužící k tréninku, 2. koš. území trestného hodu
hřbet, -u, m. – ryb. svah rybniční hráze odvrácený od vody, též vzdušná strana
hřeben, -u, m. – mysl. delší štětiny na hřbetě kňoura; vagon. ozubená tyč
hřebík, -u, m. – rybn. dřevěná tyčka používaná k zajištění drnů pokládaných na svah

rybniční hráze; sport. volej. smeč
hřebínek, -nku, m. – eltech. soubor držáků báze (Tesla Rožnov)
hubička, -y, ž. – hud. náústek saxofonu 
humus, -u, m. – voj. 1. špína, 2. nevětraná ložnice, 3. špatné jídlo
hund, -a, m. – div. 1. paruka, též pes, 2. viz blaf (malá, většinou externí role)
chcípnout, dok. – motor. (o motoru) přestat pracovat
chlívky, -ů, m. – sport. jezdec. startovací boxy, též klece
chlup, -a, m. – tramp. policista
chobot, -u, m. – žel. trychtýř (pohyblivá část vodního jeřábu) používaný ke zbrojení

parních lokomotiv vodou
chobotnice, -e, ž. – vagon. lešticí stroj (má šest stojanů s vlastním odsáváním)
chodba, -y, ž. – rybn. lávka z hráze ke stavidlu, též joch, pauch
chocholouš, -e, m. – med.  cholesterol
chrastí, -í, s. – div. bezvýznamná, doplňková, pouze dekorativní role, též křoví
chůdy, pomnož. – rybn. trámce n. jednostranně otesané kmeny pro přecházení z hráze 

k odtokovému zařízení rybníka
italka, -y, ž. – polygraf. kurzíva (ležaté písmo); žel. zan. lokomotiva řady 666.0
izabelka, -y, ž. – sport. jezdec. nahnědle žlutý kůň
jalové hrdlo – žel. vozový věšák na brzdovou hadici
janek, -nka, m. – rybn. jednoduché vypouštěcí zařízení malých rybníků
japonka, -y, ž. – stav. dvoukolový vozík na přepravu tekutého materiálu

jatky, -tek, pomnož. – div. označení hry, která jde těžce, v níž herci neumějí dobře
text, též lipany, šabac, šlachtata

jazyk, -a, m. – voj. nepřítel zajatý pro získání zpráv
jehla, -y, ž. – sport. horol. 1. štíhlá skalní věž, 2. typ horolezecké skoby
jehličky, -ček, ž. – polygraf. puntíky, základní rozložení polotónového obrazu umož-

ňující tiskovou reprodukci
jelen, -a, m. – sport. jezdec. klusák, teplokrevný kůň s vynikajícími klusovými vla st -

no st mi, též trapák; krasobrusl. zvednutí partnerky nad hlavu a její podržení
v jízdě sportovní dvojice; tech. ventil vanové baterie

jelito, -a, s. – hud. viz buřt
ještěrka, -y, ž. – tech., žel. manipulační (akumulátorový) vozík
jezevec, -vce, m. – žel. posunovací lokomotiva řady E 458.0
ježek, -žka, m. – hutn. drtič; pošt. 1. neupravený, špatně srovnaný svazek; 2. kartáč na

čištění razítek; tech. zařízení na odstranování mechanických nečistot v čistír-
ně vody; žel. vůz jugoslávských železnic

jíní, -í, s. – mysl. bělavé konečky kamzičího vousu
jordán, -u, m. – žel. kanál v dezinfekční stanici
junák, -a, m. – m.dopr. trolejbus Tatra 400
junek, -nka, m. – žel. viz florián
káča, -i, ž. – eltech. výkonová elektronka v generátoru; ryb. druh velkého splávku;

žel. malá posunovací lokomotiva, též šupinka
kačena, -y, ž. – m.tech. 1. malý hydraulický zvedák, 2. kolenová skříň topného

zařízení; žel. malá elektrická lokomotiva pro nákladní dopravu 
kadibouda, -y, ž. – žel. elektrická lokomotiva býv. řady E 422
ka fem le j nek, -nku, m. – zedn. expr. ruční omítačka na brizolit; žel. zan. malá parní

lokomotiva, nejčastěji řada 310.0, též nazdárek
kachna, kačenka, -y, ž. – letec. viz koloběžka
kaktus, -u, m. – div. nečekaná (nerežírovaná a nežádoucí) pauza, též palma
kalandr, -u, m. – polygraf. hladicí lis
kalhoty, pomnož. – šach. napadení dvou soupeřových kamenů pěšcem, též dostat

kalhoty; text. kožené pásy u rozdělovacího stroje; žel. sací hrdla ventilačního
okruhu

kaloun, -u, m. – m.dopr. místo s propadlou dlažbou vedle kolejnice; žel. dlouhá
souprava vozů

kanál, -u, m. – m.dopr., žel. montážní n. popelová jáma, jeřábový kanál
kanálek, -lku, m. – knofl. knoflík s ouškem, též tunelka
kanár, -a, m. – hud. nežádoucí selhání hrajícího dechového nástroje (zejm. lesního

rohu); sport. volejbalová hra 15:0; tenis. výhra bez ztráty gamu
kanárek, -a, m. – med.  vysoká hlasina bilirubimu; žel. vůz na přepravu cementu
kanec, -nce, m. – pivovar. kalorifer (ohřívač vzduchu)
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kanón, -u, m. – hud. 1. speciální konektor k mixážnímu pultu n. mikrofonu s tzv.
bajonetovým zámkem, 2. zvukovod tlakových reproduktorů; knofl. vrtací
stroj na šnekovité ulity; m.dopr. nastřelovací přístroj pro kabelová oka; sport.
brusl. jízda v dřepu na jedné noze s druhou nohou v přednožení

kapelník, -a, m. – vězeň. 1. funkcionář samosprávy odpovědný za pořádek, 2. odsou-
zený nemocný kapavkou

kaplička, -y, ž. – pekař. otvor do pece krytý slídou umožňující pozorovat pečivo,
ekenička

kapr, -a, m. – zedn. pila
kaprál, -a, m. – žel. zan. vůz s dvěma průběžnými brzdami
kapsa, -y, ž. – hor. (Příbram) zásek; m.dopr. schránka na stavěcí klíč výhybek, též

tágo; sport. horol. chyt, do kterého je možno vsunout ruku, též madlo; žel.
papírová izolace pólů cívek stykačů

kapucín, -a, m. – hor. nadložní vrstva málo hodnotného hnědého uhlí
karel, -rla, m. – žel. viz trpaslík
karkulka, -y, ž. – žel. dieselelektrická lokomotiva řady T 444.0
kartáč, -e, m. – polygraf. kartáčový obtah; žel. brzdová zdrž, též kloc, špalek
kartáček, -čku, m. – sport. jezdec. překážka v podobě živého plotu, též  heka
kartáčky, -ů, m. – mysl. srst na mozolnatých výběžcích srnčí zvěře
kasa, -y, ž. – polygraf. schránka na písmena, písmovka
kasíno, -a, s. – voj. kasárna
kastrólek, -lku, m. – m.dopr. zan. starý typ čepice zaměstnanců městské tramvajové

dopravy
kašička, -y, ž. – stud. první ročník základní školy
kaštan, -u, m. – zeměď. slepenec hnoje a nečistoty na těle hovězího dobytka
katovna, -y, ž. – sport. místnost s nářadím pro posilovací cvičení
kavárna, -y, ž. – div. expr. stavebně jednoduchá inscenace, též malý byt
kbel, -u, m. – ryb. jícen, svalnatá trubice spojující hltan se žaludkem, též bel, požerák,

štendr
kistna, -y, ž. – šach. časová tíseň
klacek, -cku, m. – m.dopr. tyčový sběrač proudu (kladkový n. smykadlový), též

kladka, rolna; jezdec. 1. kavaleta (úzká nízká překážka v podobě bariéry
používaná při výcviku), 2. zábradlí vymezující dostihovou dráhu; žel.expr.
návěstidlo, též kůl

klacky, -ů, m. – žel. zan. ojnice, spojnice tažných náprav parní lokomotivy
kláda, -y, ž. – div. velká role; public. dlouhý, rozměrný text v novinách
kladivo, -a, s. – sport. branka dosažená tak, že míč pronikne do sítě odrazem o horní

tyč
klec, -e, ž. – pošt. 1. místo, kde se otvírají peněžní uzávěry, 2. přepravní vozík

používaný z výpravny ke kurzovním vozidlům; sport. 1. hokejová branka,
2. ochranná síť pro hod kladivem

klece, -í, ž. – sport. jezdec viz chlívky
klepat kosu – isl. třást se zimou
klepeta, s. – vězeň. pouta
kleště, -í, pomnož. – sport. nedovolený obranný zákrok v házené
klobása, -y, ž. – hutn. výstupek v tvarované cihle; m.dopr. viz čabajka
klobouček, -čku, m. – hud. vyvýšený střed činelu
klobouk, -u, m. – sport. horol. ochranná přilba proti padajícímu kamení, též blembák;

žel. víčko na napaječi parní lokomotivy
klokan, -a, m. – žel. speciální plošinový vůz na přepravu osobních automobilů
knedlík, -u, m. – hud. nesprávně tvořený zpěvní tón
knecht, -a, m. – řem. 1. truhlářský pomocník, 2. podstavec na podpírání hoblovaných

předmětů
kněžna, -y, ž. – med. mluvčí komunity pacientů protialkoholní léčebny
knír, -u, m. – mysl. opeření kolem zobáku dropa
knoflík, -u, m. – mysl. nepatrný, sotva viditelný parůžek mladého srnce
koberec, -rce, m. – stav. povrchová vrstva asfaltové směsi na vozovce
kobra, -y, ž. – žel. motorová lokomotiva řady 750, též brejlovec
kobyla, -y, ž. – rybn. druh sítě k lapání pstruhů a jiných ryb v tekoucích vodách; stav.

trámy chránící jez n. mostní pilíře před nárazy plovoucích ker; šach. jezdec,
též koník; text. pás hotové látky, která chybí n. přebývá ve srovnání se
stanovenou délkou

kocour, -a, m. – pošt. ruční razítkovací stroj, též koloběžka
kočár, -u, m. – žel. expr. vůz, vagón
kočičí skok – cirkus. přemet dopředu
kočka, -y, ž. – hor. pohyblivá část závěsné drážky; vagon. 1. transformátor, též trafo,

2. zvedací kladka jeřábu
kohoutek, -tka, m. – vězeň. proužek vlasů ponechaný vězní koncentračního tábora při 

stříhání dohola
kohoutí sádlo – žel. grafit s vazelínou
kokakola, -y, ž. – žel. dieselelektrická lokomotiva T 698.0 (původně určená k vývozu

do západních zemí)
koláč, -e, m. – mysl. měkký trus jelena; polygraf. rozsypaná sazba
kolébka, -y, ž. – sport. podélné prohnutí ocelových sanic bobu
kolečko, -a, s. – med. povinná praxe lékařů po promoci na základních odděleních

kliniky
koleje, -í, ž. – div. výrazně namalované vrásky v obličeji, též nádraží
kolchoz, -u, m. – vězeň. společné hospodaření několika vězňů
koloběžka, -y, ž. – letec.  letoun L 29 Delfín, též kachna; pošt. viz kocour 
kolíbka, -y, ž. – řezn. sada spřažených nožů ve tvaru půlměsíce k sekání masa; sport.

volej. odbití míče v pádu vzad; žel. vadný pražec (zakřivený ve svislém
směru)
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kolotoč, -e, m. – div. neustálé opakování téže části textu při zkoušce; eltech. automat
s kruhovým uspořádáním operací; isl. speciální vchod do prodejny; m.dopr.
krátká linka s velkým počtem oběhů; sport. způsob hry v obranné třetině
protivníka, jímž si útočící hráči rychlými a přesnými přihrávkami připravují
výhodnou pozici ke střelbě na branku, též mlýn

kolovrátek, -tku, m. – zedn. 1. ruční vrtačka, 2.vykružovačka na otvory do dlaždic,
3. vrátek

kometa, -y, ž. – sport. zan. hokejové družstvo Rudá hvězda Brno; žel. zan. lokomo-
tiva řady 476.0, též rudá hvězda, rudý ďábel (první z této řady byla věnována
J.V. Stalinovi)

komín, -u, m. – div. 1. plechový válec pro ohraničení světelného toku reflektoru,
2. prostor nad jevištěm

komínek, -nku, m. – sport. 1. lůžlo kýlu surfové lyže, 2. vysoká sjezdařská bota; voj.
osobní prádlo poskládané předepsaným způsobem

komora, -y, ž. – mysl. 1. hlavní část nory lišek, 2. část revíru nejlépe zazvěřená; rybn.
rybník určený k přezimování násady; vagon. ložisková skříň pro dvoukolí

koňadra, -y, ž. – sport. koníčkovací šňůra (slouží k vlečení lodi proti proudu)
konev, -nve, ž. – text. kovový válec se dnem na pružině (k napínání nití)
koníček, -čka, m. – isl. přenosná záložka, jezdec
koník, -a, m. – dopr. dvojitý lom kolejnice; sport. ház. viz klepák; šach. jezdec, též

kobyla; text. kožená n. silonová vložka do babky; žel. 1. šroub s provrtaným
otvorem pro mazací jehlu, 2. podpěra pružnice, 3. krátký kus kolejnice
vkládaný do dilatační spáry

kopnout  krtka – sport. expr. netrefit míč, kopnout do země
kopyto, -a, s. – hor. brzda na závěsné drážce; žel. zan. expr. táhlo regulátoru parní

lokomotivy, též střevo, žebro
korálek, -lku, m. – eltech. součást patky elektronky
korálky, -ů, m. – zahrad. drobné hlízky mečíků
koryto, -a, s. – hud. tenorová baskřídlovka
kořen, -u, m. – polygraf. odmocnítko, značka pro odmocnění
kosa, -y, ž. – ryb. místo v řece, kde se proud dělí od tišiny; sport. nedovolený zákrok,

podtržení hráče; tramp. zima, chlad, viz též klepat kosu
koš, -e, m. – rybn. dřevěná n. kovová zábrana úniku ryb před vypouštěcím zařízením;

sport. druh brankářského zákroku (chycení míče oběma pažemi na prsou);
text. železná vložka v plechové bedně na sušení příze

koše, -ů, m. – m.dopr. ochranné zařízení na motrovém voze, též metly
košíček, -čku, m. – sport. badmintonový míček
košilka, -y, ž. – tel. průvodní list zpravodajského sdělení obsahující identifikační a

jiné údaje; úřed. informační list doprovázející dokumenty
košťata, s. div. umělé řasy; m.dopr. ochranné čelní zařízení starých motorových vozů

tramvají (proutěná smetadla)

košťátko, -a, s. – hud. metlička ke hře na bubínek, též štětka
koště, -ete, s. – zahrad. (nežádoucí) shluk jednoletých výhonů na větvích ovocných

stromů, též vrbová hlava
kotě, -ete, s. – žel. zan. zabezpečovací zařízení na hradle (stálým zvukem oznamující , 

že vjezdové návěstidlo je v poloze Stůj)
kotel, -tle, m. – eltech. sedimentační n. přetlaková nádoba; mysl. hlavní část nory

jezevce; žel. 1. pejorativní označení pro parní lokomotivu, 2. cisternový vůz,
též kotlák

kotlík, -u, m. – mysl. hlavní část nory divokých králíků
koule, -e, ž. – stud. nedostatečná známka; k., -í, ž. – m.dopr. viz čočky
koza, -y, ž. – hud. hoboj, též kozenka; med. gynekologický vyšetřovací stůl; mysl.

brokovnice s hlavněmi nad sebou; sport. 1. zeď u propusti, ledolam, 2.
závodní kolo se sníženými řídítky, 3. souboj ve výskoku zakončený ohnutím
jednoho z hráčů, takže druhému hrozí přepadnutí, 4. zápasnická pozice
sehnutí se a podepření pažemi ; žel. 1. malá posunovací lokomotiva, 2. pevné
zakončení kusé koleje, též kozel, šturc 

kozí dráha – žel. expr. podružná (vedlejší) trať; k. nožka – žel. železný sochor
s ostřím a rozštěpem na vytahování hákových hřebů

kozy, pomnož. – isl. ženská prsa; sport. modernizovaný typ řídítek jízdního kola pro
dráhovou cyklistiku a časové silniční soutěže

kožich, -u, m. – mysl. nezpracovaná kůže velkých šelem; šach. špatná pozice, pasivní
postavení bez možností tahu

kožíšek, -šku, m. – mysl. nezpracovaná kůže malých šelem
krabička, -y, ž. – hud. přídavný efekt (nejčastěji pro kytaru); žel.  motorový vůz M

131
králíkárna, -y, ž. – vězeň. zan. přísně izolovaný blok v koncenttračních táborech,

v němž se prováděly pokusy na vězních; žel. motorový vůz řady M 131.0, též
hurvínek, kufřík, sardinka

kramle, -e, ž. – m.dopr. (Praha) čekací doba na konečné zastávce (p. tvaru čáry na
linkovém grafikonu); text. mykací stroj; žel. podbíječka

krasavice, -e, ž. – žel. parní lokomotiva řady 475.0 (první vícebarevná l. u ČSD,
technicky elegantní)

krasin, -u, m. – m.dopr. tramvajový vůz se vstupem uprostřed (v letech 1930- 74); žel.
lokomotiva řady 456.0 (osvědčila se v tuhé zimě r. 1929)

kravata, -y, ž. – m.dopr. odklonová tramvajová trasa, která se kříží; sport. zápasnický 
chvat nasazovaný na krk soupeře

kravín, -u, m. – eltech. hala útvaru hlavního mechanika (Tesla Rožnov)
kredenc, -e, m. – m.dopr. skříň stykačů trolejbusu
krkavice, -e, ž. – elektr. ohebná trubice z umělé hmoty pro elektrické  vedení ve zdi
krokodýl, -a, m. – elektr. čelisťový kontakt; žel. švýcarská lokomotiva Ce6/8
krokodýlka, -y, ž. – eltech. svorka
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krovky, -vek, ž. – letec. 1. přistávací klapky, 2. zasouvací křídla (pouze u letounů
s měnitelnou geometrií křídel)

krtek , -tka, m. – m.dopr. 1. provozní pracovník DP Metro, též metrák, 2. zařízení na
čištění přestavníků výhybek

krvácet, ned. – polygraf. (o barvě) rozpouštět se ve vodě
krysa, -y, ž. – žel. elektrická lokomotiva E 499
křemeňák, -a, m. – žel. expr. výpravčí vlaků
křídlo, -a, s. – hud. část fagotu držená levou rukou; sport. křídelní útočník; žel. boční

usměrňovač kouře parní lokomotivy
kříž, -e, m. – eltech. dřevěná paleta pro manipulaci s materiálem či výrobky; hor.

rozcestí chodeb; sport. volej. způsob hry, kdy nabíhají dva smečaři tak, že se
jejich dráhy kříží

křoví, -í, s. – div. expr. bezvýznamná, dekorativní role, též chrastí
kšandy, ž. – film. zaváděcí a závěrečná část filmového pásu; m.dopr. 1.provazy ke

stahování trolejových sběračů, 2. izolační řetězec pro volné zavěšení troleje 
kubo, -a, s. – žel. zan. parní lokomotiva řady 375.0 (s krátkým kotlem), též hrbatá
kudla, -y, ž. – ryb. viz štíhle
kudly, -í, ž. – sport. 1. dva páry ocelových sanic bobů, též nože, 2. sed s přednožením

a dohmatem pažemi na špičky nohou (posilovací cvik)
kudrlinka, -y, ž. – sport. způsob samoúčelného obcházení protihráče
kufr, -u, m. – div. plnovous, bíbr; isl. název lokálu v některých hostincích; m.dopr.

otočný kotevní třmen k uchycení příčných drátů trolejového vedení; sport.
uchycení pedálu jízdního kola v podrážce tretry

kuchyň, -ě, ž. – žel. expr. stanoviště lokomotivní čety
kukačka -y, ž. – polic.  průhled do cely
kukaň, -ě, ž. – m.dopr. kabina řidiče v dvounáptavových tramvajích; vězeň. strážní

budka
kukla, -y, ž. – rybn. vrhací síť, též vrhačka
kulatá práce – cirkus. práce v cirkuse, cirkusová produkce
kule, -í, ž. – kart. jedna z barev v německých kartách; novin. drobné zprávy,

drobničky; žel. nálepka s podtiskem kruhů označující správkový vůz
kuličky, -ček, ž. –  m.dopr. viz čočky  
kvočna, -y, ž. – ryb. kámen vyčnívající v řečišti nad hladinu
kulich -a, m. – med. soukromý pacient
kvokat, ned. – hud. dobře zpívat koloraturu
kýbl, -u, m. – sport., voj. přilba; žel. zast. cizí parní lokomotiva, kterou personál

obsluhoval na příkaz místo své lokomotivy turnusově přidělené
kyklop, -a, m. – žel. lokomotiva řady T 499.0 (p. reflektoru uprostřed čelní stěny)
labuť, -ě, ž. – sport. koš. přihrávka letící velkým obloukem
labyrint, -u, m. – sport. sáňkařská dráha ve tvaru mírné vlnovky kopírující svah
lachtaní nemoc – voj. lenost, nechuť pracovat

lasice, -e, ž. – žel. zan. lokomotiva řady 344.1 (p. akcelerace), též husa
laso, -a, s. – sport. krasobruslařská figura v jízdě sportovních dvojic
lavór, -u, m. – sport. dolík po pádu na lyžích; rozhl. stahování hudby pod textem
ledvina, -y, ž. – tel. mikrofon se snímací chara kteri sti kou ledvinového tvaru
lego, -a, s. – med. pacient po mnohačetném úrazu
lejta, -y, ž. – žel. expr. prodyšná parní lokomotiva, l. s častými opravami
lenoch, -a, m. – hud. znaménko opakování taktů n. dvojtaktí
lepidlo, -a, s. – sport. lyž. měkký vosk
letadlo, -a, s. – eltech. nosník na elektronku
letiště -e, s. – m.dopr. montážní plocha kolejových konstrukcí; stud. 1. dvě válendy

vedle sebe, 2. dívka s plochým hrudníkem
lidožrout, -a, m. – ryb. štika (z důvodu vyskytujícího se ka ni ba lis mu)
límec, -mce, m. – mysl. delší peří na hrudi některých vodních ptáků
lítat, ned. – polygraf. o stránkách s nestejně velikými okraji
lízat klacek – žel. expr. pomalu dojíždět k návěstidlu Stůj
lízátko, -a, s. – žel. sběrač elektrického proudu na lokomotivě, též šrák
líznout, dok. – tech. nepatrně ubrat (při práci na fréze n. na soustruhu)
lodyha, -y, m. – sport. koš. ba sket ba li sta velké tělesné výšky
lopata, -y, ž – letec. stabilizátor směru, též plachta; mysl. ploché daňčí paroží
louka, -y, ž. – kart. hazardní karetní hra zelená louka
lucerna, -y, ž. – text. hranol na vedení listových n. žakárských karet
lurdy, -ů, ž. – med. zástupy pacientů čekající na oblíbeného lékaře
lyra, -y, ž. – m.dopr. typ sběrače proudu ve tvaru smyčky; mysl. rozprostřená ocasní

péra tetřívka
lžíce, -e, ž. – sport. opěrky moderní lyžařské obuvi
macek, -cka, m. – řem. dlouhý hoblík s širokým železem, též rafponk, štoshobel;

zedn. těžké kladivo
madona, -y, ž. – m.dopr. služební odznak (oválného tvaru)
madrace, -e, ž. – eltech. molitanová vložka do zásobníků
malovánky, -nek, ž. – mysl. bahno na stromech po otírání černé zvěře
malovat, ned. – mysl. (o zvěři) otírat se o stromy (po bahnění) a zanechávat na nich jíl

se zbytky srsti
malý bejček, -čka, m. – žel.zan. parní lokomotiva řady 422.0; m. čmelák – žel.

lokomotiva řady 742; m. byt – div. stavebně jednoduchá scéna, též kavárna;
m. kapr – ryb. karas; m. koňák – sport. krátký polohový závod v plavání
(200m); m. pětikolák – žel.zan. lokomotiva řady 534.0; m. šrubík – eltech.
anoda N 2123; m. štokr – žel.zan. lokomotiva řady 475.1 (na rozlišení od
řady 556.0), též pětasedma

mamut, -a, m. – žel. zast. lokomotiva řady 636.0 (svého času největší na ČSD)
mandelinka, -y, ž. – m.dopr. autobus RTO 706 (v začátku provozu kol. r.1960);

vagon. měřicí vůz; žel. 1. motorové vozy M 144.0, M 131.0 a M 152.0
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užívané jako montážní vozy pro opravu trakčního vedení, 2.lokomotiva řady
T 211

mandlovat, ned. – polygraf. tisknout nadměrným tlakem
manévry, -ů, m. – div. expr. přemrštěně realizovaný pohyb skupiny herců
matěj, -e, m. – mysl. zajíc, též prďoch
matrace, -í, ž. – stav. vyztužené plošiny sloužící jako podložka strojům pracujícím

v měkkém terénu
medvěd, -a, m. – tech. spečená struska na stěně kotle; žel. viz chlaďák
mech, -u, m. – m.dopr. zan. vhčítko na popruhu brašny průvodčího (do r.1974)
měch, -u, m. – rybn. vrš, pytlová, žebry vyztužená síť na samočinné lapání ryb, též

chobotec, rukávník, rukávec
mejdlo, -a, s. – sport. vlhký starý sníh; stud. nevázaná zábava
měkkýš, -e, m. – sport. opak silového typu závodníka
meloun, -u, m. – žel. lokomotiva řady 464.2, též rosnička
měsíčky, -ů, m. – žel. vyvažovací závaží na kolech hnacích dvojkolí parní lokomotivy
metro, -a. s. – žel. motorový vůz řady 810 (bývalé ř. M 152) 
mikádo, -a, s. – žel. parní rychlíková lokomotiva řady 387.0
mikuláš, -e, m. – eltech. kazový krystal charakteristický bílou barvou
mimóza, -y, ž. – nark. stav po požití drogy, v němž uživatel ztrácí kontakt s realitou;

sport. 1. viz mimoň, 2. vynechání branky při závodě ve vodním slalomu
ministrant, -a, m. – mysl. boční jelen ve stádě se silným jelenem
mísa, -y, ž. – pošt. stůl s prohlubní, kam se sypou obyčejné listovní zásilky, též necky
mixér, -u, m. – letec. vrtulník, též vrtulka
mlíko, -a, s. – rybn. vápenný roztok užívaný ke hnojení rybníka; zedn. řídká tekutina

v betonové směsi
mlýn, -a, m. – sport. způsob hry před bránou soupeře při přesilové hře v hokeji

(přihrává se při přejíždění v kruhu)ů tech. mlecí buben
moskyt, -a, m. –  med. malý peán (Peánovy kleště)
most, -u, m. – div. rampa nahoře vpředu jeviště, osvětlovací lávka skrytá před

hledištěm; kart. francouzský způsob falešného míchání karet (karty se ohnou, 
takže se od ostatních odrážejí; sport. 1. spor stojmo vzadu prohnutě, 2. zá-
pasnická poloha, při níž se borec opírá o žíněnku chodidly a temenem hlavy

motejl, -a, m. – žel.  druh spínače řízení motorových vozů v provedení Studénka (řada
843 aj.) 

motyka, -y, ž. – horol. cepín, též pikl, špacírštok
motýlek, -lka, m. – sport. 1. jeden ze stylů plavání, 2. posilovací zařízení prsních

svalů (upažováním vsedě); voj. protipěchotní mina PMF-1
mozeček, -čku, m. – žel. rozpis grafikonu
mramor, -u, m. – eltech. kaz na stínítku obrazovky
mrtvola, -y, ž. – m.dopr. 1. bezpečnostní spínač vozů typu T 3, 2. bezpečnostní pedál

u vozů T 1, též mrtvák, 3. tramvajový vůz s nefungujícími brzdami; jezdec.

mrtvý dostih, současný doběh dvou n. více koní na prvním místě; sport. velký
vak na hokejovou výstroj

mrtvolka, -y, ž. – rozhl. první zvukový snímek (používaný jako zkušební); tel.
znehybnělý obraz

mrtvý pták – med.  vaginální ultrazvuková sonda
muchomůrka, -y, ž. – žel. 1. pochůzkář, 2. mazač výhybek
musulman, -a, m. – vězeň. zan. vyhublý vězeň v koncentračních táborech
mušle, -e, ž. – rybn. součást váhy, vanička na ryby zavěšená na vahadle, též okov
mydélka, -lek, s. – hutn. výplň regenerátorů z obyčejných cihel
myší ouško – zahrad. pupen na počátku rozvíjení
myška, -y, ž. – motor. riskantní způsob předjíždění; polygraf. čára v textu vyznačující 

spojení dvou odstavců
nádraží, -í, s. – div. viz koleje
naftalín, -a, m. – vězeň. vězeň nováček
nahodit, dok. – motor. uvést do chodu, spustit (motor)
najet, dok. – isl. začít něco nově provádět, uskutečňovat
nájezd, -u, m. – nark. stav, kdy uživatel drogy pociťuje její první účinky
nakopnout, dok. –  viz nahodit  
nalajnovat, dok. – isl. dát přesné nekompromisní pokyny
nanuk, -a, m. – motor. služební automobil dopravní hlídky, též mlíkař
náprsenka, -y, ž. – mysl. jinobarevná skvrna na prsou kuny
naskočit, dok. – motor. dát se v chod (o motoru)
necky, -cek, pomnož. – pošt. viz mísa
negr, -a, m. – film. viz černoch; tel. deska k stínění světelného toku reflektoru, též

černoch
nehet, -htu, m. – mysl. zakončení zobáku divoké husy
němka, -y, ž. – žel.zan. lokomotiva řady 555.0 (vyráběná v Německu), též dvaapa-

desátka
nohatá, -é, ž. – žel. zan. parní lokomotiva řady 275.0 (p. kol vysokých přes 2m0
nohy, ž. – tel. skládací stativ pod kameru
nomád, -a, m. – tramp. viz bukanýr
nos, -u, m. – text. liniový nástavec na prohozní páce
nudle, -e, ž. – žel. hlášenka o soupisu vozů
nugety, pomnož. – tramp. peníze
nůž, nože, m. – horol. typ horolezecké skoby
nůžky, -žek, pomnož. – hasič.  technický automobil pro dopravní nehody, hud.

dynamická znaménka crescendo a de cre s cen do; sport. 1. odkopnutí míče při
výskoku odrazovou nohou, 2. skok střižný

obírat, ned. – polic. okrádat opilé
obojek, -jku, m. – mysl. bílá skvrna na krku bažantího kohouta
obojživelník, -a, m. – sport. hráč, který dobře smečuje i dobře hraje v poli
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obutí, -í, s. – motor. pláště a vzdušnice motorového vozidla
ocas, -u, m. – letec. zadní část letadla
ocásek, -sku, m. – eltech. zbytek materiálu po svaru
očko, -a, s. – polic. člen kriminální služby konající službu v civilu; polygraf. znak,

písmeno na matrici; ryb. bílá ryba; tel. ruční elektronická kamera
odrazit se, dok. – mysl. (o postřeleném zvířeti) jít jiným směrem než ostatní prchající

zvěř
odřené bláto – m.dopr. nehoda s minimální škodou
okno, -a, s. – div. náhlý výpadek paměti;  škol. volná hodina v rozvrhu; žel. 1. časová

mezera mezi po sobě jedoucími vlaky, 2. mezera mezi vozy při sestavování
soupravy

oko, -a, s. – rybn. kruhový otvor vypouštěcí stoky
olej, -e, m. – ryb. sport. tichá, málo tekoucí voda
oltář, -e, m. – pošt. skříň k třídění listovních zásilek
omastit, dok. – zedn. přidat vápno n. cement
ondulace, -e, ž. – žel. zvlnění, opotřebení kolejnic
opentlit, dok. – žel. opatřit vlak koncovými svítilnami a obrazci
opice, -e, ž. – eltech. zmenšený modelový model; sport. přeskok z jedné žerdě bradel

na druhou; žel. elektropneumatický ventil
opičí skok – cirkus. salto pozpátku s dopadem na jednu nohu
opona, -y, ž. – mysl. tuk na střevech spárkaté zvěře
orangutan, -a, m. – šach. Sokolského hra (s velmi výstředním zahájením)
oranžový expres – m.dopr. pojízdná dílna dopravních podniků
orchestrión, -u, m. – žel. motorový vůz M 152.0, též televize, tramvaj
orloj, -e, m. – šach. šachové hodiny, též budík
oříšek, -šku, m. – text. vyjímatelná část cívky tvaru homolového kužele
oslepnout, dok. – tech. (o zrcadle) ztratit schopnost odrážet obraz jasně a zřetelně
oslí uši – polygraf. přehnuté rohy stránek
otesánek, -nka,m. – med. makrosomní no vo ro ze nec
otevřená brána – sport.lyž. slalomová branka umístěná kolmo na směr jízdy slalo-

máře, opak zavřená brána
ouško, -a, s. – sport. plavání na boku
pacifik, -u, m. – tramp. vlak na trati Praha – Čerčany
pádlo, -a. s. – hud. elektrická kytara s masivním neakustickým tělemů voj. nedo-

volená úprava zadní části saka
pacholek, -lka, m. – hor. stojan na upevnění vrtačky; řem. viz knecht
pacholik, -a, m. – vorař. pomocný veslař na druhém voru
pachy, -ů, m. – div. dlouhé cípy rukávů gotického oděvu
palanda, -y, ž. – hor. poval; vagon. skladovací plošina nad úrovní podlahy
palec, -lce, m. – m.dopr. stykač trolejbusu; mysl. silná výsada při dolní straně lopatky

daňčího paroží; text. nástroj na zkoušení stálosti barev

paleta, -y, ž. – div. skříňka n. krabice s líčidly, též šminkastle
paličky, -ček, ž. – řezn.  uříznutá kuřecí stehna
pálit, ned. – med.  kau te ri zo vat
palma, -y, ž. – cirkus. druh nosného stožáru; div. neplánovaná (dlouhá) pauza, též

kaktus 
pánbíček, -čka, m. – žel. viz policajt 
panenka, -y, ž. – komin. ruční nástroj na čištění komínů (stočitelný k přenášení); tech. 

1. šroubový zvedák; vinař. vinná láhev (dlouhá)
panna, -y, ž. – polygraf. obsah sazby bez chyby
panoráma, -y, ž. – tel. druh pohybu kamery (divákovi se obraz pohybuje horizon-

tálně, jako když otáčí hlavou)
pápěrka, -y, ž. – horol. péřová bunda
papoušek, -ška, m. – žel. tendrová lokomotiva řady 477.0 (modrá s červenými koly a

bílým rámem) 
paprsek, -sku, m. – text. mřížka tkalcovského stavu (na řízení tloušťky a pořadí

osnovných nití)
paprsky, -ů, m. – žel. kolejiště kruhového depa 
papuč, -e, m. – hor. dřevěná podložka pod stojku v měkké počvě, též pantofel; žel. viz 

čuba
paráda, -y, ž. – m.dopr. (Praha) 1. jízda s paralelně zařazenými trakčními motory

(u starých vozů), 2. jízda na nejvyšší jízdní stupeň, viz jet na parádu
paraple, -ete, s. – cirkus. malý chudý cirkusový stan
parchant, -a, m. – polygraf. neplná východová řádka na stránce, též panchart
parket, -u, m. – rybn. kádiště, místo , kde jsou při výlovu umístěny kádě
parník, -u, m. – žel. lokomotiva řady 714, též perla, pirát 
parketa, -y, ž. – sport. výhodné místo pro střelbu
paroháč, -e, m. – isl. 1. podváděný manžel, 2. stojatý věšák nahoře rozvětvený
parohy, -ů, m. – motor. tvarované sací potrubí
paroží, -í, s. – zahrad. vyčerpané plodné dřevo ovocných stromů
pařez, -u, m. – motor. motocykl Jawa (typ 505), p. vyvýšené sedačky
pařit, ned. – isl. nemírně pít alkohol
pastelky, -lek, ž. – sport. dozadu obrácené prsty (ve volejbalu)
pastevec, -vce, m. – práv., stud. zemědělsko-družstevní právo
pastička, -y, ž. – radam. přepínač, součást telegrafního klíče (soustava pružin připo-

mínající past na myši)
pastičky, -ček, ž. – sport. lyž. zapínací me cha ni s mus běžeckého vázání
pa te r no ster, -u, m. – horol. lezení těžkým úsekem pomocí dvou lan
patriot, -a, m. – žel. elektrická lokomotiva E 162 (s pulzní regulací motoru)
patrona, -y, ž. – text. vzornice, čtverečkovaný papír se zakresleným vzorem
pavouk, -a, m. – isl. grafické vyjádření hierarchie; eltech. technologické schéma; žel.

1. spínadlo, 2. záklopka kompresoru
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pecka, -y, ž. – eltech. zbytek nevytaveného materiálu v kelímku; letec. pilotní cvičná
kabina; rozhl. krátká skladba z oblasti populární hudby; rybn. dutina v hrázi
rybníka  (vzniklá např. vyhnitím pařezu); sport. viz bomba; voj. viz frčka

pečeť, -i, ž. – mysl. vypouklá část čelní kostí jelena pod růží shozených parohů
pekáč, -e, m. – mysl. lože zajíce; sport. laminátová skořepina nesoucí sedačku sáněk
pekárna, -y, ž. –  počítač. počítačová vypalovací mechanika
pekař, -e, m. – eltech. ten, kdo máčí cívky a rotory v elektroizolačním laku
peklo, -a, s. – řezn.  1. pikantní (kořeněný) salám, 2. udírna
pendrek, -u, m. – m.dopr. 1. stavěcí klíč na přestavování jazyků výhybek, též tágo,

2. gumová vložka tyčového sběrače proudu mezi tyčí a sběrací hlavicí;
radam. anténa na ruční vysílačce, též gumídek

penízky, -zků, m. – ryb. rybí šupiny
pentagon, -u, m. – vězeň. administrativní budova
pepík, -a, m. – m.dopr. (Ostrava) tramvaj dodaná z Prahy
perník, -u, m. – nark. pervitin; sport. chatrná (propustná) loď
péro, -a, s. – metař. koště; rybn. příčná svodnice vody, příčná stoka; žel. pružnice
peršing, -u, m. – žel. elektrická lokomotiva E 162 (s pulzní regulací motoru)
peruť, -ě, ž. – vor.zan. plochá, ponořující se část vesla
pes, psa, m. – div. 1.viz blaf, 2.paruka, též hund; sport. gymn. nezdařený pokus; řem.

1. prodlužovací kabel s větším počtem zásuvek, 2. visací zámek
pilka, -y, ž. – ryb. zkostnatělý, mohutný první paprsek rybí hřbetní ploutve
pilot, -a, m. – hud. mikrofon snímající tzv. růžový šum; tel. synchronizační systém

užívaný při zvukovém natáčení filmu; žel. 1. řidič zkušebních jízd motoro-
vých vozů, 2. doprovodný strojvedoucí n. pracovník znalý traťových poměrů, 
3. zan. smetadlo starých lokomotiv  

pingl, -a, m. – isl. pomocný číšník; m.dopr. pomocník strojvedoucího metra; pošt.
třídič zásilek ve vlakové poště

pírko, -a, s. – mysl. ocásek zajíce a černé zvě
pistole, -e, ž. – m.dopr. kotevní trolejová svorka (sjízdná); tech. držák elektrod při

svařování
piškoty, -ů, m. – div. baletní cvičky
píšťala, -y, ž. – tech. autogenový hořák
placka, -y, ž. – hud. kytara bez ozvučného korpusu; polic. služební průkaz; sport.

1. medaile, 2. nepovedený hod oštěpem (oštěp letí nízko); tramp. 1. upomín-
kový předmět obyčejně vyřezávaný z březové kůry

plachta, -y, ž. – letec. viz lopata; m.dopr. denní rozpis služby; žel. grafikon stanič-
ního dispečera

planeta, -y, ž. – polygraf.  arch s textem, který se při ofsetovém rozmnožování fo to -
gra fu je

plastik, -a, m. – med. odborník v oboru plastické chirurgie
plátýnko, -a, s. – žel.zan. polské černé uhlí výborné jakosti

plečka, -y, ž. – sport. jízdní kolo ve špatném technickém stavu
plena, -y, ž. – eltech. zaválcovaná nečistota; knofl. materiálová skvrna na knoflíku
plivátko, -a, s. – hud. viz fujara; m.dopr. zan. násypka ručního sypače písku ve

starých motorových vozech
plot, -u, m. – hor. stojkořadí; letec. zan. západní hranice ČR; rybn. tažná síť bez jádra 
plotna, -y, ž. – horol. hladká plochá skalní stěna; projekt. rýsovací deska větších

rozměrů
ploutve, -í, ž. – sport. speciální patky lyží
plováky, -ů, m. – mysl. nohy potápek, kachen, kormoránů
pluh, -u, m. – sport. jízda na lyžích plužením
plůtky, -ů, m. – sport. překážková dráha
pocukrovat, dok. – zedn. jemně poprášit cementem
podávky, -vek, ž. – med. tamponové kleště
podepsat se, dok. – polic. zanechat otisky prstů
podkova, -y, ž. – mysl. odlišné zbarvení peří na prsou koroptve
podojit, dok. – div. vyvolat dojetí
policajt, -y, m. – m.dopr. 1. námezník, též flok, 2. gumový kužel pro vyznačení

jízdních pruhů; motor. červené kontrolní světlo mazání; radam. vysílač hlída- 
jící, aby pásmo nebylo rušeno; rozhl.,tel. požární hlásič; žel. 1. tlakoměr, též
pánbíček, 2. námezník

policajty, -ů, m. – letec. mechanické ukazatele odjištění podvozku
police, -e, ž. horol. horizontální, plochý skalní útvar, též balkon
pomeranč, -e, m. – m.dopr. pojízdná dílna (autobus s oranžovým nátěrem); žel.

lokomotiva řady T 678.0, též oranžák
pomocník, -a, m. – žel. samopřikládač parní lokomotivy, též štokr
ponorka, -y, ž. – hud. orchestřiště v divadle zakryté plachtou, jen s malým otvorem

pro dirigenta; m.dopr. motorový tramvajový vůz jednosměrný dvoudveřový,
též petrvajt; tech. ponorné čerpadlo

popelnice, -e, ž. – m.dopr. vůz ve špatrném technickém stavu
porcelán, -u, m. – sport. osoba, která nepádluje (pouze se na lodi veze)
porodní bába – žel. pomocný vlak, též  hilfcuk
postýlka, -y, ž. – text. plechová bedna s drátěnými stěnami
pošťák, -a, m. – jezdec. plemenný hřebec; voj. voják z povolání nižší hodnosti;

zeměď. poštovní holub; žel. poštovní vůz n. vlak
potkan, -a, m. – žel. elektrická lokomotiva E 151
potopit, dok. – tel. zvýšit úroveň stejnosměrné složky televizního obrazového signálu 

(obraz ztmavne)
potrubí, -í, s. – radam. vlnovod; voj. makaróny
pračka, -y, ž. – m.dopr. trolejbus zn. Praga; žel. zařízení na vymývání lokomotiv
prádelna, -y, ž. – žel.zan. stará lokomotiva řady 413.0 (s nadměrným únikem páry)
prales, -a, m. – div. provaziště
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prapor, -u, m. – mysl. delší srst na ohonu psa
praporek, -rku, m. – ryb. jednoduché upozorňovací zařízení na udici
prasátko, -a, s. – žel. vizuální sig na li za ce vypínače vlakového topení a připojovacího

systému u dvouproudových elektrických lokomotiv
prase, -ete, s. – fotograf. deska odrážející světlo na objektiv fotografického přístroje;

letec. gyroskop (válec připomínající svým tvarem sele); sport. tenis. síťový
míč (míč, který se dotkne horního okraje sítě a přepadne do soupeřova pole)

pravítko, -a, s. – m.dopr. stavěcí klíč, též tágo; zedn. rovná ohoblovaná lať 
prcek, -cka, m. – sport. volejbalová nahrávka s nízkou dráhou letu
presovaná tma – m.dopr. expr. uhlík špatné kvality
princezna, -y, ž. – žel. elektrická lokomotiva řady 499.1
prkno, -a, s. – šach. šachovnice; žel. návěst označující zábrzdnou vzdálenost blížící

se zastávky
provaz, -u, m. – sport. rozštěp, též špagát
prsa, -ou, pomnož. – m.dopr. 1. vnější ochranný čelní rám na motorových vozech

tramvají, 2. vypouklé reliéfní obklady staničních tunelů na trase A metra;
rybn. svah hráze rybníka obrácený k vodě, návodní strana hráze; žel. přední
část lokomotivy s nárazníky

prskavka, -y, ž. – hud. krátká efektní skladba virtuozního rázu
prsty, -ů, m. – mysl. výběžkovité zakončení lopaty daňčího parohu
překližkář, -e, m. – horol. lezec po tréningových stěnách, též deskař
přikopávat, ned. – sport. přitahovat špičku lodě k pádlu
psí bouda – horol. horolezecký stan s kruhovým vstupním otvorem; p. zuby – ryb.

(charakteristické) dva přečnívající zuby candáta
pudl, -a, m. – žel. vůz zaběhlý při posunu na nesprávnou kolej
pudr, -u, m. – drog.  kokain
pudřenka, -y, ž. – hasič.  popelnice
pumpa, -y, ž. – žel. kompresor parní lokomotivy
pumpovat, ned. – ryb. zdolávat rybu skláněním a zvedáním prutu; lyž. zrychlovat

jízdu
punčocha, -y, ž. – jezdec. koňská končetina bílé barvy
punčoška, -y, ž. – tech. pružné ocelové pletivo ve tvaru trubičky
puntíky, -ů, m. – m.dopr. viz čočky
puška, -y, ž. – tel. úzce směrový mikrofon tyčové podoby
puzzle, -í, ž. – med. mnohačetné poranění
pytel, -tle, m. – med. dýchací vak abdominání dekomprese
pyžamo, -a, s. – letec. návlely na křídla kluzáku v hangáru
ragulin, -a, m. – žel. zan. lokomotiva řady T 679.2 (dodaná z býv. SSSR)
rajbovat, ned. – jezdec. působit koni bolest (trestat koně) krátkým silným trháním

otěží, 

rak, -a, m. – žel. oplenový vůz na přepravu dlouhých předmětů (náklad je nesen
oplenem, tj. otočným nosníkem s klanicemi)

raketa, -y, ž. – žel. rychlý sběrný nákladní vlak
rakev, -kve, ž. – žel. 1. nákladní vůz řady Wa (p. bočních stěn nahoře zalomených

dovnitř), 2. víko chránící vnější pružinu sběrače proudu elektrické lokomotivy
ranč, -e, m. – voj. malá pojízdná opravna
rauš, -e, m. – med. lehká inhalační narkóza
ráže, -e, ž. – mysl. varlata srnčí zvěře spárkaté
rebarbora, -y, ž. – div. temný zvuk hlasů, hluk davu, též marmeláda
regrut, -a, m. – žel. zaškolující se výpravčí
richard, -a, m. – med. dar od pacienta; žel. rychlík
roláda, -y, ž. – žel. speciální nízký podvozek umožňující přepravu těžšího materiálu

po koleji v přestávkách mezi jízdou vlaků
rohožka, -y, ž. – hud. xylofon
rolnička, -y, ž. – elektr. malá skleněná n. porcelánová kladka n. izolátor na upevnění

elektrického vodiče
ropovod, -u, m. – hud. expr. tuba
rohy, -ů, m. – sport. (cykl.) nástavce na konce řídítek                                                      
ropucha, -y, ž. – žel. elektrická souprava EM 475.1, též šinkanzen 
roráty, -ů, pomnož. – div. dopolední představení, matiné
rosnička, -y, ž. – letec. meteorologická služba; žel. 1. motorová lokomotiva T 324.0,

2. parní lokomotiva řady 464.2
roští, -í, s. – drog. marihuana
roura, -y, ž. – letec. letadlo s reaktivním pohonem
ruličky, -če, ž. – m.dopr.,pošt. drobné mince balené po 50 kusech
rumpál, -u, m. – motor. zan. motocykl Jawa 500 OHV; zedn. zednická lávka
růže¸ -í, ž. – mysl. spodní část parůžků
růžky, -ů, m. – mysl. vztyčená pera na hlavě bažanta a potápky
ryba, -y, ž. – polygraf. cizí písmeno
rybí očko – tel. objektiv s velmi krátkou ohniskovou vzdáleností
rybička, -y, ž. – sport. 1. střelba hlavou v pádu, 2. vybrání míče v pádu (ve volejbalu),

3. dosažení kotouče pádem na led
rytíř, -e, m. – div. herec hrající přehnaně, necitlivě
řehtačka, -y, ž. – řem. otáčivý klíč
řeka, -y, ž. – polygraf. nežádoucí pruh prázdných míst (v sazbě) vzniklý velkými

mezerami mezi slovy
řezat, ned. – kart. míchat vsunováním dvou balíčků složených karet do sebe; motor.

projíždět riskantně zatáčky nejkratším obloukem; žel. ř. výměnu – projíždět
nepo sta ve nou výhybkou

sádlo, -a, s. – rybn. jemná ledová tříšť plovoucí na hladině
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sahara, -y, ž. – m.dopr. 1. autobus 706 RTO určený původně pro export do Alžíru
a speciálně vybavený, 2. přídavný ofukovač předních oken autobusů RTO;
sport. mělká voda

sako, -a, s. – sport. volejbalová síť
samec, -mce, m. – hud. konektor, též štekr; hor. elektrická zástrčka
samice, -e, ž. – hud. konektorová skříňka
sanatorium, -ria, s. – vězeň. zan. nacistická věznice n. koncentrační tábor, kde se dalo 

poměrně slušně živořit
saně, -í, pomnož. – hor. podvozek škrabákového nakladače; knofl. část ručního

tvarovacího stroje; žel. podélná kluznice čtyřnápravových vozů
sáně, -í, pomnož. – sport. skluz, vklouznutí pro odebrání míče soupeři v pádu
satan, -a, m. – pivovar.  bednářský šroub, stahovák 
sejmout, dok. – sport. zastavit pronikajícího hráče nedovoleným způsobem
sekera, -y, ž. – isl. zpoždění
sekerka, -y, ž. – text. člunková zarážka
semafor, -u, m. – sport. reflexivní zásah hokejového brankáře v horní části branky

rukou a holí
Semering, -u, m. – žel. železniční trať Praha-Smíchov – Hostivice
semínko, -a, s. – eltech. zárodečný krystal
sergej, -e, m. – žel. zan. dieselelektrická lokomotiva řady T 679.1 (z býv. SSSR)
seveřan, -a, m. – včel. úl do chladného prostředí
scházet, ned. – rybn. (o rybníku) být vypouštěn
schrupnout chocholouše – motor. sport. najet na nečekanou překážku (díru, kámen

ve vodě)
skákavá čísla – polygraf. číslice mediavelového typu (nemají stejné účaří)
sklenáři, -ů, m. – med.  pracovníci zabývající se inseminací in vitro
skleník, -u, m. – m.dopr. trolejbus Tatra T 401
skoba, -y, ž. – sport. smeč zahraná kolmo dolů
skokan, -a, m. – žel. 1. lokomotiva řady T 334.0, 2. zan. lokomotiva řady 264.1
slalom, -u, m. – sport. způsob obejití několika hráčů v rychlém sledu za sebou
slaměnec, -nce, m. – vinař. slaměné víno (z pozdních hroznů uložených na slámě

a vystavených slunci k dozrání)
sloní ucho – řem. (pryžová) podložka používaná při vrtání
sluníčko, -a, s. – řem. nástroj z ocelových pružinek určený k vymetání komína; sport.

prvek jízdy při krasobruslařském výcviku dětí, též cibulky
smeták, -u, m. – žel. pantograf
smetáky – motor. pryžové listy stěračů
smích, -u, m. – cirkus. namalovaná rozesmátá ústa, „namaloval si smích“
smola, -y, ž. – mysl. řídký trus tetřeva, též prk
sova, -y, ž. – hud. expr. viz želva

spálit, dok. – polic. dopustit se při vyšetřování závažné chyby; s. šanci – sport.
nevyužít dobré střelecké pozice k dosažení branky

sračky, -ček, ž. – letec. nízká oblačnost, špatná vi di te l nost
stavět svíce – jezdec. (o koni) vzpínat se, stavět se na zadní nohy
stíhačka, -y, ž. - žel. zast. lokomotiva řady 421.0
stodola, -y, ž. – m.dopr.zan. (Praha) vůz první série vlečných tramvajových vozů se

středním vstupem
stolička, -y, ž. – isl. zákeřné podražení, podtržení
strojit, ned. – rybn. (o rybníku) připravovat k výlovu
stromek, -mku, m. – motor. předloha převodovky, též stromeček
strop, -u, m. – horol. převislý skalní útvar, též střecha
strunky, -nek, ž. – řezn.  tenká skopová střeva
střelnice, -e, ž. – žel.  poslední návěstidlo autobloku před vjezdem do stanice 
střevo, s. – žel.  regulátor parní lokomotivy
střeva, s. tel. nenavinutý, volně se hromadící film v kameře
střiž, -e, ž. – mysl. srst zvěře v místě nástřelu
studená sazba – polygraf. neodlévaná nekovová sazba, též fotosazba
suchar, -u, m. – letec. ruský stroj typu Suchoj; řem. železný klín na trhání balvanů
svině, -ě, ž. – hutn. přelitá, znečištěná pánev (Ostrava)
svišť, -e, m. – voj. viz frekventant SOŠ
syreček, -čku, m. – isl.zan. tvrdý slaměný klobouk okrouhlého tvaru
syrová, -é, ž. – cirkus. šelma narozená v divočině a dosud nedrezúrovaná
šafář, -e, m. – sport.expr. málo aktivní hráč
šály, -ů, m. – div. svázané boční závěsy na jevišti (po skončení představení)
šampuska, -y, ž. – med. sklenice na moč při vyšetřování
šavle, -e, ž. – eltech. křivý zárodečný krystal; ryb. ryba vyhublá následkem choroby,

též papírák; žel. 1. předstihová páka parní lokomotivy, 2. vadný pražec
(zakřivený ve vodorovném měru), 3.klín zajišťující brzdovou zdrž v botce

šedá eminence – žel. viz bardotka
šerif, -a, m. – isl. kdo stojí v čele; stud. ředitel
šibenice, -e, ž. – m.dopr. speciální vozidlo pro stavbu a údržbu troleje; sport. horní

část fotbalové branky; tel. 1. mikrofonní jeřáb, 2. zařízení na operativní ulo-
žení filmových záběrů zpracovávaných ve střižně

šicí stroj – horol. roztřsené nohy při stoji opřenými špičkami
šikana, -y, ž. – motor. zpomalovací zatáčka
širón, -u, m. – tel. technické zařízení pro elektronické titulkování filmů
šiška, -y, ž. – tech. dynamitová nálož
školit, ned. – vinař. kultivovat, ponechat víno zrát
škopky, -ů, m. – hud. bicí souprava
škorpion, -u, m. – voj. samopal vzor 61 (ráže 7,65 n. 9mm)
šlechtična, -y, ž. – žel. parní lokomotiva řady 475.1, též štokr
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šňůra, -y, ž. – div. zájezdová představení v těsné sledu; polic. řada trestných činů n.
případů; sport. zakázané uvolňování

špaček, -čka, m. – sport. prodloužená osa zadního kola velocipedu; vagon. malé
ojnicové ložisko; žel. vhodně upravená provizorné spojka umožňující jízdu
vozidel po prasklé n. zlomené kolejnici

špagát, -u, m. – sport. zákrok hokejového brankáře rozštěpem, 2. horolezecké lano
špageta, -y, ž. – žel. dieseelektrická lokomotiva řady 457.1
špalek, -lku, m. – tel. nevhodně dlouhý monolog
špek, -u, m. – sport. nepřesná přihrávka; stud. obtížná otázka, chyták
špenát, -a, m. – voj. nadměrně horlivý nováček
špígl, -u, m. – řem. lesklé místo na látce vzniklé odřením n. žehlením; polygraf.

rozvrh makety stránky (před lámáním), též zrcadlo
špína, -y, ž. – med. izolační oddělení pro pacienty s komp li ka ce mi infekčního rázu a 

hnisavých onemocnění
šťáva, -y, ž. – eltech. elektrická energie
štěk, -u, m. – div. viz blaf
štěně, -ete, s. – ryb. malý kámen vyčnívající nad hladinu vodního toku
štěnice, -e, ž. – polic. ukryté odposlouchávací zařízení
štětec, -tce, m. – mysl. ocas jezevce
štětka, -y, ž. – hud. metlička ke hře na bubínek, košťátko; mysl. výrůstek na prsou

krocana
štičí skok – cirkus. skok, při němž tělo letí dopředu vodorovně natažené
štika, -y, ž. – řem. vidlice na obracení žhavých plátů 
štrekovat, ned. – řem. natahovat ocel za tepla poklepem
šunka, -y, ž. – m.dopr. viz hadr; tel. málo zdařilá  natáčka
šuple, -e, ž. – div. rutinní způsob hraní, osvědčený hercův rejstřík; med. vysunutá

dolní čelist
švadlenka, -y, ž. – úřed. sešívačka
švec, ševce, m. – ryb. okoun
švestky, -tek, ž. – voj. vojenská tepláková souprava
tabák, -u, m. – sport. nevýhodné místo v poslední skupině závodících cyklistů
tágo, -a, s. – jezdec. bičík;  m. dopr. stavěcí klíč na výhybly
tahat z boudy – div. neumět roli a čekat, co řekne nápověda; t. žebro – žel. zan.být

strojvedoucím na parní lokomotivě
táhnout, ned. – motor. (o motoru) mít výkon; mysl. sledovat zaměřenou zbraní

pohybující se zvěř 
tank, -u, m. – žel. dieselelektrická lokomotiva T 466.0 
teletník, -u, m. – vězeň. malý vycházkový dvorek
televize, -e, ž. – vagon. kryt pro světelné reflektory na střeše motorového vozu; žel.

1. doběhový spínač regulátoru výkonů, 2. světelná sig na li za ce bezpečnost-
ního a provozního stavu elektrické lokomotivy, 3. viz orchestrion

temperovka, -y, ž. – výtvar. 1. temperová barva, 2. temperovací pec
tenisák, -u, m. – isl. tenisový míček; sport. čelné vrchní podání ve volejbalu
teploměr, -u, m. – m.dopr. prvek informačního systému ve stanicích metra s grafic-

kým vyznačením stanic na trase (připomínající stupnici teploměru)
teplotka, -y, ž. – med. teplotní tabulka
terezín, -a, m. – sport. zákryt cyklistů při jízdě proti větru
těsto, -a, sincerely. – včel. krmná směs pro včely
těžká noha – motor. řízení s malým citem pro techniku jízdy
tkanička, -y, ž. – ryb. malý úhoř
tlačenka, -y, m. – isl. protežovaný člověk
točit, ned. – film. filmovat; rozhl., tel. natáčet; řem. soustružit
tonda, -y, m. – žel. malý manipulační vozík
tornádo, -a, s. – žel. elektrická souprava EM 488.0
torpédo, -a, s. – m.dopr. typ tramvajového vlečného vozu; žel. viz kompotka
trafikanti, -ů, m. – div viz holanďani
tramvaj, -e, ž. – žel. viz orchestrión
tráva, -y, ž. – nark. marihuana, též gandža, zelí
trávník, -u, m. – mysl. žaludek spárkaté zvěře
trhat kulisy – div. hrát s přenaným patosem; t. si šle – sport. tvrdě trénovat
trhnout, dok. – ryb. usmrtit rybu ranou do hlavy
troubit, ned. – ryb. (o rybách) lapat na hladině po vzduchu (při nedostatku kyslíku)
trousit, ned. – žel. (o lokomotivě) ztrácet vodu
trubka, -y, ž. – med. sádrový obvaz
trumpeta, -y, ž. – žel. roura pro dopravu vody z tendru k napaječům parní lokomotivy
trvalka, -y, ž. – publ. materiál ležící v zásobě; rozhl., tel. nahrávka určená k (trvalému

uchování)
trychtýř, -e, m. – sport. vlákání hráče k projetí kolem hrazení a jeho přitlačení na

hrazení, příp. obranné postavení dvou n. více hráčů proti hráči pronikajícímu
tuberiho tyčinka – tramp. cigareta, též brko
tulipán, -u, m. – vinař. tenkostěnná sklenka používaná degustát pory vína
turbína, -y, ž. – žel. osvětlovací dynamo na parní lokomotivě
tvarůžky, -žek, pomnož. – dopr. závaží na napínání troleje
tvist, -u, m. – sport. tenisové podání s rotací
tygr, -a, m. – pošt. třídič zásilek ve vlakové poště
ťuhýk, -a, m. – med. mrtvola
učitelské echo – škol. učitelovo časté opakování žákovských odúpovědí (n. jejich

částí) jevící se jako manýra
uhlířka, -y, ž. – mysl. liška s tmavou hřbetní srstí
ulička, -y, ž. – hor. prostor mezi stojkami a pilířem; sport.přihrávka míče prostorem

mezi hráči
umrlec, -lce, –  řezn. kostra kuřete používaná při vaření polévky  
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upéct, dok. – tel. dopustit n. zavinit příliš kontrastní vyvolání filmu
ústřední topení – hud.expr. kontrafagot
uši, -í, s. – med. fonendoskop
ušít boudu – isl. zmást, podvést; u. si žaket – sport. marná snaha dohonit peloton

(v cyklistickém závodě)
utancovat kolo – m.dopr. absolvovat jízdu do koncové stanice a zpět
utočit, dok. – polic. usvědčit
utopit, dok. – tel. znehodnotit naexponovaný filmový materiál v důsledku chyby při

vyvolávání
utrhnout se, dok. – motor. prudce se rozjet; sport. spadnout z nářadí
váha, -y, ž. – polygraf. duktus písma (tlouštka čar písmen)
vajgl, -u, m. – isl. nedopalek
vajíčko, -a, sincerely. – m.dopr. (Praha) vlečný vůz evid.čísel 596-615, též velký

vamberák
vál, -u, m. – m.dopr. pracovní plošina montážních vozů vrchního vedení
valník, -u.m. – žel. vlečný vůz k motorovému vozu řady 810
vana, -y, ž. – pivovar. nádrž na skladování várečných kvasnic; stav. jáma pro základy

stavby; žel. vodojem tendrové lokomotivy
vanička, -y, ž. – m.dopr. forma na odpočítávání mincí po 50 kusech; ryb. dřevěná

nádoba používaná k dopravě choulostivých ryb
varhany, pomnož. – hor. stojkořadí; žel. viz harmonika
vařit, ned. – rybn. (o vodě) čeřit se velkým množstvím ryb; tech. (o akumulátoru při

nabíjení) uvést elektrolyt do stavu, kdy se z něho uvolňuje vodík a kyslík; žel.
dělat, vyrábět páru

vašek, -ška, m. – hud. velký buben, též šlapák
vata, -y, ž. – m.dopr. časová rezerva umožňující krácení jízdní doby; polygraf. sazba

vhodná k vyplnění zbylé plochy v novinách
vatikán, -u, m. – eltech. držák anody (má tvar kříže)
vážka, -y, ž. – m.dopr. (Ostrava) montážní vůz se zdvižnou plošinou
včelička, -y, ž. – tramp. viz čundračka
včelín, -u, m. – hud. klávesové nástroje n.varhany starého typu
včelka, -y, ž. – voj. náboj
vejce, -e, s. – sport. (rychlostní) sjezdařský postoj
vejrovna, -y, ž. – žel. pracovna staničního dispečera na seřaďovacím nádraží
velbloud, -a, m. – žel. elektrická lokomotiva 479.0 (s nástavbou na střeše); sport.

dvojkopec
vemeno, -a, s. – žel. zan. služební brašna
vendelín, -a, m. – krejč. na rubovou stranu obrácený a přešitý oblek
věnec, -nce, m. – eltech. klec kovacího stroje; rybn. těsnění odtokového zařízení; text.

ozubené kolo
věrka, -y, ž. – sport. gymnastický přeskok schylmo s přemetem vpřed

veronika, -y, ž. – hutn. 1. pánev na surové železo, 2. viz struskáč
veslo, -a, s. – sport. posilovací zařízení pro zádové svalstvo; vesla – mysl. nohy labutí

a divokých hus
věšák, -u, m. – horol. převislá skála; zeměď. (nežádoucí) zbytek větve na kmeni

stromu po průklestu
větrník, -u, m. – mysl. čenich vysoké zvěře
větrovat, ned. – hor. odvádět (z dolu) zhoubné plyny
veverka, -y, ž. – sport. míč kmitající v obroučce před projitím košem; řezn. svalová

část bránice; tech. jaderná elektrárna typu VVER
vidlička, -y, ž. – text. zarážka na nitě
vlaštovka, -y, ž. – ryb. umělá nástražná rybka SWALOOV TAIL; sport. 1. nesprávný

průjezd sáňkařskou dráhou (sáně neopisují optimální oprimální křivku, opa-
kovaně sjíždějí na dno koryta), 2. (cykl.) řídítka určená pro sjezd

vlk, vlček, -a, m. – řezn. velký stroj na řezání masa a kůže 
vlna, -y, ž. – mysl. srst zajíců, králíků a podsada šelem
vodní prase – ryb. tloušť (pro nevybíravost v potravě)
vodníček, -čka, m. – med. no vo ro ze nec se zelenou kůží ma ce ro va nou smolkou      
vodotrysk, -u, m. – dopr. dopravní značka Přikázaný směr jízdy vlevo a vpravo
vokno, -a, s. – šach. úniková cesta pro krále z rošádového postavení
volavka, -y, ž. – obchod.  (nápadné) lákání zákazníka; pošt. dotaz, kterým se pátrá po

ztracené zásilce
volkmen, -a, m. – řezn. kontakty se zavedeným elektrickým proudem k zabíjení

prasat
vopičárna, -y, ž. – voj. překážková dráha
vorvaň, -e, m. – div. člen transportní čety mezi skladem a divadlem; žel. zan. parní

rychlíková lokomotiva řady 498.1
vosa, -y. ž. – letec. typ kluzáku (značky VSO)
vousáč, -e, m. – ryb. sumec
vousy, -ů, m. – elektr. hroty měřicího přístroje
vrbová hlava – zahrad. nežádoucí shluk jednoletých výhonů ve větvích ovocných

stromů, též koště
vrtule, -e, ž. – eltech. zkroucený páskový materiál; sport. krasobruslařská figura,

2. střela ve výskoku s otočením trupu (v házené)
vulkán, -u, m. – tech. výstředníkový lis k děrování plechů o různých průměrech
vydra, -y, ž. – rybn. pytlák
vychytat mouchy – isl. odstranit drobné závady
vymést oblouk – m.dopr. projet kolejový oblouk nepřiměřeně velkou rychlostí;

v. pavučinku – sport. vstřelit gól do horního rohu branky
vyrážka, -y, ž. – ryb. změněná barva kůže některých ryb v době tření, tzv. svatební šat
vysoká škola – jezdec. tradiční výcvik koní, který vychází ze španělské školy a skládá 

se z přesně předepsaných krokových a klusových variací
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vývrtka, -y, ž. – mysl. degenerované, špatně, nepravidelně nasazené paroží
vzducholoď, -i, ž. – sport. lehký, příp. nedohuštěný míč, který po zahrání do vzduchu

dlouho letí
zabít, dok. – sport. umístit volejbalový míč tak, že ho soupeř nemůže vrátit
záda, pomnož – letec. horní část draku letadla
zahrádka, -y, ž. – motor. přídavný nosič zavazadel upevňovaný na střechu osobního

automobilu; rybn. ochrana proti úniku ryb; žel. 1. ochranné zařízení na
přechodu mezi osobními vozy staršího typu, 2. zlaté lemování na služebních
výložkách, 3. gumové těsnění pod krytem hlav válců motoru

zahrát, dok. – mysl. ohlásit zvěř štěkotem; žel. odeslat tele gra fic kou zprávu; z. do
autu – isl. odvést pozornost, záměrně utlumit zájem

zajíc, -e, m. – sport. běžec s úkolem běžet část závodu před závodníky rychlým
tempem a tím přispět k jejich dobrému výkonu

zakroucená lítost – hud.expr. lesní roh, též kvočka
zalít, dok. – sport. umístit míč nečekaným způsobem
zámek, -mku, m. – sport. způsob hokejové hry v oslabení, oslabený tým se nemůže

dostat z vlastní obranné třetiny přes obrannou linii
zametat, dok. – jezdec. jet v dostihu na posledním místě; sport. odhrnovat vodu

pádlem (zejména při projíždění brankami)
zamknout, dok. – sport. uzavřít protivníka v jeho obranné třetině a nedovolit mu

osvobozující rozehrání
zamračená, -é, ž. – žel. lokomotiva řady T 478.1 (p. vzhledu čela kapoty)
zapráskat se, dok. – horol. dostat se při výstupu do nečekaně obtížné situace
zástěra, -y, ž. – vagon. kryt čela osobního vozu; žel. dolní kryt rámu motorového vozu 

řady M 262.0
zatloukat, ned. – polic. zapírat
závar, -u, m. – sport. nebezpečná herní situace
zavařit, dok. – motor. zadřít; tech. vytavit (ložisko)
zebra, -y, ž. – dopr. bílé pruhy na vozovce; žel. souprava vozů Z (zetek) na přepravu

brambor
zelená vlna – dopr. plynulý tok dopravy zajišťovaný koordinací světelné sig na li za ce

křižovatek; žel. volná cesta pro jízdu těžkotonážních vlaků
zelí, s. – nark. marihuana, též tráva, gandža
zhoupnout, dok. – žel. zvážit vozy na železniční váze
zlomené víno – vinař. víno po dozrání (vyškolení) zakalené
zrát, ned. – horol. chystat se na spadnutí
zrcadélko, -a, s. – mysl. kovově zbarvená péra na letkách divokých kachen
zrcadlo, -a, s. – mysl. bílé zbarvení kolem řitního otvoru srnčí zvěře, obřítek;

polygraf. viz špígl
zůstat v ohni – mysl. (o zvěři) být na místě usmrcen

zvonek, -nku, m. – řezn. plechový kožel k odstraňování chlupů a štětin prasat při
paření 

zvoník, -a, m. – polic. udavač

žába, -y, ž. – tech. výbušný pěch, dusadlo na zeminu; žel. viz hnízdo

žabák, -a, m. – sport. skok z dřepu do dřepu

žabáky, -ů, pomnož. – voj. vycházkové boty, tzv. kanady

žabka, -y, ž. – krejč. ozdobné zřasení látky do kosočtverce; motor. zploštělé zakon-
čení výfukové roury osobního automobiůlu; polygraf. kuličková náložka;
sport. nadhození kotouče, skákavá střela; text. vodič nití; žel. svěrka

ždímat, ned. – mysl. (o zvěři) močit

žehlička, -y, ž. – letec.  ručička na gy ro kom pa su (nemagnetickém směrovém kom-
pasu); m.dopr. tramvaj typu T; radam. nepovolený zesilovač aplikovaný
v pásmu CB

želva, -y, ž. – hud. viola, též sova; voj. zan. obrněný automobil vyráběný ve 20. letech
20. stol. plzeňskou škodovkou; žel. zan.1. střešní větrák na motorových a pří-
věsných vozech , 2. kryt ozubených kol rozvodu motorového vozu řady 262.0

žezlo, -a, s. – rybn. dřevěná opora po stranách nevodu

žiletka, -y, ž. – jezdec. tenké udidlo používané pro těžko ovladatelného koně

žíně, -ě, ž. – rybn. horní n. dolní provaz sítě

žíznivá čára – žel. zan. parní lokomotiva řady 344.1 (hodně jiskří)

žížalky, -lek, ž. – radam. velmi krátké vlny (VKV)

žumpa, -y, ž. – hor. dolní část, dno těžní jámy
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admin. pracovníků v administrativě 
atlet. atletů 
box boxerský 
brusl. bruslařský 
cel. celnický 
církev. církevní 
cirkus. cirkusácký 
cukr. cukrovarnický 
cykl. cyklistický 
div. divadelní 
dopr. zaměstnanců v dopravě 
ekon. ekonomů 
elektr. elektrikářů 
eltech. elektrotechniků 
film. filmařský 
fotograf. fotografů 
fyz. fyziků 
gymn. gymnastů 
ház. hráčů házené, 
hokej. hokejistů 
hor. hornický 
horol. horolezecký 
hud. hudebnický 
hutn. hutnický 
isl. interslangový 
jezdec. jezdecký
kart. kartářský 
ker. výrobců keramiky 
kloboučn. kloboučnický 
knofl. knoflíkářský 
komin kominický 
konc. vězňů koncentračních táborů 
koš. hráčů košíkové 
kožel. koželužníků 
krasobrusl. krasobruslařský 
krejč. krejčovský 
kuch. kuchařský 
kuleč. hráčů kulečníku 
les. lesnický 
letec. letecký 
lyž. lyžařský 
m.dopr. zaměstnanců městské dopravy
vinař. vinařský 
vod. vodácký 

med. zaměstnanců ve zdravotnictví
mládež. mládežnický 
mlyn. mlynářský 
model. modelářský 
motor. motoristický 
mysl. myslivecký 
nark. drogově závislých 
obchod. obchodnický 
obuv. obuvnický 
pekař. pekařský 
pivovar. pivovarnický 
počítač. pracovníků s počítači 
polic. pracovníků bezpečnosti 
polit. politiků 
polygraf. polygrafický 
porc. výrobců porcelánu 
pošt. poštovní 
potrav. potravinářský 
požár. požárnický 
práv. právnický 
projekt. projektantský 
publ. novinářský 
radam. radioamatérský 
rozhl. pracovníků rozhlasu 
ryb. rybářský 
rybn. rybnikářský 
řem. řemeslnický 
řezn. řeznický 
sáňkař. sáňkařský 
sděltech. pracovníků sdělovací techniky
sklář. sklářský 
sport. sportovců 
stav. pracovníků ve stavebnictví 
stud. studentský 
šach. šachistů 
škol. pracovníků ve školství 
tech. technický 
tel. pracovníků televize 
text. pracovníků textilního průmyslu
tramp. trampský 
úřed. úřednický 
vagon. vagonářský 
včel. včelařský 
vězeň. vězeňský 
voj. vojenský 
volej. volejbalistů 

žel. železničářský
zápas. zápasnický 
zedn. zednický 
zeměď. zemědělský

vor. vorařský 
výtv. výtvarnický 
zahrad. zahradnický
žák. žákovský 

b)  ostatní 

zan. zanikající 
zast. zastaralé  
n. nebo
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Галина П. НЕЩИМЕНКО 

Москва

Речевой узус компьютерного диалогического
общения через призму оппозиции

„регулируемое – нерегулируемое речевое
поведение” (на фоне сопоставления русского

и чешского языков)

Вместо введения

Оппозиция „регулируемое – нерегулируемое речевое поведе-
ние” принадлежит к числу новых, ранее не применявшихся опе-
рационных приемов. Впервые она была нами использована в со-
ставе комплексной методики изучения языковой ситуации с вклю-
ченной в нее проблемой функциональной дифференциации этни- 
ческого языка. Поскольку данная дихотомия, как нам представля- 
ется, вполне себя оправдала в качестве исследовательского прие-
ма, мы решили проверить ее эффективность на другом материа-
ле, а именно компьютерной диалогической речи, пытаясь устано- 
вить лингвистический статус этого феномена. Думается, что на-
зываемая оппозиция окажется полезной и при изучении ряда
других вопросов, например, при выявлении актуальных тенден-
ций в сфере современной языковой культуры и т.д.

В настоящей статье вниманию читателя будут предложены
некоторые результаты ранее проведенных исследований узуса
компьютерных диалогов, а также более поздние наблюдения (Не- 
щименко 1998; Нещименко 2000; Нещименко 2005; Neščimenko-
vá 2005). 

Рассмотрению конкретного материала будет предпослано
краткое изложение сути методического подхода, составной час-
тью которого является оппозиция „регулируемое – нерегулируе-
мое речевое поведение”. Основу его составляют обобщения, к ко-
торым мы пришли в результате многолетнего сопоставительного
изучения славянских языков, причем как межъязыкового, так
и внутриязыкового. Во внимание принимались и существующие
в научной литературе точки зрения и позиции, анализ которых
проводился под углом зрения их соответствия реальным процес-
сам, протекающим в вербальной этнической коммуникации,
а также новым тенденциям, зарождающимся в речевом узусе
публичной коммуникации. 

Первая публичная презентация концепции состоялась в 1985 г. 
на заседании Лингвистического объединения ЧСАН в Брно (Ne-
ščimenková 1986). В течение двух последующих десятилетий она
совершенствовалась, дополнялась новыми наблюдениями, отра-
женными в большом количестве публикаций, предшествовавших 
выходу монографий (Нещименко 1999, 2003). 

Цель проводимых исследований заключалась в макромодели-
ровании строения этнического языка, т.е. установлении его об-
щей конфигурации, а также организующих принципов. 

Поставленная задача решалась путем рассмотрения строения
языкового пространства через призму соотнесенного с ним про-
странства коммуникативного, т.е. это взгляд на язык не изнутри
его системы, что характерно для доминирующей в современной
социолингвистике стратификационной модели, а извне. При по-
добном подходе общая конфигурация модели этнического языка
является проекцией коммуникативной модели на плоскость про-
странства языкового, т.е. коммуникативное и языковое простран-
ства имеют симметричное строение, причем членение первого из 
них предопределяет членение второго. 

Поскольку речь шла о макромоделировании, структурирова-
ние коммуникативного пространства проводилось на основе ис-
пользования единицы с максимально высокой степенью абстрак-
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ции – это „коммуникативный ареал”1. В истории „живого” этноса 
коммуникативное пространство, как правило, имеет стабильное
бинарное строение. Оно состоит из двух ареалов: высшие ком-
муникативные функции, или цивилизационное общение (ВКФ)
и непринужденное повседневное общение (НПО). 

Экстраполируя схему членения коммуникативного простран-
ства на плоскость пространства языкового, мы соответственно
получаем симметричное бинарное строение последнего, т.е. ма-
кромодель структуры этнического языка включает два автоном-
ных, равноценных и равнообязательных ареала (подсистемы):
языковое обеспечение ВКФ и языковое обеспечение НПО. Ком-
поненты обеих подсистем взаимодействуют друг с другом, их
границы проницаемы.

Оппозиция „регулируемое – нерегулируемое речевое поведе-
ние” вводится именно на этом этапе анализа, являясь важнейшим 
дифференциальным признаком подсистем языкового обеспече-
ния, вычленяемых в составе общего корпуса системы этничес-
кого языка. Для первого ареала характерно регулируемое речевое
поведение; для второго – речевое поведение нерегулируемое или
же с ослабленной регулируемостью. Напомним в этой связи выс-
казывание Л. В. Щербы: 

Сознательность обыденной разговорной (диалогической) речи в общем
стремится к нулю (Щерба 1974, с. 25). 

Данный вид общения изначально ориентирован на индивиду-
ального, а не публичного, адресата. 

В качестве регуляторов речевого поведения используются:
а) внешняя языковая цензура, т.е. коррекция речевого поведения

извне. Она осуществляется, прежде всего, институционально,
т.е. через посредство редакторов, стилистов, корректоров и пр.,

на практике реализующих языковую политику, в том числе и
кодификацию. Ее проведение, однако, возможно и на индиви-
дуальном уровне (воздействие родителей, собеседников и пр.,
исправляющих речевые ошибки);

б) автоцензура, т.е. самоконтроль (автокоррекция) своего соб-
ственного речевого поведения, что на практике проявляется
в селекции самим индивидуумом употребляемых вербальных
средств, в исправлении им же допущенных ошибок, в исполь-
зовании определенной коммуникативной стратегии, языковой
игры, речевых масок и пр. 

Для генерирования корректного с точки зрения языковой пра-
вильности текста оптимальным является комплексное использо-
вание обоих видов регуляторов, что на практике не всегда соблю-
дается. Так, для современного публичного вербального узуса ха-
рактерна тенденция снижения значимости внешней коррекции,
что во многом обусловливается уменьшением авторитета коди-
фикационных предписаний и кодификаторской деятельности
в целом. Речевая правильность текста, таким образом, зависит от
автокоррекции со всеми сопутствующими этому последствиями.
Возможность отрицательного влияния этой диспропорции на
уровень речевой культуры предсказать не трудно. 

Важно подчеркнуть, что корректирование текста, т.е. Регули-
рование речевого поведения, не предполагает его обязательного
„олитературивания”. Дело в том, что идиомная манифестация
в обоих ареалах является, множественной, а значит и языковые
предпочтения не могут быть жестко предопределенными. В ко-
нечном итоге это зависит от языковой компетенции индивиду-
ума. Так, определенная часть пользователей языка в силу специ-
фики своей речевой компетенции использует при общении в аре-
але ВКФ не центральный, т.е. литературный, идиом, которым они 
не владеют, а какой-то по их представлениям „статусный” разго-
ворный идиом, например, интердиалект по отношению к диалек-
ту и пр. (подробнее см. Нещименко 1999, 2003).
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говорить об абсолютном подобии структуры коммуникативного и языкового
пространства в этом случае не приходится.



 К числу дифференциальных признаков НПО, помимо нере-
гулируемости речевого поведения, могут быть отнесены: уста-
новка на непосредственное взаимодействие с коммуникативным
партнером; диалогическое строение дискурса; непринужден-
ность, спонтанность, психологическая внезапность, экспрессив-
ность общения; отсутствие опосредованности общения; ориен-
тация на индивидуального (а не публичного) адресата; наличие
некоторой идентичной исходной информации о собеседнике (про-
фессиональная общность, сходство интересов, привязанностей
и пр.). Некоторые из этих признаков приводятся Л. В. Щербой
(ср.: Щерба 1957, c. 115).

Проекция оппозиции „регулируемое – нерегулируемое речевое
поведение” на диалогическую речь, позволяет разграничить ее на
исконную и не исконную. Первая характерна для нерегулируемого
речевого поведения (ареал НПО), она представляет собой чере-
дующуюся последовательность реплик и реакций разных инди-
видуумов. Диалоги не исконные отмечаются в ареале регулиру-
емого речевого поведения, т.е. они целенаправленно выстраива-
ются одним лицом, т.е. автором (художественные произведения),
либо журналистом, пересказывающим и корректирующим пря-
мую речь собеседника (интервью в СМИ). Утрата атмосферы
непринужденности общения, ее аутентичности неизбежно вле-
чет за собой „включение” автокоррекции. 

В свете сказанного выше мы попытаемся далее ответить на
ряд важных, с нашей точки зрения, вопросов:
– можно ли отнести компьютерный диалог к НПО?
– кaкой тип речевого поведения (регулируемый или же нерегу-

лируемый) манифестирует собой компьютерный диалог?
– о каких видах речевой коррекции может идти речь в случае

отнесения компьютерного диалога к регулируемому речевому
поведению?

– какое место в системе этнического языка занимает компью-
терный диалог?

– оказывает ли узус компьютерного диалогического общения
влияние на уровень современной речевой культуры? 

Ответить на поставленные вопросы не просто, так как язык
компьютерного общения – феномен сложный, многоаспектный,
гетерогенный. Традиционные приемы работы с языковым мате-
риалом здесь не всегда эффективны, поэтому для его изучения
необходима комплексная, интердисциплинарная методика. Пока- 
зательно, что исследователи обычно воспринимают феномен ком-
пьютерного диалогического общения и, в особенности, так назы-
ваемые „чаты” как непринужденное разговорное общение, т.е.
в своем роде поток сознания. Как будет показано ниже, анализ
материала подтвердил наши сомнения в справедливости подоб-
ной оценки. 

* * *

Появление во второй половине ХХ в. электронных средств
связи поставило лингвистов перед необходимостью оператив-
ного решения целого комплекса задач теоретического и приклад-
ного характера. Речь шла при этом не только о подборе необходи-
мого языкового обеспечения для насыщения коммуникативных
каналов семантически емкой и одновременно компактной инфор- 
мацией, но и об установлении статуса новых лингвистических
феноменов, появившихся в сфере электронного общения. 

При всем своеобразии языка компьютерного общения, наро-
читости и даже „эпатажности” стилистики некоторых его жанров 
он является органичным компонентом системы общеэтнического 
языка. Присущие ему закономерности не противоречат тенден-
циям развития последнего, позволяя увидеть их в новом свете.
Важно отметить, что речевой стандарт диалогических компью-
терных текстов в целом соответствует направленности измене-
ния вербального стандарта современной публичной коммуни-
кации – мы имеем в виду его „массовизацию”, „усреднение”,
усиление экспрессивности, снижение пафосности текста и т.п.
(см.: Нещименко 2001; Neљиimenko 2001а и др.). 
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Снижение речевого контроля, сопутствующее ускоренной вер-
бальной коммуникации, благоприятствует развитию внутриязы-
ковой, межидиомной и межъязыковой интерференции, проник-
новению элементов разговорного узуса, в том числе и жаргониз-
мов, повышению частотности их употребления. Это отражает на- 
правленность динамики современного речевого стандарта, уро-
вень вербальной культуры, специфику речевого поведения пред-
ставителей различных возрастных и социальных слоев носи-
телей и пользователей этнического языка. 

Несмотря на то, что изучение языковой специфики компью-
терного общения является важной задачей современной лингвис- 
тики, данная проблематика зачастую остается на периферии ис-
следовательского интереса2, не получая необходимой „легитим-
ности”. Нередко приходится сталкиваться со скептическим, даже 
снобистски-пренебрежительным отношением к научной целе-
сообразности разработки данного явления. Касается это и при-
знания статуса публичности за некоторыми видами компьютер-
ной коммуникации. При этом коммуникативная и социальная
значимость, масштабы использования электронного общения –
хотим мы того или нет – стремительно увеличиваются. Возрас-
тает и вовлеченность в него не только основного генерационного
массива населения, но и молодежи, оказывающейся наиболее
восприимчивой к техническим новшествам, а, как известно, имен- 
но речевое поведение молодого поколения является мощным им-
пульсом изменения речевого стандарта социума в целом. Боль-
шую роль сыграло и появление отечественных версий интернета, 
не требующих англоязычной транслитерации текста. Это расши-
рило состав его пользователей, ускорило прохождение инфор-
мации по каналам связи, сделало общение более непринужден-
ным, оперативным.

Проводимые нами исследования строились на материале рус-
ского и чешского языков. Введение сопоставительного ракурса
выявляет сходства и различия близкородственных языков при ре-
шении идентичных коммуникативных задач, являющихся в этом
случае Te r tium Com pa ra tio nis.

Из множества реализаций компьютерного языка мы остано-
вимся лишь на той, анализ которой, по нашему мнению, наиболее 
важен для установления его лингвистического статуса в системе
этнического языка. Мы имеем в виду компьютерную диалогичес- 
кую речь, манифестируемую в таких видах электронного обще-
ния как телеконференции, или же форумы, на которых публично
обсуждается заранее установленный круг проблем, а также адрес-
ное скоростное электронное общение в режиме „он-лайн” (ICQ),
включая так называемые „чаты” (в чешском профессиональном
сленге это po kec, а также kec; ср.: ahoj li di c ky tak co je tu ne k do na
po kec? – русский сленговый аналог: болталки или же просто
треп). Иными словами, в поле нашего зрения будут находиться
компьютерные тексты с реальными или же виртуальными при-
знаками диалогического общения. 

Несмотря на включенность ряда жанров компьютерного об-
щeния в состав корпуса публичной коммуникации (разумеется,
с разным статусом их публичности), нельзя не заметить важные
отличия между традиционными (радио, телевидение, пресса)
и медийными средствами интернета. Так, в компьютерной пу-
бличной коммуникации более выражена интерактивность об-
щения, более подвижными являются границы между адресан-
тами и адресатами, постоянно меняющимися своими поведен-
ческими ролями. Это особенно заметно при изучении речевого
поведения на форумах, в интернет-журналах типа Li ve Jo u r nal,
блогах, чатах, в общении профессионалов-системных операто-
ров (чеш. systemák, рус. сисоп) и пр., когда интерактивность явля-
ется не просто существенной, но и неотъемлемой составляющей.
Многие из адресатов в силу интерактивности общения стано-
вятся адресантами, т. е. активными участниками общения, влия- 
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2 Лучше обстоит дело с изучением специфики языка компьютерного
общения у чешских лингвистов. Назовем только несколько имен: Bozděchová
1997; Čmejrková 1997; Hašová.2002; Hoffmannová 2003; Králík 1997; Uhlířová
1994; Uhlířová 1994a; Йилкова (Гашова) 2006; Гоффманнова 2006 и мн.др.



ют на его ход, направленность обсуждения, излагают свое виде-
ние обсуждаемых вопросов, привносят характерные для них ре-
чевые навыки, уровень языковой компетенции и пр. По этой
причине в текстах публичного компьютерного общения отража-
ются элементы речевой нормы различных возрастных, социаль-
ных и региональных слоев носителей и пользователей этничес-
кого языка. Расширение состава адресатов и адресантов ограни-
чивается лишь необходимостью наличия соответствующего тех-
нического оборудования, а также навыков (пусть даже первич-
ных) им пользования. 

Обращает на себя внимание еще одна деталь: в традиционных
медийных средствах, несмотря на использование в них как гра-
фической, так и звуковой фиксации информации, к концу сто-
летия стали доминировать устные медийные каналы (радио, те-
левидение), т.е. наблюдается феномен „устнизации” (Нещименко 
2001). В компьютерном общении, напротив, используется графи- 
ческая фиксация текста, т.е. возникшая асимметрия как бы вы-
равнивается. 

Показательно также, что текстовая структура (диалогическая
речь) и инвентарь используемых выразительных средств (вклю-
чения из сленга, обиходно-разговорной и профессиональной ре-
чи и пр.) в компьютерном общении во многом сходны с теми же
показателями разговорного (в самом широком смысле этого сло-
ва) непринужденного общения. Однако в главном – а именно
в типе речевого поведения – они принципиально отличаются
друг от друга, заставляя усомниться в том, что действительно ли
мы имеем дело с исконным диалогом (см. выше). Наблюдаемые
различия настолько значительны, что невольно напрашивается
вывод о том, что компьютерный диалог является особой разно-
видностью регулируемого речевого поведения, коммуникативная
и вербальная стратегия которого выстраивается прежде всего
посредством автокоррекции (автоцензуры), осуществляемой са-
мим продуктором вербального текста, а также отчасти внешней
речевой коррекции, реализуемой на индивидуальном уровне (см.

выше). В этом отношении степень речевой свободы здесь явля-
ется ограниченной.

Рассмотрим некоторые проявления „особости” компьютерно- 
го диалога, отличающие его от непринужденного повседневного
общения (см. выше дифференциальные признаки): 
1. Компьютерное общение как одна из разновидностей опосредо- 

ванной коммуникации.
Опосредующим устройством при подобном виде общения

является компьютер, от которого участники коммуникации пол-
ностью зависят. В любой момент может произойти сбой или
даже обрыв связи из-за технических неполадок, вмешательства 
модератора (см. ниже), сознательного прекращения коммуни-
кативного контакта, сигнализируемого „lo go ut”. Сам факт опо-
средованности общения не может не мешать установлению
отношений непринужденности, независимо от того, идет ли
речь о компьютере, телефоне, факсе, пейджере, автоответчике
и пр. Это затрудняет коммуникативный контакт между партне-
рами, лишает их ценной невербальной информации друг о дру- 
ге (мимике, жестикуляции, выражении глаз и пр.). Не типичной 
для непринужденного общения является и использование гра-
фической фиксации текста (ср.: [23:47] <Mystik> me d vi de: Ahoj 
de vce, jak se mas, dlo u ho jsme se ne ce t li :-)))). Говоря это, мы
имеем в виду не только компьютерное общение, но и частную
переписку3. Возможно более правильно было бы говорить
в этом случае об однонаправленном диалоге с воображаемым
собеседником, ответ от которого может быть получен либо
с разрывом во времени, либо не получен вообще. Иными сло-
вами, вряд ли можно отрицать возникновение противоречия
между способом трансляции информации, с одной стороны,
и разговорной стилистикой, типом текста и коммуникативной
установкой компьютерного диалогического общения, с другой.
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Использование электронной фиксации текста может созда-
вать неудобства для лиц, недостаточно хорошо владеющих
клавиатурой, что также затрудняет непринужденность обще-
ния (ср. ремарки коммуникантов: Promiň, trvá mi tro chu déle
hle dat písménka; píšu po ma lu; Извини, я пишу медленно и пр.).
Для носителей чешского языка помехой является невозмож-
ность фиксации (в большинстве компьютерных текстов) чешс-
кой диакритики, а также несколько иное (по сравнению с ан-
глийскими графемами) расположение на клавиатуре клавиш,
соответствующих буквам „z” и „y”. Для русского пользователя
интернета может оказаться затруднительным использование
латинской транслитерации (разумеется, если отсутствует рус-
скоязычная версия интернета).

2. Компьютерный диалог как разновидность публичного обще-
ния.

В отличие от НПО, дискурс которого относится к непублич-
ной интерперсональной коммуникации, подавляющее большин- 
ство компьютерных диалогов имеет характер публичного обще-
ния, причем, один и тот же индивидуум одновременно может
общаться с несколькими адресатами; ср. общение по ICQ: 

Коля, погоди, я тут щас раскидаю людей – с 4-мя сразу общаюсь („Новая
газета” 3/2000). 

По степени публичности компьютерные тексты могут диф-
ференцироваться следующим образом:

– диалоги с изначальной публичностью, характерные, напри-
мер, для телеконференций, адресованных широкому кругу
пользователей интернета; ср. призывную ремарку: Читать
всем!, предваряющую форум на тему „О конкретном вреде
crt мониторов” (ноябрь 1999 г.). В нем приняли участие 34
человека, среди них были как профессионалы, так и люби-
тели, имеющие лишь некоторое представление об обсужда-
емом предмете. 

– диалоги с публичностью секундарной, когда тексты интер-
персонального общения по характеру воспроизведения ста-
новятся доступными и остальным участникам, приобретая
вторичную публичность. 
Причем если публичность воспроизведения мешает более

интимному общению, можно перейти на индивидуальный ка-
нал, т.е. „пошептаться”. Предложения „пошептаться” (а не
хочешь ли ты пошептаться?) зафиксированы в имеющихся
у нас текстах чатов. Об этом же пишет и Л. Йилкова (Гашова): 

Дискутировать можно и шепотом, т.е. перейти на индивидуальное общен- 
ие. В этом случае текст адресуется лишь одному конкретному человеку,
другим же участникам он становится недоступен (Йилкова (Гашова) 2006,
c. 419). 

В целом адресат компьютерного общения может быть инди- 
видуальным (например, адресная монологическая электронная 
почта; упоминавшийся выше „шепот”; иногда участник об-
щения персонально выделяет кого-нибудь одного из числа по-
сетителей чата; ср.: [21:01] *Azu ri tek ma va pe tre и пр.), массо-
вым, т.е. публичным, и, наконец, групповым, корпоративным
(общение профессионалов-системных операторов4). От кон-
тингента участников коммуникации во многом зависит и ха-
рактер речевого стандарта. Так, на „чатах”, где, как правило,
общается молодежь, широко используется молодежный сленг
(gympl, но и z gy mna sia; z ma ti ky; kliďo přileť se podívat; bez va;
mám furt sedět u te l ky; přeju brou (noc); přijedu na dvě ho d ky (ho -
di ny) и пр. В диалогах компьютерщиков-профессионалов ши-
роко используется профессиональная терминология, в том
числе и в сленговой манифестации: часто от компа отвле-
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4 Skalní chataři už vytvořili i svůj vlastní jazyk, jenž se blíží hovorové mluvě
(Magazín Práva 30.06.2001); ср. также призыв к отечественным компью-
терщикам: Товарищи! Сделаем речь компьютерщиков совсем непонятной!
Уберем предлоги, роды, падежи. Будем вообще пересвистываться по модем-
ному принципу! (www.in ter news.am).



каюсь; зрение упало, но не от монира. Широко используются в
компьютерном общении англицизмы как адаптированные, так
и неадаптированные (некоторые из них мы приводили выше);
ср. также тексты „молодежных” чатов: 

[...] zachraňuju ve schoole co se dá; sorry ale ještě něco dělám; hned budu OK; Tak 
kdo changne ty čísla???; Умные доктора сказали, что с глазами все ок, оба
глаза ок и пр.

Встречаются и включения из других языков; ср.: 

[9:09] <maya> na pre cha d sku k moru to jo, ale kupat sa radsi budem v bazene tam 
     je to iste j sie; boze ja su tak stastny tomne tak po te si lo ze se asi nedosme-
      jem:))));
[2:59] <len> di vam se na tv ma gi cian trick re ve le ad; 
[2:59] <ke ca ra> nepo ni ma ju.

3. Отличие временнуго регламента компьютерного диалога от
диалога исконного.

Компьютерные диалоги могут проходить как одновременно, 
в режиме „онлайн”, так и с разрывом во времени, причем пауза
между репликами может быть весьма продолжительной; ср.
хронометраж реплик на форуме, посвященном crt-мониторам.
Обсуждение проблемы продолжалось с 25.11.1999 по 30.11.
1999: 25.11.1999 (17.17; 17.27; 19.18, 20.28; 21.45); 26.11.1999
(00.55; 06.38; 17.23; 22.22); 27.11.1999: (18.27; 19.17; 19.44;
19.46; 22.43; 23.15; 23.45); 28.11.1999: (00.11; 14.55; 15.34; 18.20;
22.04); 29.11.1999 (02.55; 10.27; 10.31; 11.23; 11.27; 11.33; 11.40;
11.45); 30.11.1999 (00.03; 13.19; 13.30; 14.42; 14.47; 14.53; 15.37;
16.27). При подобном регламенте диалогическая речь, по сути,
превращается в монологическую.

Жесткая временнбя регламентация, характерная для обще-
ния в режиме „онлайн” не может не оказывать влияния на
используемый выразительный ряд; ср. авторскую ремарку: 

Читатель, не ищи здесь опечаток. Когда общаешься по „аське”, меньше
всего думаешь о строчных и прописных буквах (когда это не затрагивает
смысла) […] Мы общались через Интернет с помощью программы Ай-си-

-кью (что-то похожее на обмен телеграммами через тысячу с лишним кило-
метров в режиме реального времени. Здесь своя грамматика, свои шутки,
свой стиль). Мысли приходится формулировать кратко, думать быстро. Это
как турнир по быстрым шахматам („Новая газета” 3/2000).

По сути, это „скоропись”, не соблюдающая привычный стан- 
дарт правописания, устраняющая все „избыточное” (опущение 
диакритики в чешском тексте, игнорирование знаков препи-
нания, правил сегментации слов, прописных букв); ср. чат: 

[20:52] <uno> azu ri tek, vcera jsem byl v londyne na nejakem kurzu, kde se rikalo, 
      ze v CR je v pre po c tu na oby va te le ne j ve t si podil in ter ne tu v cele vy chod ni 
      astredni evrope; 
[21:08] <Si ki> kec : na pis tre ba tri kra ty za se bou to zsam, 

и мн. др. 

Характер временной регламентации стимулирует и исполь-
зование компактных англоязычных аббревиатур: IMHO ‘In My
Hu m b le Opo nion’, или же ‘по моему скромному мнению’; SYS
‘See You So on’, ‘до встречи; скоро увидимся’ и пр.; ср. в контек- 
сте: с телевизором, имхо, проще в плане отдыха; сильно ИМХО 
заниженная оценка и т.п. 

4. Затрудненность контактного взаимодействия коммуникантов
при компьютерном диалогическом общении. 

Важное отличие компьютерного диалога от повседневной
диалогической речи состоит в отсутствии необходимой инфор- 
мации о собеседнике, тем более информации достоверной,
которая могла бы послужить опорой при общении. Положение
усугубляется и анонимностью участников, использующих раз- 
личные псевдонимы („ники”, англ. ni c k na me, nick; ср. примеры
чешских „ников”: azu ri tek, bro uk, dub, ke ca ra, hu go z hor, my stik и 
даже samiz dat и пр.):

Žádná skutečná jména, žádné tváře, do chatů se každý přihlásí pod svou zvo le -
nou přezdívkou, zasvěceně se říká nickem [...] pro pa d li hitu zvanému chat (čti čet), 
česky pokec). Ten nabízí nejrychlejší způsob, jak se setkávat a se z na mo vat. Přitom 
ani nemusíte vyjít z domova od svého počítače a můžete na jed nou pokecat se sto v -
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ka mi lidí kdekoli na světě. Lidé ze sebe někdy dělají něco, co nejsou, vystupují pod 
několika nicky, hrajou si na ženskou, pod jiným jménem se nestydí řádně se
odvázat, hrát si na kinga či si třeba na ostatních vylít vztek” („Magazín Práva”,
30.06.2001).

В связи с невозможностью установления прямого аудиовизу-
ального контакта между коммуникантами вводятся соответ-
ствующие вербальные компенсаторы, уточняющие внешний
вид (jsem vy so kej, modrý oči a špinavej blond; jak víš, že to by la
bru ne ta? Po uze se domnívám; [10:49] <to my> MA yoo, ja ke mas
vla sy.... Pro zra dis????), возраст ([22:04] <ke ca ra> Ko lik ti je;
[22:04] <Mi chal> 17 a pul; [22:00] <Azu ri tek> ko lik ti je? [22:00]
<ke ca ra> 25; [21:21] <Si ki> aha ja 16, teprf). Примечательно
отношение к участнику чата более зрелого возраста: [21:11]
<Bro uk> <Ma tes> Ty si u me KOKOT z ve s ni ce rozumís ty 59 le tej
ci pe! Cр. встретившуюся нам пространную синтетическую ав-
тохарактеристику: Mi key:

Jsem 27letý panic z Prahy. Hnědé vlasy, modré oči s tmavými kruhy. Levičák,
ro man tik, depešák. http://kla u stro po lis.rulez.cz – nemám rád kapi ta li s mus. Miluju
rizoto. Mám černý triko a vietnamský boty. Dřevorubecká košile. K obědu mrk-
vová pomazánka. 

В качестве компенсаторов недостающей информации ис-
пользуются пиктограммы в виде так называемых смайликов,
набор которых достаточно широк, однако не все они исполь-
зуются с одинаковой частотностью. Потребность в пиктограм-
мах является дополнительным подтверждением значимости
контактного взаимодействия (fa ce to fa ce) коммуницирующих
(Нещименко 1998). Широко применяются разновеликие шриф- 
ты, повторное употребление букв и пр.; ср. (фиксация интона-
ции, экспрессии) Mej se kraaaaaaaaaaaaaasně, ať se Ti dílo daří;
ko ne ec; táák; ahóó ój; [21:05] <Si ki> HAHA AHAHHAA; [21:05]
<Si ki> HUUU; [21:05] <Si ki> HUHUHUH; [21:05] <Si ki> CHAA 
CHAA; [21:05] <ke ca ra> HEEEEEE; [21:05] <Si ki> CHUUU;
[21:06] <Si ki> CHUUU или Людииии!!!! Я пpосто со смеху
умиpаю!!! Это пpосто невыносимо!; (фиксация логического

ударения) LS>>> полез и нашел бутылку ВОДКИ :) а я даже не
знаю откуда она там взялась :) лежала себе миpненько, зава-
ленная всякой макулатуpой пpидется тепеpь ее пить :).

При компьютерном диалоге трудно соблюдать этикетные
правила общения, хотя некоторые попытки все же предпри-
нимаются; ср. диалог в режиме ICQ двух, ранее не знакомых
друг с другом русских журналистов, один живет в Японии;
другой – в Москве:

Итак-с! Как мы будем друг друга называть? Дмитрий – Николай или Митя 
– Коля? Ты или вы? Ты же знаешь, что в Сети разницы нет („Новая газета”
3/2000).

Дефицит информации может восполняться созданием вир-
туального образа собеседника, домысливанием его внешнего
вида, вкусовых пристрастий – Митька: 

Ну, окей. Кстати, извини, что я в плавках – у нас тут жара 37:)));
Митька: щас кофе налью. Тебе с сахаром? :-) – Ко: )) – с лимоном, я с сахаром 
не пью. Cр. также: [2:57] <kecara> DA si nekdo kafe; [2:57] <Raim> DA; [2:57]
<kecara> Da Da; [2:57] <Raim> Dve kostky; [2:57] <Raim> Diky („Новая
газета” 3/2000). 

Как видим, здесь явно присутствует игровой момент. Ско-
рее всего компьютерный диалог является не исконным диало-
гом, а особой разновидностью виртуального общения. 

5. Компьютерный диалог как особая разновидность сознательно
выстраиваемого интерперсонального общения

Исследователи чатов склонны оценивать их как непринуж-
денное, спонтанное общение, однако, как мы постараемся по-
казать ниже, для этого утверждения нет оснований. Наличие
сходства между текстовой структурой, используемым вырази-
тельным рядом компьютерных диалогов и текстов непринуж-
денного повседневного общения не может служить основа-
нием для их отождествления, поскольку в главном – а именно
в типе речевого поведения – эти феномены существенно отли-
чаются друг от друга, причем различия касаются важнейших
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параметров речевого поведения. При рассмотрении этого во-
проса оправдывает себя применение оппозиции „регулируемое
– нерегулируемое речевое поведение” (см. выше).

Как видно из материала, в традиционных видах публичной
коммуникации, равно как и в публичном компьютерном обще-
нии диалог представляет собой особую разновидность регули-
руемого речевого поведения, текст которого сознательно вы-
страивается как с помощью внешней коррекции речевого пове-
дения, так и автокоррекции (автоцензуры), осуществляемой
самим продуктором вербального текста. 

Важно, однако, иметь в виду, что в компьютерной диало-
гической речи внешние регуляторы имеют принципиально ин-
ое назначение. Выполняющий эти функции модератор, блогер,
ведущий и т.д. не занимается языковым корректированием тек- 
ста, он осуществляет контроль за соблюдением участниками
заявленной тематики, регламента общения, за активностью их
участия в дискуссии, за корректностью их речевого поведения
(отсутствие бранных слов). 

По этой причине вербальное качество текста, его речевой
стандарт зависит лишь от одного регулятора – речевой куль-
туры индивидуума, его языковой компетенции, т.е. Автоцен-
зуры. 

Рассмотрим механизм действия регуляторов при компью-
терном диалогическом общении:

А. В н е ш н я я   к о р р е к ц и я

К ведущему, или же модератору, являющемуся по большей
части лицом невидимым, зачастую анонимным, поступают тек-
сты всех выступлений в дискуссии, причем нередко это проис-
ходит раньше, чем их получат остальные ее участники. Моде-
ратор:

принимает решение, не нарушает ли данное выступление или же ответ на
него правила, принятые в данной дискуссионной группе. При повторном или 
же слишком вызывающем нарушении правил он имеет право исключить
данного участника из дискуссии в этой группе. Участие в дискуссионной

группе, руководимой модератором, обычно предполагает соблюдение пра-
вил, распространяющихся на всех ее участников (подключение осуществ-
ляется на основе пароля, предоставляемого модератором) (Hla ven ka a kol.
1997, c. 266). 

Сходным образом определяет задачи модератора и Л. Йил-
кова (Гашова): он может по-своему направлять дискуссию,
определять ее тему. Кроме того, ему принадлежит право „сти-
рать” из ее публичной части те выступления, которые по ка-
кой-то причине представляются ему неприемлемыми, напри-
мер, если представленный текст тематически не подходит для
данного клуба. Препятствием может быть и излишняя вульгар-
ность высказывания и т.п. В заглавии каждого дискуссионного
клуба обычно указываются установленные модератором пра-
вила ведения в нем дискуссии (распространяется это и на
чаты). В том случае, если кто-нибудь из участников дискуссии
повторно нарушает принятые правила, модератор может раз
и навсегда запретить ему вход в свой клуб, во всяком случае, до
тех пор, пока этот недисциплинированный участник не при-
думает себе новый псевдоним и новый входной пароль (cр.:
Йилкова (Гашова), 2006, c. 420).

Уделяя столько внимания роли модератора, мы хотим пока-
зать, что при всей, казалось бы, непринужденности общения на 
чатах и вообще в компьютерных дискуссиях, оно отнюдь не
является неким нерегулируемым потоком сознания, а подчи-
няется достаточно строгим правилам.

Проиллюстрируем полемику между модератором и участ-
ником чата: (модератор – „М.”) Bu du mu set vy maj z no ut – (участ-
ник – „У.”) a proč zro v na já; („Ě.”) je nom potřebuji, aby jsi se na
chvíli odhlásila z místnosti – („Ó.”) ha ha, promiňte, už se bu du cho -
vat slušně a ne bu du říkat in ti mno sti. Иногда реакция модератора
оказывается более категоричной: 

[21:13] *** Brouk was kicked by robot (robot); 
[21:14] <Si ki> opas nas prej ne s le du je (prej) ale ted bro u ka asi na kop; 
[21:17] „* Siki vas po zdra vu je od BROUKA – uz bohuzel ne pri j de –
[21:17] <Siki> robot ho pro dnesek vyhodil to ta l ne”. 
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Впрочем, этому суровому решению модератора предшест-
вовало довольно вызывающее поведение (в том числе и рече-
вое) участников чата5. Именно модератор принимает решение
и об использовании псевдонима; ср.: 

YD> А что, кстати, в R50.SYSOP уже можно только псевдонимами поль-
зоваться? – Hасколько я знаю, это всегда остается на yсмотpение моде-
pатоpа. 

Судя по имеющимся у нас текстам чатов (а также на осно-
вании собственного опыта участия в чешском чате), модератор
внимательно контролирует выступления участников; ср. его
ремарки: 

Вы не участвовали уже 180 секунд. Если не проявите активность в тече-
ние последующих 180 секунд, вы будете исключены

и далее следует категоричное указание: 

Вы исключаетесь из-за длительной неактивности. 

Эпизодически наблюдаются случаи индивидуальной внеш-
ней коррекции текста; ср.: 

[21:18] <kecara> Odkud jses smi m - li se ptat; 
[21:19] <Si ki> ja se m z Ku t ne Ho ry; 
[21:19] <Si ki> kou de l ni kuf syn; 
[21:19] <ke ca ra> kou de l ni kuv syn? 

Как видим, один из собеседников поправляет неверное на-
писание слова (вм. kou de l ni kuv – kou de l ni kuf). Ср. также диалог
двух участников общения системных операторов с разным уров-
нем грамотности: 

AN>> И ты с ним на другую машину тоскался? Бедняга!!!; PK> Спасибо
за заботу, но не таскался. Он был уже отфоpматиpован.

Б.  А в т о ц е н з у р а  (а в т о к о р р е к ц и я)  р е ч е в о г о  п о -
в е д е н и я

Этот вид коррекции текста чрезвычайно важен, однако его
эффективность полностью зависит, как уже говорилось выше,
от языковой компетенции самого участника компьютерного
диалога, которая зачастую не является высокой (ср.: [21:09]
<Si ki> a ted tam je no r mal; [21:56] <Azu ri tek> tet ne mam co de lat, 
т.е. фонетическое написание tet вм. ted). 

Случаи внесения правки в только что написанный текст с
целью исправления допущенных речевых ошибок, т.е. авто-
цензуры, заслуживают особого внимания: 

[20:57] <Azu ri tek> jsme tu resil problem s te le fo na ma; 
[20:58] <Azu ri tek> jsem tu resil problem s te le fo na ma. 

Это говорит о повторном прочтении отправляемого сооб-
щения и приведении в соответствие вспомогательного глагола
jsme (мн.ч.) и текста в целом (ед.ч.), в результате чего перво-
начальное jsme заменяется на jsem. Ср. также: 

[9:41] <kecara> Zname sa jiz dlho a sme temer; 
[9:41] <kecara> stejne sari :-);
[9:42] <maya> co? 
[9:42] <kecara> stari chybka; 
[9:42] <maya> aha :-); 
[9:42] <kecara> :-))); 
[2:55] <kecara> Beru fsecho:)))))))))))))))))); 
[2:55] <Ma r ti na> ani ne:); 
[2:55] <kecara> fsechno – oprava; 
[9:42] <maya> a co robis? 
[8:46] <kecara> Narvalo??? 

5 [21:07] <kecara> Dobry. A to jako vyhazuje za sprosty slova co; [21:07]
<Siki> protoze na icq je ! [21:08] <Brouk> To spis :o); [21:08] <Siki> kec: jo;
[21:08] <kecara> I anglicky; [21:08] <Siki> kec : napis treba trikraty za sebou to
zsamy; [21:08] <Brouk> Aha :o)) Jinak mu to totis nevadi :o); [21:08] <Siki> JO;
[21:08] <kecara> coto???? [21:08] <Siki> napis f u c […] (dit vis); [21:08] <Siki>
ale dohromady; [21:09] <kecara> Vyvolame ho..... OPASI JSI TU??????????
[21:09] <Siki> asi je , protoze jinak bejva na icq jako away; [21:17] * Siki vas po -
zdra vu je od BROUKA - uz bohuzel neprijde; [21:17] <Siki> robot ho pro dnesek
vyhodil totalne; [21:17] <kecara> Padouch; [21:18] <kecara> Siki? [21:18] <Siki>
OPASI !!!!!!!!!!! PUST SEM BROUCKA !!!
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[8:46] <kecara> Na trva lo??? Oprava; 
[8:00] <kecara> Do podeli ma byt hotovo to co jsem tu mel delat; 
[8:00] <kecara> pondeli – oprava; <robot> K: hehehe a v jaky dire to byslis?
<robot> K: hehehe a v jaky dire to bydlis?

Наблюдения показывают, что, несмотря на ускоренный
темп общения при компьютерном диалоге, его участники все
же успевают „поработать” над продуцируемыми текстами, „по-
играть” с ними. Так, проводя целенаправленную коммуника-
тивную стратегию, языковую игру, они могут намеренно иска-
жать написание слов; ср.: to je sparvný (вм. správný), zo r v na (вм.
zro v na), mrtfo la (вм. mrtvo la), od fčerejška (вм. včerejška), ftip
(вм. vtip), ba f te se (вм. ba v te se), fšem (вм. všem), je mrtfo (вм.
mrtvo); řekni ftip (вм. vtip), pif f ko (вм. pi v ko), přeqa pení (вм.
překvapení), žádná sra dan (вм. sran da). Чаще всего это переста-
новка букв; замена звонких согласный на глухой (ср. также:
[21:08] <Bro uk> Ji nak mu to to tis ne va di :o), где вм. to tiz напи-
сано to tis); иногда kv заменяется на q и пр. Распространены
случаи нарушения сегментации речевого потока на отдельные
слова; ср.: to žsamý; tose bude med ne ska střídat и пр. 

Примечательно, что в своем большинстве компьютерные
диалоги насыщены экспрессией; ср.: И только самая совре-
менная наикрутейшая супер операционная система или же do -
mi nan tou sku tečně ob ro vitánánánských rozměrů и множество по-
добных текстов.

Проблемы для пользователей интернета создает необходи-
мость употребления англоязычной транслитерации, причем
трудности, возникающие у чешских и русских пользователей
интернета, разнятся: чешским пользователям может мешать
невозможность использования чешской диакритики6, а также
несколько иное (по сравнению с английской клавиатурой) рас-
положение клавиш, соответствующих чешским „z” и „y”; рус-

ским – переход от кириллицы к латинице, а также отсутствие
однозначного соответствия графических систем (например, от-
сутствие специальных графем для „ч”, „ж”, „ш”, „щ”, в резуль- 
тате чего приходится прибегать к лигатурам)7.

* * *

Перспективным представляется рассмотрение языка компью-
терного публичного общения через призму внутриэтнической
языковой ситуации. Как уже отмечалось, снижение речевого кон-
троля, сопутствующее ускоренной вербальной коммуникации,
благоприятствует развитию как межъязыковой, так и внутри-
языковой, т.е. межидиомной, интерференции, проникновению эле- 
ментов разговорного узуса, в том числе и жаргонизмов в узус
публичной коммуникации, повышению частотности их употре-
бления. 

Динамика языкового обеспечения публичной вербальной ком- 
муникации в целом определяется действием как социолингвисти- 
ческих, так и информационно-коммуникативных факторов. Ин-
формационно-коммуникативная составляющая, во многом обу-
словливаемая мировым уровнем научно-технического развития,
имеет более универсальный характер, поэтому и ее проекция на
языковое пространство различных этносов выявляет в нем на-
личие, как правило, конвергентных тенденций. Иначе обстоит
дело с социолингвистической составляющей. Данные сопоста-
вительного анализа языковых ситуаций различных этносов, даже 
близкородственных, позволяют говорить о вариативности на-
блюдаемой картины, наличии не только межъязыковых схож-
дений, но и расхождений. Причина этого во многом коренится
в специфике развития конкретной этнической языковой ситуации. 

Как следует из материала, в современном русском и чешском
публичном узусе активизируются разные манифестации разго-

6 Ср. отрывок из электронного письма отца к взрослой дочери: doufám, že
můj dopis se Ti podaří rozbalit. Hrozně nerad píši bez háčků a čárek.

7 Ср. пример из чешского чата: „Tak kdo changne tz čísla???” (вм.: ty);
у другого участника чата эта ошибка отсутствует: „Tak kdo changne ty čísla”
или telefon muze byt vzrazne le v ne j si вм. vyrazne.
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ворного языка, т.е. подтверждается факт их избирательного ис-
пользования. 

Для чешского языка наиболее актуальным является вторже-
ние в речевой узус публичной коммуникации включений из раз-
говорного идиома obecnб иeљtinа, приток которых в литератур-
ную норму до сих пор продолжает оставаться острейшей пробле-
мой. Подобная активизация именно идиома obecná čeština обу-
словлена прежде всего его высоким социолингвистическим ста-
тусом (среднечешский узус и прежде всего язык Праги). В целом
можно утверждать, что это узус повседневного общения бульшей 
части носителей чешского языка.

Для современного русского языка более актуальна активиза-
ция социолектов в виде включений из молодежного и профессио- 
нального сленга, а также (по мере развития рыночных отноше-
ний) и криминального жаргона (см. подробнее: Нещименко, 2001).
Что касается использования в узусе русской публичной, в том
числе и компьютерной речи включений из так называемого „про-
сторечия”, то их численность в целом ничтожна. Мало того,
в большинстве своем речь идет о нарочитом воспроизведении
орфоэпических особенностей русской устной речи; ср.: щас (сей- 
час); ваще (вообще); ниче (ничего) не понял; дык (да) может
воопче (вообще); Ну дак (да) вот; и еще чё-то (что-то) сложное; 
Чегой-то жив пока; ужо своими страшилками; ктонить (кто-ни-
будь). Пожалуй, как просторечные здесь можно квалифициро-
вать лишь дык, дак, чегой-то, ужо.

По „чатовским” текстам можно судить и о частотности упо-
требления примет идиома obecnб иeљtina в узусе: (é> ý) tro j kový
číslo; to pak bu de těžký; tak to by by lo výhodný; já mám šílený účta;
v Kutný hoře jsou pri ma ko ste ly; но и: já jsem z Kutné ho ry; (ý > ej):
(во флексии) levnej; náročnej; vy cho vanej; nebuď sprostej; prej; má
stejnej názor; já jsem připojenej; ta ky byl vdy c ky ňákej dobrej po kec;
ba revnej to ner do tiskárny; par du bickej de aler; (в корне) bejvá;
cejtil; tejden; (протетическое „v”) ko u kal z vok na; vobčas něco za po -
me nu; ke cal vo fo t ba le; vo čem je řeč; vod kad pak seš; já si tě

vohlídám; abych tě ne mu se la za se votra vo vat (проводится не всегда
последовательно); (флексия в тв.мн. -ma, очень высокая частот-
ность) s těma prachama; s jakej ma; jakej je rozdíl me zi win dowsama; 
problém s te le fonama; s rodičema; s re kla mama; s bra m bo rovej ma
knedlíkama; tak mě ti li di ubi jou otázkama; s dvěma vi ken dama; jak to 
vypadá s vízama?

В целом, как показывает проведенное исследование, в разных
жанровых разновидностях компьютерного диалогического пуб-
личного общения речевое поведение может быть регулируемым,
квазинерегулируемым и лишь в незначительной степени нере-
гулируемым. Близость компьютерного диалога к подсистеме язы-
кового обеспечения с регулируемым речевым поведением нам
представляется более очевидной. Для текстов компьютерных
диалогов характерно осознанное и целенаправленное выстраива-
ние дискурса, т.е. речевая свобода в них не только лимитируется, 
но и порой имитируется.

Это дает основание говорить о компьютерной диалогической
речи, равно как и о компьютерном общении вообще, как о новой,
гибридной специфической разновидности опосредованной ком-
муникации, детальное изучение которой ждет своего исследо-
вателя. 

По своему положению в системе этнического языка узус ком-
пьютерного общения и, в частности, компьютерная диалогичес-
кая речь как одна из его реализаций является, по сути, связующим 
звеном между обеими его подсистемами – регулируемого и нере-
гулируемого речевого поведения. Сказанное служит дополни-
тельным подтверждением континуальности языковой системы,
наличия в ней плавного перехода от одного коммуникативного
ареала к другому. 

* * *

В заключительном разделе статьи мы остановимся на двух
тесно взаимосвязанных вопросах:
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а) отражение в узусе публичного компьютерного общения со-
временного состояния речевой культуры социума; 

б) влияние узуса публичного компьютерного общения на состоя-
ние речевой культуры социума.

Что касается первого вопроса, то мы совершенно определенно 
можем утверждать, что анализ публичных диалогических ком-
пьютерных текстов дает основания говорить о сниженном уров-
не современной речевой культуры. Напомним, что, как отмеча-
лось выше, в отличие от традиционных медийных разновиднос-
тей публичной коммуникации, публичные компьютерные тексты
практически не проходят через фильтр внешнего языкового кор-
ректирования, т. е. они не корректируются языковыми редак-
торами, стилистами и пр. Тем самым авторский узус сохраняется
„в своем первозданном естестве”. Вряд ли поэтому можно уди-
вляться наличию большого количества грубых грамматических
ошибок; ср.: тилифон, искринний, модефикация, прецендент,
состезание, учавствовал, возрасщался, ощястливить, обрады-
вал, упавать на случай, за бешенные бабки [‘деньги’ – Г.Н.], ра-
ботадатель, кто хочет попалемировать? и мн. др. Встречаются
ошибки и в сегментации слов (в добавок) и пр. 

Таким образом, графическая фиксация компьютерных текстов 
зачастую оказывается „разоблачительной”, демонстрируя низкий 
уровень речевой культуры пользователей интернета. Ср. приво-
димый выше диалог двух участников общения с разным уровнем
грамотности: 

AN>> И ты с ним на другую машину тоскался? Бедняга!!!; 
PK> Спасибо за заботу, но не таскался. Он был уже отфоpматиpован.

Приведем некоторые ошибки, зафиксированные в чешских
чатах. Прежде всего это наиболее типичная и наиболее мучи-
тельная для чехов орфографическая ошибка, связанной с нераз-
личением наслух так называемых „твердого” и „мягкого” [i], т.е.
„y” и „i”: s tim bych se uz ne zabival; tak ti uz moc nezbiva; aby ti to
nebilo li to; abys ne co vymislel. Во всех выделенных графемах

должно было бы находиться краткое или долгое „y”. Отмечена
и письменная фиксация устной произносительной нормы: ve z mi
si dešník; teť nemám co dělat; to tiš nevadí и пр. Очень часто игнори- 
руются знаки препинания, заглавные буквы в начале предложе-
ния заменяются на строчные и пр. 

Иными словами, проблема повышения речевой культуры для
обоих языков является весьма актуальной.

С первым вопросом тесно взаимосвязан и второй вопрос –
о влиянии узуса публичного компьютерного общения на речевую
культуру социума.

Речевой узус анализируемых текстов является довольно вер-
ным „слепком” складывающегося стереотипа современного вер-
бального поведения, фиксируя как его позитивные, так и негатив- 
ные стороны. Это особенно касается речевого поведения моло-
дого поколения, наиболее приобщенного к новейшим техничес-
ким достижениям. Встречающиеся ошибки, безотносительно к то- 
му, являются ли они непроизвольными или же преднамеренными
(„языковая игра”), благодаря публичности воспроизведения, ши-
роко тиражируются, т.е. независимо от нашего желания, они
внедряются в языковое сознание, входят в привычку. Говоря это,
мы имеем в виду, разумеется, не спорадические, а часто и устой- 
чиво встречающиеся отклонения от общепринятой литературной
нормы. Вряд ли можно считать случайностью, что некоторые
молодые люди в России, особенно те, которые проводят много
времени в интернете, начинают жаловаться на снижение уровня
грамотности. 

Думается, что не меньшие проблемы должны возникать
и у чешских пользователей интернета с англоязычной транслите-
рацией в связи с отсутствием диакритики8. Используемые в чеш-
ском языке диакритические знаки выполняют важную смысло-

8 Достаточно сказать, что на 42 графемы чешского алфавита приходится 15
(т.е. примерно 36%), с надстрочными знаками, выполняющими смыслоразли-
чительную функцию.
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различительную функцию, их игнорирование может вести к ис-
кажению смысла и информационному обеднению, непомерному
разрастанию омонимии и в конечном итоге к нарушению взаи-
мопонимания (заметим, что это существенно не только для чеш-
ского, но и для ряда других языков, пользующихся диакритикой);
ср.: ráda ‘она рада’ – ra da ‘совет’; být ‘быть’ – byt ‘квартира’; pás
‘пояс’ – pas ‘паспорт’ и огромное множество подобных случаев.
Игнорирование диакритики не только нарушает сложившуюся
многовековую графическую традицию, оно имеет серьезные по-
следствия для этнической коммуникации, особенно если учесть
все более возрастающие масштабы электронного общения. 

Не следует упускать из вида и такой аспект как изучение
чешского языка как иностранного. Как известно, иностранец
чаще всего осваивает чешский язык через письменный текст
(устный контроллер у него отсутствует). Запомнить, где нужно
писать долгий или краткий гласный, для него столь же мучи-
тельно, как, скажем, для чехов, усвоить написание так называ-
емого твердого и мягкого „i”. Написание слов с долгими и крат-
кими гласными русскоязычный студент в большинстве случаев
должен заучивать, на слух он их не различает, а поэтому и не
воспроизводит в своей речевой практике, как письменной, так
и устной. В силу этого у него нет иного выхода, чем выверять
„подозрительные” слова по словарям, т.е. ориентироваться на
письменный текст9. Иначе обстоит дело у чеха, у которого разли-
чие между долгими и краткими гласными заложено в его языко-
вой памяти, он его „слышит”, т.е. „срабатывает” устный контро-
ллер. Впрочем, в качестве „компенсации” русскоязычный сту-
дент легче усваивает различие между так называемыми твердым
и мягким „i”, так как может опереться на параллель с русским
языком (чешскому твердому „у” соответствует русское „ы”). 

Существуют опасения, что игнорирование этноязыковой спе-
цифики может негативно сказаться на развитии целого ряда язы-
ков – см. по этому поводу позицию Я. Гофманновой (Гоффман-
нова 2006, c. 409–410). 

Считаем необходимым подчеркнуть, что массовое тиражи-
рование языковых ошибок и нарушений, перенасыщение речи
заимствованиями (любого генезиса) может вести к изменению
языкового сознания, снижению грамотности, уровня речевой куль-
туры социума в целом, речевой лености и небрежности. Вряд ли
можно игнорировать и информационные сбои, неадекватное вос- 
приятие текста. Опасно то, что мы постепенно с этим свыкаемся,
воспринимаем отклонения как норму речевого поведения, не за-
мечаем нарушений внутриязыковых закономерностей, естест-
венных внутрисистемных пропорций и т.п. (см. по этому поводу: 
Нещименко 2002, 2007).
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Ja cek MO LĘ DA

Ra ci bórz

Pho no lo gi cal Ad ap ta tions of An gli cisms in Po lish
and Czech. A Cri ti cal View

In du bi ta bly, the in flux of Eng lish vo cabu lary items into Czech and
Pol ish has in creased con sid era bly over the past two dec ades to an un -
par al leled ex tent, the main fac tors re spon si ble for this growth be ing of
both a lin guis tic and extra- linguistic na ture. Seem ingly, the is sue of
An gli cisms in Czech and Pol ish has been quite thor oughly in ves ti -
gated: some at tempts have been made to col lect, com pile and cata -
logue all pos si ble lo an words from Eng lish, and fi nally in clude all of
them in the most cur rent ref er ence books. 

Al though since the early 1990s, hun dreds of new lo an words have
en tered the Pol ish and Czech lexi cons in en tirely new ways, i.e. via
dif fer ent types of new elec tronic me dia, through dra matic tech no logi -
cal prog ress and last but not least by di rect con tact with the do nor lan -
guage, not many ef forts have been made to con front the new lin guis tic
data with old, well- grounded and axio matic as sump tions con cern ing
the the ory of ad ap ta tion of lo an words. Ad di tion ally, the the ory it self
at tempts at for mu lat ing lan guage uni ver sal rather than lan guage spe -
cific rules, i.e. it aims at ab so lute rules which are op era tional in most,
if not all lan guages. Mańczak- Wohlfeld, when dis cuss ing Eng lish
lexi cal ele ments in Pol ish, claims that every lo an word ap pears in the
re cipi ent lan guage as a quo ta tion in tro duced in its origi nal form and
then it un der goes a slow pro cess of grad ual ad ap ta tion on the graphic,
pho nol ogi cal, mor pho logi cal and/or se man tic lev els, which is a pro -
cess of trans fer rather than sub sti tu tion (cf. Mańczak- Wohlfeld 1994,
s. 9–10). 

Simi lar at ti tudes pre vail in the analy ses of ad ap ta tion pro cesses of
An gli cisms in the Czech lan guage, where the main em pha sis is placed
on the fact that the pro cess of lo an word ad ap ta tion is grad ual, which is
re flected in the ex is tence of dif fer ent cate go ries and sub cate go ries of
lo an words show ing dif fer ent stages of their de vel op ments: from origi -
nal non- integrated items like sci ence fic tion, through those items
which re main un changed graphi cally but have been adapted mor pho -
logi cally and whose pro nun cia tion has not yet been fully Bo hem ized,
those items which have an op tional Czech spell ing, to fully adapted
loan words whose for eign ori gin is hardly rec og nized (cf. Svo bo dová
2007, s. 26–28). 

An other evi dent prob lem is that the pho nol ogi cal and pho netic as -
pects of new An gli ci sims in Pol ish and Czech are usu ally ex am ined
to gether with the graphic, mor pho logi cal and se man tic ones, which is
quite un der stand able, yet hardly ever re ceives as me ticu lous at ten tion
as the afore men tioned ones (Svo bo dová 2007, s. 27). Pho nol ogi cal
ad ap ta tion prob lems are hardly ever dealt with in de pend ently and are
mostly dis cussed to gether with or tho graphic is sues, the two be ing
closely in ter re lated (cf. Svo bo dová 2007, s. 31). Thus, even though
there ex ists a vo lu mi nous lit era ture on An gli cisms in both Czech and
Pol ish, the prob lem of their pho nol ogi cal ad ap ta tion tends to be a side
is sue. This situa tion may re sult from the firm con vic tion that the writ -
ten form of a lo an word is su pe rior to its pho nol ogi cal shape by na ture
(cf. Bart mi ńska 1978, Kavka 2004). True as this be lief is, it may dis -
cour age some re search ers from mak ing the prob lem of the pho nol ogi -
cal as pect of lo an word ad ap ta tion the key is sue of their study. Con se -
quently, a pho nol ogi cal analy sis of An gli cisms in Czech and Pol ish is
sel dom con ducted in de pend ently and is usu ally car ried out in con nec -
tion with other lan guage lev els, the pref er able lev els for an in de -
pendent study be ing the graphic form, se man tics or mor phol ogy.

 In stead the main em pha sis is placed on prac ti cal lexi cology, i.e.
keep ing track of the most re cent changes in the sphere of lexis and
con se quently cre at ing new cor pora. Pro nun cia tion clues pro vided by
ref er ence books, al beit gen er ally help ful, in many cases, in Pol ish
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refer ence sources es pe cially, are far from be ing ab so lutely re li able,
and some times evi dently er ro ne ous, which is in stark con trast with the
su pe rior qual ity of the se man tic side of par ticu lar en tries (cf. Ja rosz
2001). 

Ir re spec tive of the fact that the lin guis tic and extra- linguistic con -
di tions have changed be yond rec og ni tion (new elec tronic me dia have
im proved ac cess to po ten tial lo an words and con se quently made it pos -
si ble to trans fer a word from one lan guage to an other, e.g. from Eng -
lish to Czech or Pol ish, with out re fer ring to its pro nun cia tion) the mu -
tual im pact of the two forms of lo an words has al ways been dis pro por -
tion ate, the writ ten form be ing more in flu en tial than the spo ken one.
Al though theo reti cally the pro cess of or tho graphic ad ap ta tion is a re -
flec tion of the com ple tion of the pro cess of pho nol ogi cal ad ap ta tion,
a closer analy sis may lead to a less une quivo cal con clu sion. 

The pro cess of pho netic ad ap ta tion is more dif fi cult to grasp and
tends to be based, both in the case of Pol ish and Czech, upon cer tain
tacit as sump tions, one of them be ing that at the ear li est stage of lexi cal 
ad ap ta tion the origi nal do nor lan guage pro nun ciation is used (cf. Svo -
bo dová 2007, s. 26), as bor row ings are in tro duced into the re cipi ent
lan guage by lin guis ti cally com pe tent, bi lin gual us ers who tend to imi -
tate the na tive speaker- like pro nun cia tion to the high est de gree, which
is clearly not the case as far as the lat est bor row ings are con cerned.
One can even pose a ques tion as to whether the origi nal pro nun cia tion
stage is really in dis pen sa ble. It also leads us back to the defi ni tion of
true bi lin gual ism (cf. Jas sem 1993, s. 35)

Simi larly, the is sue of una dapted lo an words re mains open to ques -
tion. The pres er va tion of the origi nal or thog ra phy of such items ap -
pears to be une quivo cal evi dence for as sum ing no sig nifi cant changes
in their pro nun cia tion in the re cipi ent lan guage. Yet, one should bear
in mind that what ap pears to be for in stance a genu ine Latin, Greek,
French or Eng lish pro nun cia tion for a Czech or Pol ish user, may not
be rec og nized as such by a na tive speaker of the lan guage, un less the
user has achieved truly great flu ency, which is quite in fre quent. 

Such a lack of dis tinc tion be tween genu ine na tive pro nun cia tion
and its imi ta tion has a number of se ri ous con se quences. Firstly, a fair
imi ta tion of na tive pro nun cia tion is not rec og nized as the ini tial stage
of pho netic ad ap ta tion but is iden ti fied with the na tive pro nun cia tion
and treated as an ideal point of ref er ence. Sec ondly, it is some how
axio mati cally taken for granted that the above men tioned stage is al -
ways pres ent and con se quently, pho netic ad ap ta tion is a grad ual pro -
cess con sist ing in a tran si tion from the genu ine pro nun cia tion based
upon the pho ne mic in ven tory of the do nor lan guage to the adapted
pro nun cia tion based upon the pho ne mic in ven tory of the tar get lan -
guage. It is as sumed that dur ing that pro cess the sub se quent sounds of
the word from the do nor lan guage are sub sti tuted with the clos est
equiva lents from the re cipi ent lan guage. The ques tion that arises is
whether the na tive speaker- like pro nun cia tion is al ways taken as
a model and whether or not it is al ways, at least pas sively, known to
the user. The fact that a lex eme ap pears in a graphi cally non- integrated 
form is fre quently cited as suf fi cient evi dence that the user rec og nizes
it as a ‘ba rb arism’ and con se quently marks the item as for eign in the
act of speech by sup ply ing the ex act native- like pro nun cia tion. Such
an as sump tion may be par tially true in the case of lexi cal items pro -
nounced as in stances of jar gon words pro nounced by a bi lin gual spe -
cial ist who has to util ize the re courses of an other lan guage in or der to
con vey the in for ma tion re quired in its most ac cu rate form, e.g. there
ex ists no equiva lent tech ni cal term. The afore men tioned situa tion sup -
ports the pre vail ing and some what ide al ized view that lo an words are
first in tro duced into the re cipi ent lan guage by lin guis ti cally com pe -
tent, bi lin gual us ers and serves as a good in stance of bor row ing from
ne ces sity.

None the less, as is some times in di cated, not all cases of bor row ing
words re sult from ne ces sity and some times new lo an words are lexi -
cally re dun dant, as the in take of new lexe mes may also be, and to
a great ex tent is, a mat ter of fash ion and pres tige (cf. Berndt 1984: 49). 
Ac tu ally, the pro nun cia tion of the so- called non- integrated lo an words
is far from be ing close to the origi nal, the pho netic shape be ing at least
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partly ad justed to the re quire ments of the re cipi ent lan guage pho -
nology. A vast ma jor ity of lo an words lexe mes which seem to fall into
the cate gory of una dapted bor row ings are of ten for eign max ims or
say ings, fa mous quo ta tions, prov erbs or at least noun phrases, the uni -
ver sal mean ing of which is re in forced by the fact that they are pro -
nounced in ac cor dance with the origi nal do nor lan guage, phrases like
in statu nas cendi, to be, or not to be, c’est la vie be ing typi cal ex am -
ples. It hap pens quite fre quently that such non- integrated items are
tech ni cal terms used in a par ticu lar sphere of life, e.g. lit era ture or pop
cul ture and thus the origi nal or tho graphic and pho netic shape con veys
a some what broader con tex tual mean ing, e.g. nou veau ro man, fin de
sie cle, gothic rock. As for two- word noun phrases, their ex is tence in
an una dapted graphic form is un doubt edly due to the fact that in most
cases the two con stitu ent items hardly ever ex ist as in de pend ent bor -
row ings in the re cipi ent lan guage, e.g. fair play, heavy metal, na tive
speaker. 

Ir re spec tive of the struc ture of the non- integrated bor row ings,
claims that their pho netic shape shows the ex act native- like pro nun -
cia tion, are far from be ing jus ti fi able. Un less the user of a par ticu lar
lo an word has an ex cel lent good com mand of the do nor lan guage, one
can not ven ture an opin ion that the origi nal pro nun cia tion has at least
partly been pre served. This might lead us to the con clu sion that an
una dapted lo an word is, in pho netic terms, a hy brid con sist ing of a dif -
fer ent re ali za tion of pho nemes be long ing to the pho nol ogi cal in ven to -
ries of both the do nor and the re cipi ent lan guages. How ever plau si ble
such a tacit as sump tion sounds, it seems rea son able only in the case of
a con scious, yet un suc cess ful at tempt at the cor rect na tive speaker-
 like pro nun cia tion. 

Al ter na tively, es pe cially when the us er’s knowl edge of the do nor
lan guage is rather pas sive and su per fi cial, the pho netic rep re sen ta tion
used may de pend on the pre scrip tive form of a par ticu lar An gli cism
found in a re li able and re spected ref er ence book or the us er’s own im -
age of how a par ticu lar graphic rep re sen ta tion of an Eng lish word
should be pro nounced.

In the former case, one can not really re gard such a ref er ence
book- based pro nun cia tion of lo an words as partly pre serv ing the pho -
netic pe cu li ari ties of re ali za tions of in di vid ual Eng lish pho nemes, un -
less spe cial pho netic sym bols are in tro duced, which, not at all sur pris -
ingly, an un trained user usu ally finds con fus ing and pur pose less.

Pol ish ref er ence books mostly deal with the prob lem of the tran -
scrip tion of for eign words in a three fold way. Firstly, Pol ish ref er ence
dic tion ar ies pro vide the pro nun cia tion of those items which are con -
sid ered to be com pletely for eign and which are claimed to ap pear in
Pol ish with an authen tic non- integrated pro nun cia tion. Sec ondly, no
pro nun cia tion hints are given in the case of a fully adapted lo an word,
the pro nun cia tion of which is re flected in the adapted or tho graphic
form. Simi larly, for eign max ims and say ings are also left with out any
tran scrip tion, as it is taken for granted that they are only quoted by the
most com pe tent us ers. In the case of Pol ish ref er ence sources, the spe -
cial sym bols used to show the tran scrip tion and con se quently the pre -
scrip tive pro nun cia tion of lo an words in clude such sym bols as [u] for
the non- syllabic [u] (cf. Wielki słownik wy razów ob cych PWN 2005)
or [ă] to show the qual ity of one of the French na sal vow els, the former 
be ing some times sub stituted with the regu lar Pol ish [ł] (Słownik wy -
razów ob cych PWN 2007). Stressed vow els are printed in bold type
and some times ad di tion ally un der lined (cf. Wielki słownik wy razów
ob cych PWN 2005, Słownik wy razów ob cych PWN 2007). Re gret ta -
bly, the pro nun cia tion as pect of lo an words is oc ca sion ally ter ri bly
neglected in cer tain oth er wise quite re li able sources, es pe cially in the
case of the lat est bor row ings. On the whole, the in for ma tion on the
tran scrip tion and con se quently, pro nun cia tion of non- integrated lo an -
words of fered by the most authori ta tive Pol ish dic tion ar ies is more of -
ten than not in suf fi cient and the pos tu lated pro nun cia tion of cer tain
loan words is some times er ro ne ously tran scribed, es pe cially in the
case of words of Eng lish ori gin, e.g. cherry brandy [tszery brendy],
cheese burger [tszizbur ger], chip [tszip], cov er age [kaw er eidż], (cf.
Ja rosz 2001), air mail [e’e mejl] (Lu baś, Ur bańc zyk 1994). 
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Czech dic tion ar ies of for eign words do not gen er ally in tro duce any 
ex tra sym bols or dia criti cal marks dif fer ent from those used in the
Czech lan guage it self. No spe cial sym bols are in tro duced to show the
qual ity of French na sal and front rounded vow els or the um lau ted
vow els in Ger man, which is not at all un com mon in Pol ish ref er ence
sources where such sym bols in the case of una dapted lo an words are
quite pos si ble, e.g. [püre] for pu rée, pi ure (cf. Ja rosz 2001). 

This ar bi trari ness in the treat ment of non- native sounds (spe cial
pho netic sym bols used op tion ally in Pol ish and not found at all in
Czech) once again in di cates that the ini tial stage at which lo an words
are not in te grated pho nol ogi cally and pho neti cally with the sys tem of
the re cipi ent lan guage, i.e the ini tial stage of lo an word ad ap ta tion is
not easy to de scribe, es pe cially when it is de fined axio mati cally as the
only pos si ble and hence uni ver sal start ing point of lo an word ad ap ta -
tion. 

It is worth no tic ing that al though the last twenty years have wit -
nessed a dra matic in crease in the number of An gli cisms in Czech and
Pol ish, there hardly ex ist any com monly used dic tion ar ies of for eign
words in the two lan guages which leave am ple space for clari fy ing the
rules of tran scrip tion and pro nun cia tion of bor row ings from the Eng -
lish lan guage. On the con trary, the most popu lar and at the same time
authori ta tive Pol ish ref er ence books strangely enough still seem to fa -
vour French, pay ing spe cial at ten tion to the pe cu li ari ties of its pro nun -
cia tion. When re marks on the pro nun cia tion of An gli cisms are in -
cluded, they are not free from cer tain over sim pli fi ca tions and in con -
grui ties: Kli meš, for in stance pos tu lates sub sti tut ing Czech [ts] and
[dz] for Eng lish [č] and [đ], which seems quite un for tu nate pho neti -
cally. How ever, the above rule which is strangely enough not at all ap -
plied in the dic tion ary it self. In stead, the regu lar sub sti tu tions the
author uses for Eng lish [č] in An gli cisms is [t], as in mac be thovský
[mek beto-], thriller [tri-], or [s] as in com mon wealth [komen vels]
(Kli meš 2005), the former be ing in ac cor dance with the tra di tional
Czech pro nun cia tion of the spell ing (now op tional) in lo an words from 
clas si cal Greek ori gin.

Con se quently, one could put for ward a work ing hy pothe sis that the 
pro cess of pho netic and pho nol ogi cal ad ap ta tion of An gli cisms need
not be a smooth and or derly tran si tion from the origi nal Eng lish, i.e.
Brit ish or Ameri can, pro nun cia tion to a pro nun cia tion thor oughly in -
te grated into the pho nol ogi cal sys tem of the re cipi ent lan guage. In -
stead, the start ing point for this pro cess may be an al leg edly Eng lish
pro nun cia tion, cre ated by the user on the ba sis of his or her own ideas
con cern ing the most sa li ent fea tures of the pro nun cia tion of for eign
items, Eng lish words in par ticu lar. Evi dence sup port ing this un likely
as sump tion is far from scant. Such an ap proach as to how An gli cisms
ought to be pro nounced in an av er age us er’s opin ion is re in forced by a
number of rele vant fac tors such as the fre quent lack of agree ment be -
tween the graphic rep re sen ta tion of a word and its pho netic shape, the
con vic tion that the writ ten form is su pe rior and last but by no means
least, the great dia lec tal varia tion to which Pol ish and Czech us ers are
con stantly ex posed. The above hy pothe sis seems equally plau si ble
with re spect to both Czech and Pol ish An gli cisms and can eas ily be
ex em pli fied, as there ap pear to ex ist a great many in stances con cern -
ing in di vid ual con so nan tal and vo calic sounds and also such su praseg -
men tal fea tures as, e.g. stress place ment 

Firstly, one of the most sweep ing gen er ali za tions com monly ap -
plied by Czech and Poles about the pro nun cia tion of An gli cisms both
old and new ones, is that the let ter should be pro nounced just like in
Gen eral Ameri can, i.e. not only pre vo cali cally as in most Brit ish dia -
lects, but in all pos si ble pho netic con texts, al though new words seem
to be bor rowed regu larly from ei ther va ri ety of Eng lish. Even some
most re spected Pol ish dic tion ar ies seem to ad here to the un writ ten rule 
men tioned above by mix ing what is meant to be an at tempt at the
origi nal Eng lish pro nun cia tion with popu lar be liefs, e.g. bar be cue
[babikju], bill board [bil bod], copy writer [kopi rajte], corn- fleksy
[kon- flejksy] vs. call girl [kol- gerl] air- mail [er mejl], car tridge [kar -
tridż], hard ware [hardwe(r)] (Ja rosz 2001). There seems to be no rea -
son why the pre scrip tive pro nun cia tions of such An gli cisms are so in -
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con sis tent, as the dis tri bu tion of [r] has noth ing in com mon with, e.g.
the de gree of ad ap ta tion in Pol ish. 

The pre con so nan tal or word fi nal use of [r] is to some ex tent jus ti fi -
able in Pol ish An gli cisms as it may be re garded as a sub sti tute of the
length of the pre ced ing vowel, as Pol ish does not dis tin guish be tween
long and short vow els and vowel length is natu rally lost in the pro cess
of pho netic ad ap ta tion of An gli cisms in Pol ish. On the other hand,
vowel length is mostly pre served in Czech An gli cisms as Czech it self
makes use of long and short vow els in its pho nol ogi cal in ven tory. An -
other rea son why vowel length is mostly pre served in bor row ings
from Eng lish into the Czech lan guage is that the na tive [ó]1 in Czech is 
pe riph eral in the Czech vo calic sys tem and among other things is per -
ceived as a sign of for eign ness of a vo cabu lary item. This is also true,
how ever to a lesser de gree, of the Czech [e:] (cf. Vachek 1968, s. 127).
It must be added that the very qual ity of the Eng lish [r] which makes it
so dis tinct in both acous tic and pro duc tive terms from the Sla vonic
ones is im me di ately rec og nized as a typi cally Eng lish trait and a pho -
netic marker of Eng lish ness. 

The Eng lish [r] is not the only con so nant that is oc ca sion ally mute
in Eng lish and mostly pres ent in Czech and Pol ish An gli cisms: [t] is
pres ent in such Czech and Pol ish An gli cisms as wres tling, [l] in Pol ish 
walkower (from Eng. walk- over), oc ca sion ally in Czech knok out
(from Eng. knock out), [d] is pro nounced in Pol. sand wicz or sand wich, 
Czech send vič (English sand wich). Al though in or tho graphic and pro -
nun cia tion terms, the above ex am ples fall into dif fer ent cate go ries of
lo an words, they ac knowl edge the su prem acy of the writ ten form of
the do nor lan guage in the pro cess of lo an word ad ap ta tion. 

An other com monly held be lief con cern ing Eng lish pro nun cia tion
is that in ter vo calic  should al ways be pro nounced as [z]. Ex am ples of
An gli cisms in which [z] is used in stead of the ex pected origi nal in ter -
vo calic [s] are quite fre quent in Czech and Pol ish, e.g. Czech and Pol -

ish Ba sic pro nounced [bejzik], leas ing. It seems prob able that this spe -
cific gen er ali za tion must have been taken from the pho nol ogi cal sys -
tems of other lan guages, e.g. Ger man and Latin and ex tended to Eng -
lish. 

What also emerges from a brief analy sis of the pho nol ogi cal de -
velop ments of An gli cisms in the two re lated Sla vonic lan guages is
that some of them tend to be in cor rectly iden ti fied as bor row ings from
other lan guages and pro nounced as such, which re sults in such forms
as Pol ish [glamur] (with the main stress fal ling on the last syl la ble as
in French) for Eng. glam our, Czech or Pol ish puz zle in col lo quial and
eve ry day lan guage may be pro nounced [putsle] as in Ger man (cf.
Slov ník ne spi sovné češt iny 2006).

The ad ap ta tion pro cesses of Eng lish vow els in Czech and Pol ish
An gli cisms are even more opaque in com pari son with the in te gra tion
of Eng lish con so nants into Czech and Pol ish. 

The Czech vo calic sys tem is some what closer in quan ti ta tive terms 
to that of Eng lish and, as a re sult, the pho ne mic quan ti ta tive dif -
ferences be tween the Eng lish short and long vow els in Czech, un like
in Pol ish, are gen er ally pre served, e.g. as in Czech bar be cue [bár -
bikjú], out sourcing [autsórs-], lančmít, lunchmeat [lančmít] (cf. Nový
akade mický slov ník cizích slov 2006).

Nev er the less, it is not ob vi ous that the pres er va tion of the origi nal
length in Czech An gli cisms re sults from a smooth and or derly tran si -
tion from the origi nal Eng lish pro nun cia tion. This may also be due to
the fact that Eng lish long monophthongs can, in many cases, be iden ti -
fied on the ba sis of their spell ing, or else they can be pre scrip tively im -
posed upon the user by the authors of dic tion ar ies of for eign words
who tend to con vert the tran scrip tion pro vided into a model Czech
pro nun cia tion. As the pho ne mic length of Eng lish vow els is al ways
marked with the same dia criti cal mark, i.e. a co lon, it is quite easy to
iden tify the fea ture and trans fer it into the Czech pro nun cia tion. Be
that as it may, such a ‘co nspi racy the ory’ should not be com pletely ig -
nored. Be sides, the dis tinc tion be tween short and long vow els in Eng -
lish is based on en tirely dif fer ent prin ci ples. Gim son main tains that,
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„the op po si tion be tween the long and short vow els of Eng lish is some -
times al ter na tively re ferred to as an op po si tion be tween tense and lax,
re flect ing the fact that the short vow els are ar ticu lated with less mus -
cu lar ten sion” (Gim son 2001, s. 96). Ad di tion ally the du ra tion of Eng -
lish vow els de pends on the pho netic con text and some times a long
vowel may be shorter than a cor re spond ing short one, e.g. |i:| in seat
(12.3 csec.) is shorter than |I| in a word such as hid (14.7 csec.) (Gim -
son 2001, s. 96).

In Czech how ever the dif fer ence is purely quali ta tive by na ture and 
not much con text de pend ent, which means that the du ra tion of vow els
is not re lated to the voic ing of the neigh bour ing con so nants. As a re -
sult, the pho ne mic length of Eng lish vow els can not and should not be
sim ply trans ferred into Czech An gli cisms, and yet in the ma jor ity of
cases, the long Eng lish monophthongs and also diph thongs seem to
have been adapted into cor re spond ing Czech long vow els. Some times
the or tho graphic form of a vowel is mis in ter preted, e.g. the Czech lo -
an word coun try is of ten pro nounced with |á|, which is for mally in cor -
rect (cf. Kli meš 2005, s. 94). The im por tant is sue of long vowel ad ap -
ta tion in Pol ish An gli cisms is not gen er ally rec og nized by both or di -
nary us ers of the lan guage and lexi cog ra phers, as vowel length is not
pho ne mic in Pol ish. Simi larly to Czech, in Pol ish, |r| is mostly pre -
served, even in those cases in which it is mute in Eng lish, and there -
fore such a post vo calic |r| might be con sid ered a length marker sub sti -
tute. 

The origi nally short vow els and diph thongs of An gli cisms in
Czech and Pol ish seem to pro vide even more evi dence for the hy -
pothe sis that the pro cess of pho netic and pho nol ogi cal ad ap ta tion may 
start from an al leg edly Eng lish pro nun cia tion, cre ated by the user on
the ba sis of his or her own be liefs, rather than from an origi nal Eng lish
pro nun cia tion model. Such pro nun cia tions as Czech [keter ing] or
Polish [ca ter ing] (ca ter ing), charles ton [cze’rl ston] are per fect ex am -
ples of mor pho logi cal mis in ter pre ta tions where the let ter  IS IN TER -
PRETED as the Eng lish /ć/, and in con se quence, mostly adapted as |e|
or |a| in Czech and Pol ish). 

In con clu sion, it must be stated that even a very frag men tary and at
the same time sub jec tive analy sis of the pro cess of lo an word ad ap ta -
tion in Czech and Pol ish may shed some new light on what is not usu -
ally con sid ered a se ri ous lin guis tic prob lem. The idea that the us er’s
con vic tions and be liefs con cern ing the pro nun cia tion of An gli cisms
are as rele vant as the origi nal Eng lish native- like pro nun cia tion and
that the pre scrip tive pro nun cia tion forms of An gli ci sims seem to be
by- products of the lexi co graphic pro cess may seem ab surd or even
out land ish, yet as a work ing hy pothe sis it should be tested be fore it is
to tally re jected. 

Pro nun cia tion mod els of An gli cisms pos tu lated in vari ous nor ma -
tive ref er ence sources of ten seem ar bi trary and do not nec es sar ily re -
flect the real us age. At the same time it seems that spell ing based pro -
nun cia tions are more likely to be come for mally adapted in the new
Po lo nized or Bo hem ized graphic forms, so as to pre vent them from
be ing rec og nized as er ro ne ous. How ever, such an at ti tude may of ten
lead to a false as sump tion that the graphic ad ap ta tion of an An gli cism
shows the pro nun cia tion which is more fre quently used and in a way
pref er able. 

Some times the origi nal spell ing is im posed upon a bor row ing,
even though the pro cess of pho netic ad ap ta tion, as is evi dent from
com mon daily us age, has by no means been com pleted. Young us ers
still seem, in many cases, fa vour the na tive speaker- like pro nun cia tion 
of a par ticu lar An gli cism, even though the pro cess of pho netic (and
con se quently graphic) ad ap ta tion has been de clared suc cess fully ac -
com plished, which in some cases, is done hast ily rather than thought -
fully. In Pol ish ref er ence books such pro nun cia tions as [kampi?g] in -
stead of the pre scrip tive [kempi?g] are gen er ally frowned upon (Lu -
baś, Ur bańc zyk 1994: 81), al though [a] seems to be found in nu -
merous Pol ish An gli cisms as a sub sti tute of the Eng lish [ć], e.g.
ranking, tramp ing. 

Thus, the hy pothe ses that the ini tial pho netic form of an An gli cism
in Czech or Pol ish need not be the origi nal Eng lish pro nun cia tion and
the pro cess of pho nol ogi cal ad ap ta tion in many cases is far from be ing 
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con tinu ous should be chal lenged be fore they are cate gori cally re -
jected. Both Czech and Pol ish pho nol ogi cal ad ap ta tions of An gli -
cisms share cer tain fea tures that can not be ac counted for by ap ply ing
the seem ingly trans par ent and uni ver sal rules of grad ual pho nol ogi cal
Bo hemi za tion or Po lo ni za tion. The break neck pace at which new An -
gli cisms have been en ter ing the Czech and Pol ish lexi cons does not
make it pos si ble to col lect all of them, not to men tion at tempts at es -
tab lish ing their nor ma tive pro nun cia tions. Such a quan tum leap can -
not be ana lysed with the same old set tools and rules. 
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Sva ta va MACHOVÁ

Pra ha

Syn tax obecné češtiny 

0 Vymezení problému

Cílem této sta ti je zji stit, zda se ve spisovné češtině i v jazykovém
útvaru nazývaném obecná čeština užívá k vytváření syn ta g mat a vyš-
ších syntaktických celků shodného, či rozdílného repertoáru syn tak-
tických prostředků a zda se jich užívá shodným, či rozdílným způso-
bem. Na základě těchto zjištění bu de možné vy s lo vit tvrzení o syn ta xi
obecné češtiny ve srovnání se syntaxí češtiny spisovné.

1 Postoje bohemistů k syntaxi obecné češtiny

Syn tax bývá vymezována ja ko ta část mlu v ni ce, která se zabývá
významovou, gra ma tic kou a zvu ko vou sta v bou věty a souvětí (Šmi-
lauer 1966). Je to jazyková složka, v níž se může plně pro je vit kre a ti -
vi ta komunikantů. Pro du ktor je scho pen vytvářet výpovědi, které do -
sud ni k dy vytvořeny ne by ly, a re ci pient je scho pen porozumět výpo-
vědím, které až do té chvíle ni k dy neslyšel/nečetl. A to vše na základě
své jazykové ko m pe ten ce a na základě zkušenosti získané z přímé či
nepřímé účasti v rozmanitých di sku rzech.

Téma obecné češtiny se v pracích bohemistů ob je vu je už v první
polovině 20. století. Vy me zit v současnosti význam termínu obecná
čeština je značně komplikované, což je pa tr no i z pre zen ta ce to ho to
he s la v Encyklopedickém slovníku češtiny (Krčmová 2002). Bu de me
pra co vat se dvěma z významů současného terminologického užití to -
ho to termínu tam vymezených, to tiž (a) obecná čeština je „in ter dia lekt 
vzniklý vývojem nářečí češtiny” (Krčmová 2002, s. 81), v kterémžto
významu se termín v současnosti užívá především v pracích dia le kto -

lo gických; a (b) obecná čeština je „spontánní mluvený ja zyk so u kro-
mé a poloveřejné ko mu ni ka ce, regionálně i sociálně málo příznakový, 
který se z po zi ce jedné z nestandardních fo rem češtiny dostává do
postavení jejího sub stan dar du, nižšího stan dar du” (Krčmová 2002,
s. 81).

B. Havránek (1942) o obecné češtině říká: 

Místo její jazykové stru ktu ry – v rámci hie rar chi c ky seskupeného strukturního
celku národního jazyka – je zřetelně vy me ze no, zejména znaky v soustavě fo no lo gic-
ké (v plánu zvukovém), zčásti i v morfologické výstavbě (zjednodušování) (Havránek 
1942, s. 414). 

Nevyděluje te dy žádné zna ky obecné češtiny v plánu syn tak-
tickém. 

J. Bělič kon sta tu je, že „česká nářečí jsou po stránce syntaktické
a frazeologické značně jednotná, není zde závažných rozdílů týkají-
cích se celé stru ktu ry” (Bělič 1958a, s. 64). Obecná čeština je ja zyk
mluvený, vyznačuje se te dy zákonitostmi mluveného ja zy ka, což se
dle Běliče pro je vu je: 

– volnější a jednodušší stavbou věty, 
– redukcí systému spojek (knižní spojky se v ní nevyskytují), 
– genitivní vazby jsou nahrazovány akuzativními (nabýt majetek,

potřebovat pomoc).
– Ve své další stati (Bělič 1958b) k těmto vla st no stem syntaxe obecné

češtiny dodává, že 
– opisné pasivum se v obecné češtině ob je vu je řidčeji než v češtině

spisovné.

P. Sgall ve sta ti o obecné češtině publikované v časopise „Vo pro sy
jazy koz na ni ja” (Sgall 1960) cha ra kte rizu je obe cnou češtinu po strán-
ce hláskové a tvaroslovné a rovněž cha ra kte rizu je ob la sti jejího užívá- 
ní. O syn ta xi obecné češtiny se nezmiňuje, stejně ja ko se o ní ne z mi-
ňují autoři na je ho stať (Bělič, Havránek, Jedlička, Trávníček 1961).

J. Hro nek v mo no gra fii věnované obecné češtině (Hro nek 1972)
pojednává o syn ta xi obecné češtiny v samostatné ka pi to le. Dochází
k závěru, že obecná čeština není po stránce syntaktické výrazněji
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charakterizována. Je vy, které v ob la sti syn ta xe bývají uváděny ja ko
charakteristické pro obe cnou češtinu, ne j sou dle Hron ka v pravém slo -
va smy s lu nespisovné (Hro nek 1972, s. 72). Jsou vlastní i češtině ho -
vorové; souvisejí se situací a po va hou pro je vu, s rozdíly me zi pro je vy
psanými (připravenými) a mluvenými (spontánními, neoficiálními).
K těmto jevům Hro nek řadí:
– bohatší užívání expresivních prostředků, nadměrné užívání zájmen,

částic, pa ren te ze;
– užívání apo zio pe ze, osamostatňování větných členů;
– prostší styl (především ve spojeních hypotaktických projevující se

omezenějším repertoárem spojek);
– důslednější provedení obecných vývojových tendencí češtiny (vý-

voj slovesné rekce).

Říká, že „těžiště rozdílu me zi spi so v nou a obe cnou češtinou ne leží
v syntaktické stavbě těchto dvou jazykových útvarů” (Hro nek 1972,
s. 74). Není snadné tu to Hron ko vu větu in ter pre to vat. Rád by, avšak
neo dvažuje se vy s lo vit tvrzení, že so u bor syntaktických pra vi del
platných pro kon stru kci českých vět a způsobů užití těchto pra vi del
jsou pro spi so v nou češtinu (v její podobě psané i mluvené) a obe cnou
češtinu shodné, a že te dy určujícím fa kto rem pro syn tax jazykového
pro je vu není je ho příslušnost k nějakému útvaru národního ja zy ka, ale 
mlu ve nost vs. psa nost?

F. Daneš o obecné češtině říká, že „jde vlastně jen o jistý so u bor pa- 
radigmatických tvarů a hláskových korespondencí” (Daneš 1995, s. 28).

Z. Rusínová ve sta ti explicitně věnované obecné češtině se syn-
taktické ro vi ny nedotýká (Rusínová 1995).

F. Čermák si v článku s názvem Obecná a spisovná čeština (Čer-
mák (1996) explicitně všímá, po kud jde o syn tax, věty češtiny mlu ve-
né, ni ko liv věty češtiny obecné. O větě mluvené češtiny říká, že
vypadá značně ji nak, než věta spisovná (proč není řečeno „věta
psaná”?). Obe cnou češtinou se explicitně zabývá, jen po kud jde o mo -
r fo lo gii, slovník, fra ze o lo gii či fo no lo gii. Takže zřejmě máme vy ro zu- 
mět, že věta mluvená je věta obecné češtiny. Staví tak implicitně
v češtině, po kud jde o syn tax, rovnítko me zi pro ti kla dem psa no sti

a mlu ve no sti na jedné straně a pro ti kla dem spisovná čeština a obecná
čeština na druhé straně.

He s lo ČEŠTINA OBECNÁ v Encyklopedickém slovníku češtiny
zpra co va la M. Krčmová. Po kud jde o syn tax obecné češtiny, říká: 

Na úrovni  s y n t a x e  výpovědi a textu jsou její podstatné rysy dány mluveností,
expresívností a spontánností komunikátu (ESČ 2002, s. 82). 

P. Sgall a C. Ma glio ne pro ble ma ti ku syn ta xe v obecné češtině
nenastolují (Sgall, Ma glio ne 2005–2006). Totéž platí o sta ti tří autorů
Od školské spi so v no sti ke standardní češtině: výzva k di sku si (Čer-
mák, Sgall, Vybíral 2005).

V Jazykovém at la su se autoři pokoušejí vyznačit syntaktické iso -
glo sy pro několik syntaktických jevů až v 5. dílu (Ba l har a kol. 2005).
Iso glo sa mi vyznačují většinou rozdílnou pod obu některých spo jek
(např. aj – aji – i; lež – leč – enem); v několika málo případech
vyznačují místa užití jistých syntaktických konstrukcí (např. mrzno ut
ne m rz ne; šel do pekaře; není vám han ba/není vás han ba; je starší
než/nežli/jak já). 

O. Müllerová v re cen zi knížky švédské bo he mi stky To ry He din
pojednávající o českých dialogických televizních pořadech kon sta tu -
je, že jsou v této pu b li ka ci při pojednání o syntaktické výstavbě textů
obecné češtiny ve skutečnosti prezentovány rozdíly me zi psaností
a mluveností, připraveností a nepřipraveností (Müllerová 2007). 

S h r n u t í:  

1. F. Daneš explicitně říká, že v obecné češtině jde jen o jistý soubor
paradigmatických tvarů a hláskových korespondencí (Daneš 1995).

2. Někteří bohemisté zabývající se pro ble mati kou obecné češtiny se
k otázkám její syntaxe nevyjadřují. Tváří se, jako kdyby syntak-
tický plán nebyl jazykovým plánem, který se týká i obecné češtiny.
Explicitně vyjmenují specifičnosti obecné češtiny, mezi vyjme-
nované jazykové plány však syntax zařazena není (Havránek 1942;
Sgall 1960; Bělič, Havránek, Jedlička, Trávníček 1961; Rusínová
1995; Sgall, Ma glio ne 2005–2006; Čermák, Sgall, Vybíral 2005).
Nelze vyvodit, proč zaujímají tento postoj.
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3. Obecná čeština je jazyk mluvený, tudíž se v její syntaxi uplatňují
zákonitosti mluveného jazyka (Bělič 1958a; Hronek 1972; Krčmo-
vá 2002). 

4. K syntaktickým jevům obecné češtiny řadí někteří bohemisté i něk-
teré syntaktické vývojové inovace (Bělič 1958a; Hronek 1972).

5. Další bohemisté k syntaxi obecné češtiny řadí rozdíly ve fre k ven ci
výskytu některých syntaktických prostředků (Bělič 1958b).

6. A nakonec někteří bohemisté matou čtenáře tím, že explicitně
nerozlišují obecné vla st no sti vět (výpovědí) textů mluvených a vla -
st no sti vět (výpovědí) textů vytvořených v obecné češtině (které
jsou vždy pouze mluvené) (Čermák 1996).

2 Syntax mluvených projevů

Je dobře známo, že výběr jazykových prostředků vždy souvisí
s komunikační situací a jejími pragmatickými pa ra me try (fa kto ry).
Platí to jak pro pro jev psaný, tak pro pro jev mluvený. V mluveném
pro je vu tváří v tvář, kde ko mu ni kan ti dobře znají je den druhého,
můžeme vo lit jazykové prostředky, které ve většině případů lze so t va
užít v pro je vu psaném určeném libovolnému čtenáři (s výjimkou
přímé řeči). Platí to ne jen v českém sociálně kulturním prostředí.
Rozdíly ve výstavbě textů psaných a mluvených jsou předmětem sty -
li sti ky co by součásti lin g vi sti ky (srov. Čechová; Krčmová; Minářová
(2008), abych uve d la nejnovější mo no gra fii). 

Charakteristickým rysům syntaktické výstavby mluvených textů
jsou v rámci ucelených pohledů na sty li sti ku češtiny věnovány sa mo -
statné ka pi to ly. Je jim věnována i řada statí. K. Ha u sen b las (1961) při
vymezování specifičnosti syn ta xe běžně mluvených projevů od ka zu je 
k jevům, které jsou v některých pozdějších pracích (jak uvidíme níže)
označovány ja ko charakteristické ry sy syn ta xe obecné češtiny (např.
výrazová přebytečnost, neúplnost větných konstrukcí, přívětné kon -
stru kce, výplňková slo va, hojné užívání zájmenných přívlastků, vyšší
výskyt jux ta po zi ce), a přičítá je činitelům, jež jsou specifické pro
mluvené pro je vy (nepřipravenost/spontánnost, prostě sdělovací funk-
ce, neveřejnost dorozumívacího aktu, vázanost na si tu a ci, přímý kon -

takt s posluchačem, emo cio na li ta, ex pre si vi ta a ape lo vost). Dále srov.
např. Kra us 1995, Uličný 1995.

O. Müllerová učinila syntaktické vla st no sti mluvených textů před-
mětem svého zkoumání, je hož výsledky pre zen to va la v mo no gra fii
Mluvený text a je ho syntaktická výstavba (Müllerová 1994). K hlav-
ním příčinám výskytu syntaktických od chy lek v mluvené řeči řadí
komunikační si tu a ci a s ní spja tou situační za ko t ve nost, dále spontán-
nost a so u kro most a možnost využít prozodické, suprasegmentální
složky ko mu ni ka ce. Spe ci fi ka syn ta xe mluveného pro je vu te dy vy-
plývají z komunikační si tu a ce, v níž se pro jev uskutečňuje. 

K všeobecným znakům syn ta xe mluvené řeči (především projevů
spontánních a soukromých) patří: neplná re a li za ce syntaktických kon- 
strukcí, nedostatečně precizované vyjádření syntaktických vztahů,
nedostatečná ostrost hra ni ce me zi větami a větnými ce l ky. 

Hlavní syntaktické od chy l ky textů mluvených od textů psaných
lze shrno ut do následujícího výčtu: kon ta mi na ce, eli p sy kontextové
a především situační, četné pa ren te ze a vycpávková slo va, různé ty py
ko re kce vyřčeného, opakování motivované a nemotivované, pa r ce la -
ce, kom p le ta ce, osamostatňování větného členu, dodatečné připojo-
vání, ana ko lut, apo sio pe se, ad or di na ce všeho dru hu, nadbytečné uží-
vání konektorů, hojné kontaktové výrazy, četné nepravé věty vztažné,
neobvyklé slovosledné po zi ce především příklonek, užití významově
nevyhraněných spojovacích prostředků. Müllerová se detailně věnuje
analýze a kla si fi ka ci korekcí a dvojího vyjádření téhož (Müllerová
1994). 

Tak ja ko většina lingvistických dichotomií ani di cho to mie psa -
nost/mlu ve nost nemá ostré hra ni ce. Existují psané neveřejné te x ty,
které jsou spontánní a nepřipravené (např. soukromá, intimní ko re -
spon den ce) a je jich dru hy a počet v současnosti narůstá (SMS, so u-
kromá elektronická pošta). V nich se ry sy psa no sti a mlu ve no sti mo -
hou mísit. Pro označení cha ra kte ru těchto textů se ob je vil termín
psaná mlu ve nost (Čechová a kol. 2000).

Na okraj, aniž bych vstu po va la do širokého tématu syn ta xe v náře-
čích češtiny, dodávám, že M. Šipková ve své mo no gra fii Sta v ba věty
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v mluvených pro je vech. Syn tax hanáckých nářečí (Šipková 1993) mi -
mo jiné zjišťuje, že v syn ta xi mluvených projevů řazených k hanác-
kým nářečím lze najít živé či periferní syntaktické kon stru kce, které
jsou z hle di ska spisovné češtiny silně archaické. Ne se t ka la se však
v hanáckých nářečích se syntaktickým je vem, který by byl češtině
v jejím historickém průřezu cizí. 

3 Rozvaha o syntaktických rysech spojovaných s obecnou češtinou

1. Obecná čeština exi stu je, jak již by lo řečeno, převážně v podobě
mluvené. Užívá se především v mluvených pro je vech spontánních
a soukromých. Pro je vy pronesené v obecné češtině tak sdílí cha ra kte-
ristické ry sy syn ta xe mluvených projevů realizovaných v libovolné
varietě češtiny (viz výše odst. 2). 

2. Je dobře známo, že každý přirozený ja zyk se vyvíjí, do kud žijí
je ho nositelé. Objevivší se ino va ce v repertoáru syntaktických pro-
středků má stejný možný osud ja ko ino va ce prostředků ostatních ja zy- 
kových ro vin: Ino va ce může vzni k no ut ja ko výsledek pro du kto ro vy
kre a ti vi ty, ja ko výsledek je ho sna hy o originální, či na opak o úsporné
vyjadřování, pod vli vem cizojazyčných textů, nestandardní ce stou
v je ho mentálních pro ce sech. Re ci pien ty je ino va ce na počátku vní-
mána ja ko chy ba, ne bo zvláštnost pro du kto ra. Další osud ino va ce
může být rozmanitý. Může se úplně ztra tit, ne bo ji v důsledku všeli-
kých, často nejasných vlivů může začít užívat větší sku pi na pro duk-
torů. Jso u - li me zi ni mi v současnosti i veřejní činitelé, mediální
pracovníci, je možné, že počet uživatelů ino va ce v mluveném pro je vu
narůstá, fre k ven ce ino va ce v te x tech začne být vysoká. Pod le B. Trnky 
jazykové společenství akce p tu je ty od chy l ky od úzu, které vycházejí
vstříc je ho sdělným a expresivním požadavkům (Trnka 1927). K oko l -
no stem příznivým pro přijetí jazykové ino va ce jazykovým společen-
stvím můžeme v současnosti připojit vy so kou fre k ven ci příslušného
je vu v masmédiích, ne boť masmediální di skurz pokládá současný
běžný uživa tel ja zy ka za pre stižní - a navíc je mu vy sta ve no velké
množství posluchačů/čtenářů. 
   Nevidím žádný důvod, proč by ino va ce, vývojové proměny, měly

být na počátku své exi sten ce, než se sta nou většinovým územ na ce-
lém území obývaném Čechy a než eventuálně jsou shledány noremní-
mi a ja ko takové kodifikovány (např. ve statích renomovaných bo he-
mistů, ve výkladových slovnících, v publikované gra ma ti ce češtiny)
spojovány se syntaxí obecné češtiny. To se týká i proměny fo rem re -
kce jednotlivých slo ves. Můžeme ji po zo ro vat v průběhu celého
vývoje češtiny (exi sto val např. bezpředložkový lokál, va z by aku-
zativní by ly nahrazovány va z ba mi genitivními; později za se by ly va z -
by genitivní nahrazovány akuzativními; neustále dochází ke kon ta mi -
na ci). Ino va ci můžeme pokládat za ne spi sov nou, po kud není tak či
onak kodifikována. Avšak ne l ze ji přisuzovat obecné češtině. Nevíme, 
kdo první začal říkat např. di sku to vat něco, uvažovat něco. Možná to
byl no si tel nějakého moravského in ter dia le ktu. 
   Proč si někteří bohemisté zvo li li právě ten to typ syntaktických
inovací a označili ho ja ko součást obecné češtiny, neumím vysvětlit.
Již téměř jed no století bohemisté vědí o jiné syntaktické ino va ci, to tiž
o výskytu konstrukcí se dvěma předložka mi ve d le se be (We in gart
1934). V současném úzu jsou běžné (Machová 2005). Avšak k jevům
obecné češtiny je žádný bo he mi sta nezařadil. 

3. Knižní spo j ky se v promluvách pronesených v obecné češtině
vy sky to vat mo hou (i když zřídka a jsou ob vy kle vlastní sty lu jistého
in di vi dua): To je te da hnusný, jak furt le je, anžto a je li kož jsme o ví-
kendu chtěli vy pad no ut z Pra hy! (záznam telefonického sdělení).
Použitím těchto spo jek pro jev nepřestal být obecněčeským.

4. Zna kem obecné češtiny je dle J. Běliče nízká fre k ven ce výskytu
opisného pa si va ve srovnání s je ho frekvencí v te x tech spisovných
(Bělič 1958b). V současnosti to mu tak není, fre k ven ce užití opisného
pa si va v běžné mluvě sto u p la. Zvyšuje se rovněž počet pasivních
konstrukcí ve formě opisného pa si va tvořených od nepřechodných
slo ves: Bylo o tom diskutováno, mlu ve no, hovořeno, pochybováno,
by lo na to poukazováno, dbáno, je obchodováno. Proč pro du kto ro vi
v těchto případech nepostačuje pa si vum zvratné, je hož užití je v so u-
časné češtině běžné (např. o tom se di sku to va lo, mlu vi lo, hovořilo, na
to se po uka zo va lo), není zce la jasné. Možná je to tím, že opisné pa si -
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vum někteří produktoři pokládají nyní za pro jev větší jazykové vzdě-
lanosti, za pro jev vyššího jazykového sty lu (Machová 2005). 

5. K jed no mu ze základních syn ta ktických témat patří v součas-
nosti komunikační fun kce výpovědi. Některé komunikační fun kce se
převážně realizují v řeči mluvené. Mám na my s li především výčitky,
nadávky a urážky. V takových situacích volíme lexikální jed no t ky
a eventuálně fo r mu je jich pa ra dig ma tu v nějaké nespisovné varietě
češtiny. Pod le to ho, v jakém geografickém pro sto ru se ob vy kle po hy -
bu je me (de jme to mu, že je to buďto pro stor středočeský ne bo pro stor
v okolí Br na), vys lo vu je me nadávky a urážky v so u la du s va rie tou,
která je z hláskoslovného, tvaroslovného a lexikálního hle di ska v to m -
to prostředí běžná (Seš úplně blbej/blbé! Vod pre j sk ni, ve j ta ho! / Vod-
préskni, vétaho! Ty nemáš zdra vej/zdravé ro zum! Seš pi to mej?/ Seš
potróblé?). Je te dy možno říct, že několik málo komunikačních funkcí 
užívaných převážně v dia lo gu tváří v tvář se výhradně vyjadřuje
v nějaké nespisovné varietě češtiny.

4 Syntax obecné češtiny

Pro obe cnou češtinu lze vy me zit jisté so u bo ry paradigmatických
tvarů a hláskových korespondencí, jak to vyjádřil F. Daneš (1995).
V promluvách pronesených v obecné češtině ne by ly zjištěny syn tak-
tické prostředky, které by ne by ly vlastní i češtině spisovné. 

Výběr syntaktických prostředků pro konkrétní výpovědi vždy těs-
ně souvisí s komunikační si tu a ci. Těch je vzhle dem ke všem možným
hodnotám jejích pragmatických parametrů nekonečně. Pro to lingvisté 
ne mo hou vy bu do vat a pre zen to vat vyčerpávající po pis komunikač-
ních situací spjatých s příslušnými syntaktickými prostředky. V ko di-
fikačních příručkách se jim může podařit za chy tit jen část re le vant-
ních pra vi del (srov. např. rozsáhlost po pi su výběru fo r my predikáto-
vého sub stan ti va po sponě být v in di ka ti vu prézentu, jak ho na dva ce ti
stranách podává F. Štícha 2006). To způsobuje, že o řadě syn ta ktic-
kých jevů je pak obtížné prohlásit, zda jsou v so u la du s no r mou či ni -
ko liv; ostrost pro ti kla du no re mnost/ne no re mnost se, po kud jde o syn-

taktické je vy, stírá, tudíž pro ti klad spi so v nost/ne spi so v nost je na ro vi-
ně syn ta xe os la ben (Machová 2004).

Syntaktické od chy l ky přítomné v obecně českých promluvách se
vyskytují i v jiných varietách mluvené češtiny. Ne j sou specifické pro
obe cnou češtinu, ale pro každou va rie tu češtiny mluvené.

Obecná čeština se nevyznačuje ani zvláštními syntaktickými pro-
středky specifickými jen pro ni, ani je jich specifickými fun kce mi.
Obecná čeština exi stu je v podobě mluvené (ne bo jde o tzv. psa nou
mlu ve nost), a pro to jsou pro mlu vy v ní realizované no si te li všech
všeobecných znaků syn ta xe českých mluvených projevů. Rozdíly
v repertoáru prostředků pro vyjádření syntaktických vztahů a rozdíly
ve fre k ven ci je jich využívání vzhle dem k češtině spisovné ne l ze
pokládat za ry sy charakteristické pro obe cnou češtinu. I te x ty spi sov-
né češtiny patřící k různým funkčním stylům se v těchto pa ra me trech
navzájem liší. 

Specifické ry sy syn ta xe obecné češtiny ve srovnání se syntaxí
češtiny spisovné se najít nepodařilo.
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Ja na PLESKALOVÁ

Br no 

Vývoj pra vo pi su ve staré češtině*

Počátky češtiny spadají do kon ce 10. stol. n. l., kdy se čeština –
stejně ja ko ostatní slovanské ja zy ky – začala vydělovat ze společného
pra ja zy ka – praslovanštiny; od té do by můžeme sle do vat vývoj češti-
ny i českého pra vo pi su. 

V této sou vi s lo sti je třeba připomenout, že čeština má ze všech
slovanských jazyků nejstarší historické do kla dy1, uvádí se někdy ještě 
ruština, ale zároveň se kon sta tu je, že se v ní těžko rozlišuje, co je
církevní slovanština a co stará ruština. (Termínem církevní slo van-
ština bývá označována staroslověnština užívaná v jednotlivých slo -
vanských jazycích po 11. stol.)

Dosavadní po pi sy staročeské gra fi ky se v podstatě zmiňují o třech
způsobech zápisu staročeských písemných památek: 
1. P r i m i t i v n í / j e d n o d u c h ý  p r a  v o  p i s  –  je typický pro

pračeštinu (od 10.do pol. 12. stol.) a na ni navazující hi sto ric kou
češtinu (od pol. 12. do 13.stol.). 

2. P r a  v o  p i s  s p ř e ž k o v ý  –  měl dvojí podobu a do mi no val
ve 14. století. Byl to jednak  s t a r š í  n e b o l i  s l o ž i t ě j š í
s p ř e ž k o v ý  p r a  v o  p i s ,  který se užíval v letech 1300–1340,

a  m l a d š í / j e d n o d u š š í ,  který se uplatňoval od 40. let 14.
století až do počátku století 15. 

3. Na počátku 15. stol. vznikl  p r a  v o  p i s  d i a k r i t i c k ý,  ale pro -
sa zo val se pomalu, protože mu silně kon ku ro val vžitý pra vo pis
spřežkový. 

Ten to obecně rozšířený přehled vývoje pra vo pi su v 10.–15. století
je v podstatě správný, ale systematické zkoumání písemností ne li te-
rárního cha ra kte ru přineslo nová zjištění, která tu to poměrně jed no du -
chou po slo u p nost – tj. pra vo pis primitivní – spřežkový – dia kri tic-
ký/spřežkový – v mnohém zpřesňují a doplňují. A to mu to zpřesně-
nému ob ra zu vývoje staročeského pra vo pi su je věnována ta to stu die.

Od počátků češtiny se užívalo k jejímu zápisu la tin ky, a to středo-
věké obměny latinského písma, jak to by lo běžné v západní Evropě.
La tin ka ne by la pro český ja zyk příliš vhodná, pro tože má méně
písmen než čeština hlásek. Hledání možností, jak označit ty české
hlásky, které la ti na neměla, sehrálo ve vývoji českého pra vo pi su
důležitou ro li, ne boť všechny pravopisné systémy, které se v průběhu
vývoje češtiny uplatňovaly, představují různá řešení to ho to problému; 
době je jich užívání odpovídají jednotlivá sta dia českého pra vo pi su.

Do 11. stol. (a později jen ve specifických případech) se na českém
území užívalo též staroslověnštiny. K jejímu zápisu sloužila dvě
písma – hla ho li ce a cy ri li ce. Pro tože by la vytvořena pro záznam
slovanského ja zy ka, měla pro všechny slovanské hlásky specifické
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zí je založen na srovnávání jazykových faktů z obou konců jejího časového vy-
mezení: z hi sto ri c ky doložené staroslověnštiny (a rekonstruované praslovanštiny)
na straně jedné a z nejstaršího hi sto ri c ky doloženého stadia češtiny (od 2. poloviny
12. stol.) a příbuzných slovanských jazyků na straně druhé. Pračeština je pro nás
důležitá, protože představuje východisko vývoje staré češtiny. Historické období
staré češtiny tedy počíná polovinou 12. století a končí stoletím 15. Tato rozsáhlá
etapa se dále člení na tzv.  r a n o u  s t a r o u  č e š t i n u  z a h r n u j í c í  1 2. – 1 3.
s t o l e t í,  vyspělou  s t a r o u  č e š t i n u  s t o l e t í  1 4 .  a na ni navazující
č e š t i n u  d o b y  h u s i t s k é,  jež končí na sklonku století 15. Naše pozorování se
tedy soustředí na období 10.–15. století. 

* Tato studie vznikla v rámci Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny,
č. LC546.

1 V současné české jazykovědné bo he mi sti ce je nejstarší období češtiny od konce
10. do poloviny 12. stol. označováno jako  p r a č e š t i n a; její podoba je rekonstruo-
vána, poněvadž z té doby máme dochován jen nepatrný počet historických dokladů.
Ale této re kon stru kci můžeme věřit, protože popis tohoto nevelkého časového rozme- 



zna ky. Je jich zápis te dy nečinil žádné potíže. Tu to pro ble ma ti ku
ponechám stra nou.

1. Přípravné stadium českého pra vo pi su 

Přípravné sta dium českého pra vo pi su sahá do kon ce 13. stol. V té
době plni la v českých zemích fun kci kulturního ja zy ka la ti na (tj. ja zyk 
liturgický a literární, diplomatický a administrativní). Všechny po-
třebné písemnosti by ly te dy psány la tin sky. Je st liže vy v sta la potřeba
za psat v latinském te x tu české slo vo či krátký text, užila se la tin ka bez
jakékoli úpravy, a pro to je ten to nejstarší způsob zápisu českých slov
označován ja ko  p r a  v o  p i s  p r i m i t i v n í  ne bo  j e d n o d u c h ý.
Někteří badatelé ten to termín odmítají, a to právem, pro tože termín
pra vo pis předpokládá exi sten ci pravopisného systému. A v této gra fi -
ce žádný systém není. „Pri mi ti v nost“ nejstaršího pra vo pi su spočívala
v tom, že rozdíl me zi větším počtem českých hlásek a menším počtem
písmen středověké latinské abe ce dy se řešil na úkor jednoznačnosti
zápisu domácích hlásek. Hlásky v latině neexistující by ly zapisovány
písmeny označujícími podobné hlásky latinské, přitom se každý písař
řídil vlastním slu chem, takže to ne by lo jednotné: např. de te (přepis:
dietě, nč. dítě). Pod oba zápisu te dy záležela i na tom, zda písař uměl či
neuměl česky. V případě cizích písařů neznalých češtiny by ly zápisy
českých slov nejpestřejší, ne boť ti to písaři se snažili za psat slo vo jim
nesrozumitelné co nejvýstižněji, brzy i pomocí spřežek – Iv r s hik –
osobní jméno Juřík, dnes Jiřík). Tak se sta lo, že jed no písmeno
označovalo více hlásek (např. písmeno c označovalo české [c], [k]
a [č] (Mi cu l ci ci, tj. Mikulčici – dnešní obec Nikolčice), písmeno z za se 
mohlo označovat všechny sy ka v ky: wez (ves), Co na za, Za ui sa (osob-
ní jména Ko naša, Záviša) atd. 

V důsledku této nejednoznačnosti by la táž hláska za se zaznamená- 
vána různými písmeny: hláska [k] by la označována písmeny c, k, g ,
např. osobní jména Ja nek (Ja nek), Pe trec (Pe trek), Vneg (Uněk), od
po lo vi ny 12. stol. též rozličnými spřežka mi: Lo uihc (Lovík), Swa t ho -
p luch (Sva to p luk), Mi ligh (Milík) atd. Nejstarší gra fi ka zpra vi d la

neoznačovala kvan ti tu vokálů; jen ojediněle je vyznačena zdvo jo-
váním samohlásek (co ma ar, tj. komár), čárkou, příp. oběma prostřed-
ky současně (No ó stup, osobní jméno Nó stup). 

První zápisy bezpečně českých slov pocházejí z 10.–11. století, te -
dy z období pračeštiny. Jde o nečetná jména místní ne bo osobní na
českých denárech: je jich výhodou je přesná da ta ce do kla du. Např. Bo -
le s lav dux z po kla du mincí uložených ko lem ro ku 970, dále z 10. a 11.
století Sva to pulk (Sva to p luk). K nim se druží nevelký počet vlastních
jmen z li stin vyhotovených v 11. stol.: např. Spy ti g ne us (Spytihněv),
bre za (obec Brie za, nč. Bříza, patrně dnešní Březí u Ústí nad La bem).
Te pr ve v průběhu 12.–-13. století českých slov podstatně přibývá.
Nejstarší hi sto ri c ky do ložená česká slo va, tj. z období 10.–13. stol.,
z období pračeštiny a rané staré češtiny, nazýváme souhrnně bo he mi -
ka. Jsou to především vlastní jména, méně často ape la ti va, která písař
nechtěl ne bo ne mohl přeložit: osobní jméno (Bo le s lav, Sva to p luk),
vlastní jména míst, o kterých se jed na lo ne bo kde se něco dělo (in ur be 
Gra dec). Např. v listině k r. 1160 jsou za chy ce ny následující do kla dy
jmen osad: Po po vi ci, Gradčane, Zlo bi ci, Bez mi rov (dnes ob ce Po po -
vi ce, Hradčany, Zlo bi ce, Bezměrov). Další sku pi nu bo he mik tvoří
ape la ti va: termíny – např. právnické ( chomútné, grnečné ‘celní po pla -
tek z koňů v cho mo u tech, z hrnců’), pod le potřeby i další po j me no-
vání, ja ko např. kožělug ‘koželuh, tj. kdo zpracovává surové kůže na
useň‘ (useň je vyčiněná surová kůže), ne bo ape la ti va zpřesňující
latinský překlad: po rca rius, qui scla vi ce di ci tur svi nar. Od 12., ale
častěji od 13. století se k bohemikům připojovaly glo sy – překlady
jednotlivých slov ne bo úryvků vět a souvětí, dále přípisky a na kon ci
13. stol. i dvě literární díla (Vítaj, král‘u všeomohúci – Mo d li t ba Kun -
hu ti na, Slo vo do světa stvořenie – Píseň ostrovská). 

Podrobný průzkum vlastních jmen z 12.–13. stol. ukázal, že při je -
jich zápisu má onen „primitivní pra vo pis” (pro sro zumi te l nost výkla-
du bu du užívat ten to vžitý termín) většinou ji nou pod obu než při
zápisu apelativních bo he mik, glos a nečetných souvislých textů. Z to -
ho ply ne, že primitivní pra vo pis exi sto val ve dvou podobách: 
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a) V případě ape la tiv, glos, přípisků a souvislých textů je sice nejedno- 
značný, ale většinou dost stereotypní (repertoár grafémů sloužících
k označení jednotlivých hlásek je poměrně chudý), 

b) při zápisu vlastních jmen je rovněž nejednoznačný, ale pro zachy-
cení jednotlivých hlásek di spo nu je širokou škálou možností (včetně 
spřežek). 

Ta to pe strost svědčí o hledání jednoznačnějšího způsobu zápisu,
jež by la v případě vlastních jmen mno hem naléhavější než v případě
ape la tiv a krátkých textů. Ape la ti va a kratší te x ty si to tiž by lo možno
na základě zna lo sti české slovní zásoby domýšlet, v delších glosách
napomáhal i kon text: pro to ob vy kle stačilo za psat hlásku v latině
neexistující pomocí grafému označujícího hlásku po do bnou: např.
slo vo ca vyskytující se v glo se v Túlci sv. Bo na ven tu ry ze 13. stol.:
V příslušném kon te x tu (v modlitvách čas zvésti – ‘va ca re, zabývat se
něčím, te dy oddávat se modlitbám‘) lze snad no roz po znat, že jde o
zápis [č] pomocí li te ry c, te dy o ape la ti vum čas ‘Ze it‘. Ale stejný zápis 
zachycující vlastní jméno Ca mohl v primitivním pra vo pi su oz na-
čovat různá osobní jména Čaš, Kaz, Kas, Kaš, Čas (všechna ta to
jména ve staré češtině exi sto va la), což ve li ce znesnadňovalo iden ti fi -
ka ci pojmenovávaného. Přitom je třeba si uvědomit, že vlastní jména
musí jed not li v ce ne bo jed not li vi nu po j me no vat a iden ti fi ko vat jed no-
značně. Velká pe strost grafémů při zápisu vlastních jmen te dy svědčí
o hledání jednoznačnějšího způsobu zápisu. Potřeba jednoznačnější-
ho záznamu českých slov s přibývajícím počtem českých písemností
pru d ce vzro st la. Jisté východisko z této si tu a ce nabízely spřežky, ko -
m bi na ce dvou i více li ter, které se spo lu běžně nevyskytují, a není
náhodou, že se nejdříve ob je vi ly v propriích, ale i v nich by ly do kon ce 
13. stol. užívány nesy ste mati c ky.

Na pod po ru svého tvrzení uve du několik příkladů. Zaměřím se na
zápis hlásky [č], která v latině ne by la.

Glo sy, přípisky a literární díla: hláska [č] se píše většinou ja ko c
ne bo ch: necizto ti (nečistoty), cynis (činíš), uechní ziu ot (věčný život), 
zce la výjimečně se uplatňuje s (slu nek – člunek ‘loďka’), cc (lucc – lúč 
‘louč, pochodeň’) a několik dalších, zce la ojedinělých spřežek.

 K označení hlásky [č] ve vlastních jménech exi sto va lo minimálně
15, ale spíše i více možností, např. u osobních jmen [č] se psa lo:
c (Bocko, tj. Boček), s (Bosko – Boček), z (Bozko – Boček), ch
(Bochko – Boček), cz (Boczko – Boček), chch (Bochchek –Boček),
ths (Bothsko – Boček), cs (Bics – Bič), sc (Scasta – Částa), tsch
(Tschazta – Částa), sh (Mi lish – Milíč), ts (Tsyr nin – Čirnín , později
Černín), sch (Schyr nin – Čirnín), zch (Zchyr ni nus – Čirnín(us)), csh
(Zlu gacsh – Slugáč, později Sluháč). Příklady by ly vza ty ze starší edi -
ce, v níž se nerozlišovalo dlouhé () a okrouhlé (s). S těmito do kla dy si
sro v ne j me první české věty psané rovněž primitivním pra vo pi sem (šlo 
v nich o převod ma je t ku církvi)2: 

Pauel dal get ploco u i cih zemu

Wlah dalget dola zemu bogu iu ia te mu cepanu eduema du ni co ma bo-
guceu a edlatu

Přepis: 
Pavel dal jest Ploskovicích zem‘u. Vlach dal jest Dolás zem‘u Bogu i sv‘a-

tému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučějú a Sedlatú. 

(Novočesky: Pavel dal v Ploskovicích zemi bohu. Vlach dal v Do la nech zemi 
bohu a svatému Štěpánu se dvěma poddanými Bohučejem a Se d la tou.) 

2. Období pra vo pi su spřežkového

S p ř e ž k o v ý  p r a  v o  p i s  řeší ne do sta tek latinských písmen
pomocí spřežek. Na rozdíl od období předchozího jde už o pro-
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2 Nejstarší propria se právě díky nejednoznačnému pravopisu rekonstruují
nesnadno. Bez znalosti staročeských vlastních jmen a produktivních staročeských
slovotvorných typů je to prakticky nemožné. A také je nutné znát nejstarší českou
grafiku, abychom věděli, co od ní můžeme očekávat. Např. k správnému přečtení
zápisu Crucac je třeba vědět, že se stč. apelativní jména nositelů vla st no sti tvořila
příponou -ák od adjektiv (srov. Malák ‘malý člověk‘) a že litera c označovala [c],
[č], [k], a že se při čtení nesnadno rozeznávala od písmene t, které mohlo znamenat
i [ť]. Na základě těchto skutečností odhalíme v zápisu Crucac jméno Kruťák ‘krutý
člověk‘. 



myšlený systém, v němž každé hlásce odpovídá specifický grafém ne -
bo je jich ko m bi na ce, tzv. spřežka. 

2.1 Starší spřežkový pra vo pis

Na počátku 14. stol. se ob je vil první pravopisný systém, a to pra vo -
pis spřežkový; vzhle dem k pozdějšímu spřežkovému pra vo pi su jed -
noduššímu byl nazván  s t a r š í  ne bo  s l o ž i t ě j š í.  Ten to systém je
patrně dílem jed no ho tvůrce ne bo několika jedinců. Důsledně byl to tiž 
užit jen v některých nejstarších českých legendách, z nich se do cho va -
ly po uze zlo m ky. Poměrně důsledný je starší spřežkový pra vo pis
v následujících legendách: o P. Ma rii, o apoštolích, o sv. Du chu,
o Pilátovi, o Jidášovi, méně důsledný je v tzv. Klementinských zlom-
cích (zlo m ky le gend o Ja ku bo vi menším, o pa peži Sy l ve stro vi, o umu- 
čení Páně) a v nejstarších ru ko pi sech Ale xan dre i dy. 

Je ho základním ry sem je důsledné rozlišování sy kavek. 

Grafém/spřežka foném příklady 

 zz  s  zzam (sám) 

 ,   (= dlouhé s) š  lepím (lepším)

cz c czo (co)

chz č chzazz (čas)

z z mezí (me zi)

s ž si wot (život)

ch ch duch (duch)

rs ř mo r se (moře)

ie, ye ě chty el (chtěl)

c zvl. před a,o,u,r k coz ztel (ko stel)

g j gim (jim)

g v přejatých slo vech g z ga li ley (z Ga li lei)

Délka samohlásek se označuje zřídka, a to zdvojením příslušné
samohlásky, přičemž se grafémy píší zpra vi d la nad se bou (kte reem).

Spřežkový pra vo pis většinou neodráží tehdejší výslovnostní rozdíl
me zi [i] a [y]. Obou písmen se užívá pro mi skue, nad to ještě označují
hlásku [j] (ya b lek). Ueďme ještě příklad z Le gen dy o P. Ma rii z počát-
ku 14. stol.: „S těmi slo vy a v tom zármutku vešedši (vešla) do své
štěpnice (sa du) a plačíc pa d la tváří k ze mi”. Nicě = jmenný tvar ad je -
kti va nicí – nic, nicě, ni ce ‘sklíčený, skleslý‘. 

Trans li te ra ce Trans kri pce

Tu rsíechzíu hi t˘em za mu t kem Tú řěčú hi tiem zámutkem

-edi do zzwe  vchzíepown˘czíe… šedši do své ščěpovnicě…

– plachzíuczí pa de nyczíe.. – plačúci pa de nicě…

Jak pa tr no z příkladů, je to pravopisný systém na to lik nápadný, že
dal název druhému vývojovému období. Ale většinou se při po pi su to -
ho to období neuvádí, že byl starší spřežkový pra vo pis ome zen právě
jen na několik nejstarších literárních památek a že ostatní české
písemnosti té do by měly gra fi ku dost odlišnou. By la to především
vlastní jména místní, osobní, termíny a glo sy, které by ly nadále psány
n e j e d n o z n a č n o u  g r a  f i  k o u  v y c h á z e j í c í  z  p r i  m i  t i v -
n í h o  p r a  v o  p i  s u,  ale již méně pe strou a do jisté míry ustálenou.
Její pod oba se ply nu le vyvíjí směrem k spřežkovému pra vo pi su mlad-
šímu. 

Je to vidět u to po nym z období 1300–1340. Všimněme si, jak se
zapisují sy ka v ky, a zaměřme se na zna ky nejnápadnější: [č] není ni k dy 
chz, [s] není ni k dy zz, např.: Telcz (Telč), Ci r nicz (Černice), Za bla tie
(Zá- blatí), Ze le taw (Žele ta va), Cri sa no wicz (Křižano vi ce), Ny rz ko
(Nýrsko), By s cu picz (Bi sko u p ky), Na sse d lo wicz (Násedlovice), Da le -
sicz (Dalešice), Ore s chin (Ořešín), Sla pa nicz (Šlapanice), Cho tie s -
chow (Chotěšov). Su fix -ic je původní (bezkoncovkový) gen. pl.
obyvatelských jmen, srov. stč. je den z Vršovic, tj. Vršoviců. Ten to
starý ge ni tiv se pak udržel ve stejně znějících to po ny mech. (Původní
tva ry: Iva no vi ci – a) nom. obyvatelského jména Iva no vi ci, tj. lidé Iva -
no vi, b) nom. to po ny ma, dnešní Iva no vi ce.) 
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Z uvedeného vyplývá, že tehdejší gra fi ka ne by la jednotná. Na tu to
skutečnost však do sud odborná li te ra tu ra neu pozo r ni la. Až na několik
le gend, v nichž se poměrně důsledně užíval starší spřežkový pra vo pis, 
uplatňuje se v ostatních písemnostech té do by gra fi ka podstatně jed -
nodušší a ta tvoří mezistupeň me zi pra vo pi sem primitivním a mladším 
spřežkovým. Např. ve vlastních jménech jsou sho dy s následujícím
mladším spřežkovým pra vo pi sem nepřehlédnutelné. Stojí za zmínku,
že spřežka chz, užívaná pro [č] ve starším spřežkovém pra vo pi su, ne -
by la v materiálu vlastních jmen osobních a místních 10. století – 1340
vůbec za chy ce na. Nenašla jsem ji ani v místních jménech z to ho to
období. Pod le mého názoru je to významný důkaz, že starší spřežkový 
pra vo pis byl výtvorem jed no ho člověka ne bo několika jedinců, a ne -
byl te dy obecně rozšířený.

2.2 Mladší (jednodušší) spřežkový pra vo pis 

M l a d š í  s p ř e ž k o v ý  p r a  v o  p i s  se fo r mo val od 30. let 14.
stol., držel se – ve d le nově zavedeného diakritického pra vo pi su – po
celé 15. stol. a v jed not li vo stech přežíval až do národního obrození
(zvláště v ru ko pi sech). Na rozdíl od staršího spřežkového pra vo pi su
nerozlišuje sykavkové dvo ji ce [s] – [š], [z] – [ž], [c] – [č], za to více re -
spe ktu je znělost hlásek (odlišuje [z] – [s], [ž] – [š]). Jak ukazují
písemnosti z 2.čtvrtiny 14. stol., je jichž gra fi ka se mno ho neliší od
gra fi ky užité ve vlastních jménech a glosách 1. čtvrtiny 14. stol., byl
ten to pra vo pis výsledkem plynulého vývoje. 

Grafém/spřežka Foném Příklad

z z zly (zlý)

z ž zena (žena)

s, s yas ny (jasný), biku pi (biskupí)

s, š budes (budeš), wecz (švec)

zejm. š doel (došel)

cz c dczery (dce ry)

cz č czet (čest)

rz ř rzy e ka (nč. řeka)

Ostatní prostředky zůstaly stejné ja ko ve starším spřežkovém pra -
vo pi su. Většinou není zce la důsledný, v mnohých památkách přeží-
vají prvky pra vo pi su primitivního. Příklad z Kro ni ka tak řečeného Da -
li mi la (Kníže Hostivít po tom zemřel, Bořivoj na sto u pil na otcův trůn):

Trans li te ra ce Trans kri pce

Kny ez Hoty wyt po tom ny de Kněz Hostivít potom snide,

Bo rzy woy na ot czow  to lecz wzny de. Bořivoj na ot cóv sto lec vzni de.

Do kla dy neliterární po va hy se od mladšího spřežkového pra vo pi su 
užívaného v literárních památkách většinou odlišují jen větším podí-
lem prvků primitivního pra vo pi su (jistá míra nejednoznačnosti i řada
starších spřežek přetrvává), a tak ply nu le navazují na období před-
chozí. Mnohé spřežky vzni kly, ne bo se alespoň pro sa di ly pod vli vem
němčiny (sch – [š], tz – [c]). Např. vlastní jména místní: 1392 Cze r n -
czyn (Černčín), 1373 Sa d kow (Sa d kov), 1385 Schach (Šach), 1374 Ze -
le tiz (Žele ti ce), 1368 Zho rzecz (Zhořec), 1374 Ma cow (Ma kov), 1392
in vi la Bel lo witz (Ve lo vi ce, později sply nu ly s Bedřichovicemi).

Ve staročeském pra vo pi su se rovněž uplatňovala interpunkční zna- 
ménka, ale jen nesoustavně a spo ra di c ky. Je jich úkolem by lo oz na-
čovat místa pa uz při hlasitém přednesu. Po kud se v te x tu in ter pun kce
ob je vu je, užívá se vždy jen je den druh interpunkčního znaménka (buď 
tečka uprostřed řádku, ne bo dvě tečky, barevná tečka, šikmá čára přes
celý řádek apod.). Te pr ve v 15. stol. se užití interpunkčních znamének
rozšířilo více, ale nadále se v konkrétním te x tu užívá jen je den druh,
a to stále pro označování pa uz. Viz následující Husův text. 

3. Diakritický pra vo pis 

D i a k r i t i c k ý  p r a  v o  p i s  řeší roz por me zi rozdílným počtem
la tinských písmen a českých hlásek pomocí dia kri tik (čárek a teček
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nad písmeny). Je ho tvůrcem je s největší pravděpodobností Jan Hus.
K této pro ble ma ti ce se ještě vrátím. Místo spřežek se zavádějí li te ry
s tečkou (pun c tus ro tun dus): c, s, ż, r, d, t, n, l = dnešní č, š, ž, ř, ď, ť, ň a
původní tvrdé l. Brzy na to se někdy píše místo tečky háček, ja ko např.
v některých případech už v třeboňském opi su traktátu Ort ho gra p hia
Bo he mi ca. Kvan ti ta se označuje příslušnou li te rou s čárkou (gra ci lis
vi r gu la): á, é, í apod. Označování kvan ti ty ovšem ne by lo ještě dlo u ho
důsledné (zvláště v ru ko pi sech). Dalším požada v kem by lo zapisování
[i], [y] pod le je jich původní výslovnosti a ten to úzus se dodržuje do -
dnes (liška, slyšet). Ostatní prostředky zůstaly většinou beze změny. 

Příklad z Hu so vy Po sty ly: 

Trans li te ra ce Trans kri pce

Aby ktoż budes citi rozvmiel me ce
ke reci / viez / żet em pal tak iakoż oby -
ce i nie mluwim / neb wgednom kragi
Cechowe ginak mluwie / a wginem
ginak…

Aby, ktož budeš čísti, rozuměl mé
české řeči, věz, žeť sem psal tak, jakož
obyčejně mluvím, neb v jednom kraji
Čechové jinak mluvie a v jiném jinak…

Je obecně známo, že ten to návrh diakritického pra vo pi su je ob -
sažen v anonymním spi su Ort ho gra p hia Bo he mi ca a je přisuzován Ja -
nu Hu so vi. Je to první spis pojednávající o českém pra vo pi su vůbec
a pochází z počátku 15. stol. Je třeba zdůraznit, že jde o dílo mi mo-
řádného významu, které po ložilo základy současného českého pra vo -
pi su a ov li v ni lo pravopisné systémy některých dalších jazyků.

Ten to la tin sky psaný traktát se v originále ne za cho val, je známý
po uze ze dvou opisů. První z nich ob je vil v r. 1827 v třeboňském ar -
chi vu František Palacký, na zval jej Ort ho gra p hia Bo he mi ca a přisou-
dil  H u  s o  v i.  Předtím by la známa po uze je ho část – abe ce da otištěná
ve spi sku Výklad na Otčenáš, 1545, a ve slabikáři Prostějovském
z r. 1547. Na počátku 20. století na lezl Václav Flajšhans v pražském
kapitulním ru ko pi su ex ce r p ta pořízená z jiného (nám ji nak nezná-
mého) opi su to ho to traktátu. V určování autorství a do by vzni ku to ho -
to anonymního díla se badatelé rozcházejí: ja ko autoři jsou označo-
váni Jan Hus ne bo Jan z Holešova (au tor první jazykovědněbohe-

mistické stu die z kon ce 14. stol. o písni Ho spo di ne, po mi luj ny). Pří-
padně je Ort ho gra p hia Bo he mi ca po važována za anonymní dílo
z 30.–40. let 15. století. Vznik díla bývá kla den do r. 1406, 1410, 1411, 
1412, event. do 30.–40. let 15. stol. Převládající přesvědčení, že
traktát na psal Jan Hus, bývá provázeno citáty z je ho děl, v nichž se
vyjadřoval k jazykovědné pro ble ma ti ce, především pak k ne do stat-
kům tehdejší gra fi ky. To je hlavní ar gu ment pro je ho autorství.

Opis nalezený Palackým vy dal Šembera (1857), je ho no vou edi ci
pořídil Schröpfer (1968). Ex ce r p ta druhého opi su vy da la Vidmanová
(1982). Traktát asi sloužil ja ko pomůcka, pod le níž se měli žáci naučit
správně česky psát. Tak se sta lo, že jej stihl obvyklý osud školních
knih: zůstal zachován jen v pozdějších nedokonalých a patrně i neúpl-
ných opi sech. V našem případě to by la ona dvě výše uvedená poruše-
ná znění, jež by la od nepochybně propracovanějšího a stylově vytříbe- 
nějšího originálu poněkud vzdálená. Z to ho ply ne, že pro určování
autorství Ort ho gra p hie Bo he mi ca nemůže být jazykový (stylistický)
roz bor uvedených dvou opisů kritériem spolehlivým.

 Není po chyb, že au tor spi su (s ve l kou pravděpodobností Jan Hus)
byl inspirován soudobými potřebami pra xe, bouřlivým roz vo jem spi -
sovné češtiny a prudkým rozšiřováním sféry její působnosti. Ort ho -
gra p hia Bo he mi ca se vyznačuje novým řešením zápisu češtiny. Na -
vrhu je originální úpravu pra vo pi su. Pod le vzo ru slabikářů začíná
návrhem abe ce dy. V ní je každé písmeno pojmenováno slo vem, slo va
pak tvoří souvislý text, aby se dobře pa ma to va la: 

A (=a) bude (=b) cele (=c) czze le di (nad slovem je c namísto c asi vinou
opisovače) dano (=d) die di cztwie (=dˇ) (občas je tam už háček – dochované opisy už
přesný záměr autora návrhu nezachycují)… (Schröpfer, 1968, s. 53). 

Stojí za zmínku, že ja ko sym bol li te ry i zvo lil au tor charvátskou
spo j ku ili. To svědčí o je ho kon ta ktu s Emauzským klášterem a záro-
veň o důležité ro li, kte rou tamější charvátští mnichové (psa li hra na tou
hlaholicí) hráli v počátcích našeho teoretického bádání o češtině3. Jak
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by lo naznačeno výše, jednoduché li te ry latinské a spřežku ch, jichž se
v češtině užívalo, po ne chal au tor návrhu v té pla t no sti, kte rou měly ve
středověké latině (kromě c, jež mělo označovat po uze hlásku [c], ne
[k]). A hlásky, které la ti na neměla, rozlišil dia kri ti ky nad písmeny
označujícími hlásky podobné. Onen roz por me zi menším počtem
latinských grafémů a větším počtem českých fonémů byl te dy geniál-
ně vyřešen pomocí dia kri tik. Cílem této pravopisné re fo r my by lo psát
každou hlásku jen jedním písmenem, s výjimkou spřežky ch, která
zůstala, poněvadž by la také v němčině a latině (zde ovšem jen ve slo -
vech cizího původu, ve slovnících se zařazuje me zi c).

Úmyslně jsem po mi nu la termíny nabodeníčko dlúhé, nabodeníčko 
krátké, které bývají v sou vi s lo sti s dia kri tic kou úpravou pra vo pi su
uváděny, ja ko kdy by to by ly staročeské ek vi va len ty lat. termínů pun c -
tus ro tun dus a gra ci lis vi r gu la. Po mi nu la jsem je pro to, že ve spi se
Ort ho gra p hia Bo he mi ca ne j sou, a je ve l mi pravděpodobné, že s Hu -
sem nemají nic společného. Oba termíny jsou do loženy po uze v Do -
slo vu k biblím Šafhauzské (bez da ta ce) a Nymburské (1462–1463)
a ni k de jin de (oba te x ty se až na drobné lexikální a syntaktické od chy l -
ky shodují). S Hu sem ja kožto au to rem traktátu Ort ho gra p hia Bo he mi -
ca spo jil termíny nabodeníčka dodatečně a zároveň ja ko první Šembe- 
ra, který ten to Do slov mylně pokládal za Předmluvu k bi b li Šafhauz-
ské, jež by la pod le je ho názoru také výtvorem Husovým. A zároveň
věřil, že se Hus podílel na biblických překladech té do by. Když
připravoval vydání Ort ho gra p hie (1857), připojil k Or t ho gra fii tzv.
Přídavek a do něho vložil všechny te h dy známé úryvky z Husových
děl, které svědčily o je ho zájmu o pra vo pis. A zce la lo gi c ky tam přidal
i onen Do slov, ovšem pod názvem Předmluva k bi b li Šafhauské, pro -
tože se domníval, že ji Hus na psal. Tak se do sta la do hro ma dy dvě díla
rozdílných autorů, a to v edi ci pod ti tu lem Mi stra Ja na Hu si Or to gra fie 
česká (1857). Další badatelé je pak začali spo jo vat do hro ma dy, aniž si
pra vou skutečnost ověřili. Tak se nabodeníčka, do ložená po uze v to m -
to jediném Do slo vu uvedeném ve dvou biblích, do sta la do spojení
s Hu sem a „je ho“ návrhem diakritického pra vo pi su. V odborné li te ra -
tuře pak oba termíny (nabodeníčko krátké, nabodeníčko dlúhé) začaly

být s Hu sem au to ma tic ky spojovány. A spo lu s to u to významnou
osobností se vry ly do paměti českého národa. A drží se v ní do dnes.

Význam návrhu diakritického pra vo pi su je velký. Přestože se
v gra fi ce dřívějších století dia kri ti ka občas ob je vo va la (v českých slo -
vech nacházíme už od 12. stol. po ku sy označovat kvan ti tu čárkou,
srov. např. osobní jméno No ó stup z li sti ny k r. 1188, o něco později
bývá různými dia kri ti ky spo ra di c ky označována měkkost), te pr ve au -
tor spi sku Ort ho gra p hia Bo he mi ca je uvedl v systém, který plně vy ho -
vo val potřebám češtiny; jde te dy o řešení zce la originální. Ni k dy
předtím ne by lo diakritických znamének užito k úpravě latinského
písma s tou promyšlenou důsledností, opřenou o poznání rozlišovací
pla t no sti českých hlásek, ja ko právě v to m to spi se.

Badatelé si často kla d li otázku, od kud se nápad s dia kri ti ky vzal.
Za zdroj in spi ra ce pro užití diakritických znamének by ly po važovány
např. čárka označující původní řecký akut, tj. ostrý přízvuk ve slo vech
přejatých do la ti ny, šíření tečky nad některými li te ra mi (zejména i) ve
středověké la tin ce, tečka (tzv. dageš) charakteristická pro písmo he -
brejské, dia kri ti ka nad písmeny v irštině, ojedinělá dia kri ti ka v tzv.
primitivním a spřežkovém pra vo pi su v češtině a v neposlední řadě
dia kri ti ka v hla ho li ci. Inspirativní působení mnichů Emauzského kláš-
tera však spočívalo spíše v podnětu, že v hla ho li ci odpovídá jed no mu
grafému je den foném.

Po abecedě následuje slabikář, tj. so u sta va sla bik s hojnými příkla-
dy slov, je jichž pomocí se – pod le vzo ru latinských gra ma tik – u každé 
hlásky dokládá, před kterými a po kterých hláskách se vyskytu je4. 

Vlastní význam traktátu Ort ho gra p hia Bo he mi ca spočívá v tom,
že úspěšně a tvůrčím způsobem ap li ku je středověké gramatické me to -
dy na češtinu, že uplatňuje me to du srovnávací a místo citátů z klasiků
a středověkých autorů volí příklady též z živého ja zy ka. 
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Objevný a přínosný je organoartikulační po pis tvoření hlásek ([ď],
[ň], [l], [ł], [y] a zčásti též [i]), ne boť ta to pozorování bývala ve
středověku většinou odkazována do na uk přírodních. K těmto ori gi-
nálním postřehům je připojen požada vek, aby se [i] a [y], tj. i pa r vum
a y grossum, rozlišovalo v písmě i ar ti ku la ci. Výklady jsou provázeny
úctyhodnou řadou příkladů domácích (včetně Mo ra vy) i cizojazyč-
ných (charvátština, němčina, řečtina, maďarština, hebrejština, církev-
ní slovanština, polština), jež svědčí jak o autorových jazykových zna -
lo stech, tak o je ho kon ta ktech s univerzitními stu den ty pocházejícími
z různých zemí, od nichž mohl některé příklady získat. Pojednání
uzavírá výčet českých ekvivalentů několika odborných termínů (vokál
= hla sie, sa mo hlas, hla su p lod…) a dále promyšlená so u sta va zkra tek
(inspirací by ly jistě obdobné zkra t ky latinské), jež měla – zároveň
s dia kri tic kou úpravou pra vo pi su – ulehčit a zle v nit opisování a tak
zpřístupnit li te ra tu ru, zejména bi b li širokým vrstvám (naznačený po -
stup byl uplatněn např. v bi b li Táborské mlynářky). Třetí část spi sku
tvoří mo d li t by Otčenáš, Zdrávas a Věřím v Bo ha, napsané pod le nově
navrhovaného diakritického pra vo pi su a za použití zkra tek. 

V česky psaném závěru vyzývá au tor Čechy, aby navrhované
zásady dodržova li. Je si vědom to ho, že jde o změnu převratnou, která
ne bu de přijata okamžitě, a pro to žádá písaře, aby alespoň re spe kto va li
rozdíl me zi [i] a [y] a psa li c jedním písmenem ja ko [c], ne spřežkou.
Ale nové zásady se vžívaly po ma lu, ani písaři opisující Hu so va díla je
ne dodržova li důsledně (nejvíce je re spe kto val písař Zi k mund z Hu sin -
ce), pro tože dosavadní spřežkový pra vo pis byl vžitý. Přesto však
originální pravopisná re fo r ma ne za ni kla. V dalších stoletích se –
s jistými úpravami – postupně pro sa zo va la, až pevně za ko t vi la v nové
češtině.

Ta to re fo r ma la tin ky se uja la ne jen u Čechů, ale s po stu pem do by
také v pravopisných soustavách dalších Slovanů, kteří užívají la tin-
ského písma, dále u některých neslovanských národů v Evropě a od
19. stol. i ja ko prin cip různých transkripčních systémů vědeckých.
Lze te dy bez nadsázky kon sta to vat, že představuje významný kulturní 
fenomén ve vývoji písemné vzdělanosti evropské a vůbec světové.

Vraťme se do 15. století. Diakritický pra vo pis se pro sa zo val po ma -
lu, v mnohých památkách je kombinován s pra vo pi sem spřežkovým,
ne bo do kon ce mladší spřežkový pra vo pis převládá. Během 15. století
te dy koe xi sto va ly v psané češtině dva pravopisné systémy: diakritický 
a spřežkový a k to mu exi sto va ly i kompromisní pod oby přechodné.

V případě vlastních jmen do mi nu je mladší spřežkový pra vo pis
s prvky pra vo pi su primitivního a ovlivněný pra vo pi sem německým.
Gra fi ka vlastních jmen místních z let 1340–1500 (převládající způsob
zápisu moravských místních jmen) vy pa da la ta kto:

Grafém/spřežka Hláska

cz  c, č

tz  c

z  z, ž

rz  ř

s,   s

ss, , s, sch  š

Diakritických znamének se užívá zřídka. Příklady vlastních jmen
místních z 15. stol.: 1466 Ma nessowicze (Manešovice), 1447 Mezibo-
rzie (Meziboří), 1417 Mi kulczicz (Mikulčice), 1476 Moschno wetz
(Mošnovec), 1437 Smi lov, Smy low (Smi lov)…

Naznačený stav gra fi ky 15. století je východiskem pro další vývoj
pra vo pi su v době střední češtiny, kdy se uplatňoval tzv.  p r a  v o  p i s
b r a t r s k ý5. Je to v podstatě upravený pra vo pis diakritický. Je naz-
ván pod le tvůrců těchto úprav a je ho prvních uživatelů – členů Jed no ty 
bratrské. Bratrský pra vo pis se uplatňoval především v tiscích. Pra vo-
pisné změny prováděné v úzu tiskařském pro ni ka ly do písařského úzu
se zpožděním a v nestejné míře, některé z nich ne pro ni kly vůbec. Zce -
la nedůsledné by lo označování měkkosti konsonantů diakritickými
znaménky a označování kvan ti ty čárkou. V písařském úzu se běžně
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užívalo řady spřežek (cž – [č], cz – [c], zi – [ž], rž – [ř], uo – [ú]),
zaměňuje se užívání [i], [y] (zvláště v 17. stol.) atd. 

Rozdíly me zi obojím územ se postupně pro hlu bo va ly. Oko lo ro ku
1530 by ly už tak nápadné, že šlo v podstatě o dvojí pra vo pis. Gra fi ka
střední do by však překračuje rámec této stu die.

4. Závěr

Jak jsme ukázali výše, mají staročeské písemné památky neliterár-
ní po va hy (glo sy, ale zejména četné li sti ny obsahující vlastní jména
místní a osobní) ve l kou ce nu, pro tože svědčí o  o b e c n ě  r o z š í ř e -
n é m  způsobu zápisu českých slov. To platí jak pro tzv. primitivní
pra vo pis, kdy výzkum nejstarších proprií po mohl od ha lit dvě pod oby
této nejednoznačné gra fi ky (jed nu pro ape la ti va a souvislé te x ty, dru -
hou pro vlastní jména), tak to platí pro krátké období 1300–1340,
které bývá představováno ja ko období staršího spřežkového pra vo pi -
su, přestože je ten to pra vo pis dosvědčen jen pro malý počet zlomků
literárních textů. Gra fi ka ostatních písemností té do by představuje
spojovací článek me zi primitivním a mladším spřežkovým pra vo pi -
sem. Do de jme, že k větší pe stro sti gra fi ky vlastních jmen přispěli
i cizí písaři neznalí češtiny, kteří do zápisů přenášeli své zkušenosti
z la ti ny a němčiny; při opi su li stin se je jich zápisy šířily dál a tak
ovlivňovaly grafický úzus staročeského období. Mladší spřežkový
pra vo pis měl ve staré češtině pevné postavení a trva lo ve l mi dlo u ho
než se plně pro sa dil pra vo pis diakritický (v podstatě až v češtině
nové).
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Ro bert ADAM
Pra ha

Matná světla na periférii české in ter pun kce

Kladení členicích znamének nepatří v české jazykovědě k téma-
tům, na která se soustřeďuje teoretická po zo r nost badatelů. Jed nou
z řídkých výjimek je nedlouhý článek Mi lo s la va Sedláčka (1986),
v němž au tor mj. vy me zu je fun kce in ter pun kce a její kritéria a názna-
kově rozlišuje in ter pun kci neutrální (základní, obe cnou) a individuál-
ní (subjektivní). Správné užívání neutrální in ter pun kce je v českém
prostředí významnou součástí no r my veřejných písemných projevů,
ja ko takové je kodifikováno a je předmětem soustavné školní výuky.
Pro tože je in ter pun kce po važována za (svébytnou) součást pra vo pi su,
provádí její ko di fi ka ci nejrozšířenější česká jazykověkodifikační pří-
ručka, Pra vi d la českého pra vo pi su, která se me zi veřejností těší po-
měrně vysoké autoritě. Pra vi d la vycházejí už řadu desítiletí ve dvou
vydáních: tzv. školním, které je mini ste r st vem školství schvalováno
ja ko závazná pomůcka pro výuku českého ja zy ka, čímž právě nabývá
cha ra kte ru kodifikační příručky, a tzv. akademickém. Výklady o in ter -
pun kci jsou v akademickém vydání obsáhlejší než ve vydání školním,
ale ne o moc. Lze říci, že školní vydání vy me zu je centrální ob last
české in ter pun kce, kte rou by si měl os vo jit každý člověk během své
školní docházky a která má cha ra kter obecně závazné no r my. Aka de -
mické vydání Pra vi del pak to to cen trum poněkud rozšiřuje. Zbývá
však ještě spo u sta případů (syntaktických konstrukcí, vztahů, spo jo -
vacích prostředků apod.), o nichž Pra vi d la nepojednávají ne bo po jed-
návají nejasně, avšak které se v úzu s větší či menší frekvencí objevují. 
Při rozhodování o tom, zda v těchto případech znaménko klást, ne bo
neklást, popřípadě které znaménko použít, nemá pi sa tel (případně re -
da ktor, edi tor, ko re ktor) v kodifikační příručce opo ru. Ty to je vy tvoří

interpunkční periférii. Ten, kdo stojí před problémem z ob la sti in ter -
punkční periférie, může po stu po vat v zásadě dvěma směry: buď
objeví v kodifikovaném cen tru in ter pun kce systém a řešení si odvodí
pomocí analogií, ne bo se pokusí zji stit, zda pro daný jev ne e xi stu je
nějaká no r ma, která by by la za chy ce na mi mo kodifikační příručku.
Druhá ce sta není jednoduchá, ne boť hle dat lze na mno ha místech.
Články zaměřené na nějaký interpunkční problém občas, leč bo hužel
nesy ste mati c ky vycházejí v odborných a popularizačních jazykověd-
ných časopisech (zejména v „Českém ja zy ce a literatuře” a v „Naší
řeči”). Některými je vy, které se projevují spíš v te x tech tištěných než
ru kou psaných, se zabývají typografické no r my a pu b li ka ce. A mi mo -
to jsou v současnosti k di spo zi ci i rádcovské či průvodcovské příruč-
ky, které se pokoušejí interpunkční zásady po dat zájemcům z řad
veřejnosti uceleně a šířeji i hlouběji, než jak to činí Pra vi d la. Které
příručky to jsou a jaký je je jich přínos, bu de me sle do vat v to m to
článku. Věříme, že čtenáře „Bo he mi sty ky” náš kritický roz bor vzhle -
dem k praktické po va ze tématu za uj me, třebaže bu de místy poněkud
detailní, až hnidopišský. 

*

První z příruček, které by ly vydány po poslední změně pravopisné
ko di fi ka ce z ro ku 1993, je Jak psát správně čárky (Průvodce in ter -
punkcí pro střední školy a veřejnost) z ro ku 1997. Na psal ji zkušený
pražský bohe mista -di da ktik Vladimír Staněk a mini ste r st vo školství ji 
schválilo ja ko po mo c nou učebnici pro střední školy. Jak napovídá její
název, nepokrývá ce lou ob last in ter pun kce, nýbrž soustřeďuje se na
nejzatíženější znaménko, to tiž čárku (v pojetí M. Sedláčka na zna-
ménka dvě: čárku a dvo ji ci čárek). V předmluvě se uvádí, že příručka
„rozšiřuje a doplňuje so u bor pra vi del tam [v Pra vi d lech českého pra -
vo pi su – R.A.] ob sažených o další případy psaní čárek, s ni miž se žák
ne bo jiný uživa tel ja zy ka v písemné pra xi může se t kat”. Nerozsáhlá
pu b li ka ce ob sa hu je výkladovou část, v níž je poučení rozčleněno
podobně ja ko v Pra vi d lech, jen v jiném pořadí a s poněkud odlišnými
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akcen ty, a rozsáhlou část pra kti c kou – řadu cvičení na doplňování
čárek, včetně klíče.

Ve srovnání s Pra vi d ly uvádí Staňkova příručka podstatně více
spojovacích výrazů a pojmenovává i významové vzta hy (poměry),
v nichž jsou v příkladových větných celcích věty, větné členy ne bo je -
jich složky spo je ny. Mi mo to se snaží vysvětlovat použité syntaktické
po j my, tzn. např. de fi nu je přístavek, několikanásobný větný člen
apod. V tom je nesporně názornější než Pra vi d la sa ma. Nad rámec
Pra vi del stanoví zásady kladení čárky před slo vem až, před spojeními
a tím a stejně ja ko, me zi po zdra vem a oslovením a me zi zkra t kou tzn.
a spo j kou že. Nedůsledně se zabývá kladením čárek u výrazů případ-
ně, eventuálně apod., na opak uvážlivě a názorně po stu pu je, po kud jde
o psaní čárky před zkra t ka mi ty pu atd. Ve l mi užitečné je uvedení pra -
vi d la, pod le něhož se při uvádění pramenů při ci ta ci zákonných
předpisů nepíší čárky me zi pa ra gra fem, od sta v cem a písmenem. Po-
známka o vhod no sti kladení čárky ve spojeních ty pu Moravská ga le -
rie, Br no či Základní škola, Žernosecká vychází z racionální a systé-
mové úvahy, ale jde bo hužel pro ti současnému tren du v tvoření to ho to
ty pu chrématonym, a vlastně i pro ti poměrně pevné normě. Kusý
výklad Pra vi del se V. Staněk pokouší zpřesnit i v otázce vsu vek:
správně uvádí, že ustálené krátké vsu v ky ty pu prosím, myslím, de jme
to mu, upřímně řečeno se zpra vi d la čárkou neoddělují, avšak přiřazuje
k nim i spojení řekl bych, u něhož je na opak noremní čárky psát,
a spojení nemýlím-li se, které si ponechává cha ra kter vedlejší věty.
Stejně ja ko Pra vi d la opomíjí si tu a ci (v úzu běžnou), v níž se výraz ty -
pu prosím ne bo upřímně řečeno vy sky t ne na počátku věty – in ter -
punkční řešení přitom v takové si tu a ci není ni jak samozřejmé.

V několika bo dech se příručka Jak psát správně čárky s Pra vi d ly
rozchází. Zatímco pod le Pra vi del se složky několikanásobného větné- 
ho členu spojené dvojitými spojovacími výrazy čárkou oddělují vždy,
V. Staněk u nich rozlišuje význam; v oddíle o několikanásobných
větných členech i v oddíle o souřadně spojených větách se pak po ko u-
ší ob ja s nit rozdíl me zi slučovacím a vylučovacím významem u rozště- 
pených spo jek buď – ne bo, ať – ne bo, avšak ni ko li zdařile; srov.

významově zce la paralelní, avšak au to rem různě chápané příkladové
věty Občan vyžadu je fungující síť úřadů, ať státních ne bo samospráv-
ných × Výrobky se často delší ne bo kratší čas skladují, ať již ve skla -
dech, ne bo v maloobchodní síti. Kro kem zpět je de fi ni ce volného
a těsného přívlastku: zatímco pod le Pra vi del je volný přívlastek ta ko-
vý, který ne zužuje významový roz sah nadřazeného jména, V. Staněk
ho cha ra kte rizu je ja ko přívlastek, který můžeme vy pu stit, aniž se
poruší smysl věty. Z učebnic syn ta xe jsou přitom známé i věty, v nichž 
volný přívlastek ne se in fo r ma ci pro smysl věty nez by t nou. Např. Mlu -
v ni ce Jo se fa Dobrovského, napsaná na samém počátku minulého
století, podává hlubší po pis jazykového systému než mlu v ni ce napsané 
kon cem padesátých let (Grepl, Karlík 1999, s. 234). (In fo r ma ce, že
mlu v ni ce J. Dobrovského by la napsána na počátku století, zde není
specifikující, jde pro to o přívlastek volný; in fo r ma ce je tu však pod -
statná, ne boť umožňuje srovnání časů vzni ku mlu v nic, které se tu
porovnávají, a te dy uka zu je, jak Dobrovský předstihl svou do bu.)

K dalším řešením odchylným od Pra vi del patří výjimka z usta no-
vení, že před spo j ka mi vyjadřujícími to tožnost (ne bo li, čili, aneb) se
čárka nepíše: au tor uvádí příklady, v nichž je rozumné čárku na psat,
a označuje je ja ko uvádění vysvětlivky; jde vesměs o kon stru kce,
v nichž by by lo lze na hra dit uvedené spo j ky výrazy tj. ne bo tzn. Po jem 
vysvětlivka je použit i při fo r mu la ci pra vi d la o kladení čárky před
výrazy ja ko vy j ma, včetně, kromě, avšak ani zde není definován.
Protějškem je mu „spojení těsné”; z příkladových vět lze usu zo vat na
to, že rozdíl by by lo možno vysvětlit s po uka zem na osamostatňování
částí výpovědi, případně pomocí takových pojmů, ja ko jsou větný
důraz či stupně výpovědní dynamičnosti.

V pasážích věnovaných přístavkovým spojením dochází ve sle do -
vané příručce k vnitřním rozporům. Ja ko příklady spojení, v nichž
druhý člen shrnu je to, co by lo v prvním členu jmenováno, se objevují
za se bou následující věty: Dospělí, děti, domácí návštěvníci i ci zin ci,
všichni by li nadšeni vystoupením sokolského do ro stu. – Ko t va, Bílá
la buť, Máj, zkrátka velké obchodní do my, dosahují neobyčejně vy so-
kého měsíčního ob ra tu. Skutečnost, že za druhým členem v první větě
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(všichni) čárka není, kdežto za druhým členem v druhé větě (do my) je,
zůstává bez komentáře. Interpunkční řešení příkladových vět na re kti -
fi ka ci (Každý psaný ja zyk svo je hra ni ce, ne bo přesněji, hra ni ce svého
mluveného pro je vu, zda le ka překračuje. –Všechny vaše připomínky, či 
lépe podněty, ve z me me v úvahu.) je rozporné ne jen vnitřně (zatímco
po výrazu ne bo přesněji je zde vytištěna čárka, po synonymním či lépe
vytištěna není), nýbrž i ve vzta hu k poznámce o re kti fi ka ci v oddíle
o několikanásobném větném členu, kde se uvádí, že se zde čárka píše
(po uze) před spo j ka mi ne bo, či. Uvnitř jediné příručky je te dy re kti fi -
ka ce po važována současně za vztah koordinační i apoziční; čárku kla -
de nou za ne bo přesněji po važuje me za zjevný la p sus. 

Podobně nepatřičná (a nevysvětlená) je i první čárka ve větě Po ve -
drech, to byl úplný dárek z ne be, ten liják, uvedené me zi příklady na
samostatný větný člen; takovým členem je zde po uze ten liják. Věta
Viděli jsme se asi před ro kem, te h dy na přednášce o Ka r lu Čapkovi,
uvedená tamtéž, patří spíš do oddílu věnovaného přístavkovým spo je-
ním. Příkladem přístavkových spojení jsou i věty Poslední dny před
od je z dem jsme ba li li věci denní potřeby, převážně po tra vi ny a Chce
slučovat neslučitelné, to tiž po li ti ku a morálku, které mají ilu stro vat
kladení čárky u větných členů dodatečně připojených. Ve srovnání
s Pra vi d ly Staňkova příručka ku po di vu vynechává poučení, že oddělit 
čárkou ne l ze takový doplněk vyjádřený příčestím ne bo jmenným tva -
rem ad je kti va, je hož vypuštěním by se věta sta la neúplnou. Me zi
příkladovými větami na ten to typ doplňku – u Staňka vždy oddělo-
vaný čárkami – se pak ob je vu je i věta s doplňkem v rematické po zi ci,
u níž pokládáme čárku za nepřípustnou a pro čtenáře matoucí: Ka rel
Čapek psal, ponořen hlu bo ce do bolestí současné do by. 

V ka pi to le o čárce v souvětí (přesněji o čárce me zi větami) oceňu-
jeme explicitní upozornění na to, že ne vždy má spojení a tak význam
důsledkový; po kud je tak ve větě příslovečným určením způsobu,
čárka být psána nemá: Ru ce sepněte a tak je po ložte na ko le na.
Poznámku hovořící o tom, že čárka před dvouslovnými důsledkovými 
spo j ka mi „se někdy vynechává, je st liže druhá část těchto spojovacích
výrazů (pro to, te dy) je po su nu ta hlouběji do věty”, však lze jen stěží

chápat ja ko doporučení, jak ko li relativně častá ta to interpunkční chy -
ba je. Ve zvláštní poznámce Staňkova příručka poznamenává, že se
čárka ob vy kle ne kla de před zájmeny ne bo zájmennými příslovci ve
spojeních ja ko Přijdu, ale nevím kdy ne bo Volič chce vědět(,) co a jak.
Me zi příklady však nepatří Ni k do si nemůže je z dit(,) čím chce a jak
chce: na rozdíl od ostatních zde uvedených větných celků zde po
zájmenu následuje ver bum fi ni tum, a čárka je pro to nezbytná. Usta no-
vení Pra vi del, pod le kterého se čárka nepíše me zi dvěma spojovacími
výrazy, z nichž každý patří k jiné větě, V. Staněk v rámci bohaté exem -
pli fi ka ce vzta hu je i na případy, v nichž je prvním ze spojovacích
výrazů re la ti vum. S tím lze jen těžko so u hla sit, ne boť re la ti vum je
větným členem dané věty, a věta následující je tím pádem do této věty
vložena – věty vložené do jiných je ovšem nu t no oddělovat čárkami
z obou stran. Rozvedení a zpřehlednění kusých ustanovení Pra vi del
o psaní čárek u infinitivních konstrukcí je za to třeba přivítat.

Některé fo r mu la ce, ji miž V. Staněk doplňuje příliš stručná usta no-
vení Pra vi del, maně odhalují nedůslednosti v ko di fi ka ci. Tak např. au -
tor přejímá pra vi d lo, že se ob vy kle čárkou neoddělují výrazy vzniklé
z vedlejších vět, které po zby ly větné pla t no sti; k němu dodává upřes-
nění, že po kud pi sa tel po ciťuje větnou pla t nost vedlejší věty, čárku na -
psat může, a doprovází je příkladem ať chce, ne bo ne ch ce (v Pra vi d -
lech po uze bez čárky). To to spojení se však od ostatních (ať dělá co
dělá, ať je jak je, dělej co dělej) zásadně liší tím, že ona věta, která zde
prý pozbývá větné pla t no sti, není závislá: celé spojení je souřadné
a kladení, ne bo nekladení čárky v něm by mělo být roz hod nu to v pa-
sáži o souřadně spojených větách. Podobně V. Staněk parafrázuje
ustanovení Pra vi del, že po kud spo j ka než spo ju je dvě ver ba fi ni ta při
témže podmětu, je někdy obtížné sta no vit, zda jde o dvě věty v so u-
větí, ne bo o několikanásobný přísudek. Pod le teoretiků české syn ta xe
(Grepl, Karlík 1998; Hrbáček [in:] Čechová a kol. 2000) však několi-
kanásobný větný člen (te dy i několikanásobný přísudek) je spojení
cha ra kte ru koordinačního, s řídkými výjimkami (příčina, podmínka,
přípustka) parataktického, což spo j ka než nenaplňuje. Na základě
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formulací syntaktických teoretiků by spojení ty pu Víc utrácel, než
vydělával měla být psána vždy s čárkou. 

Ani v této ka pi to le všechny příklady neilustrují popisovaný jev.
Souvětí Běda ze mi, kde lidé postrádají po li tic kou sa ti ru ne bo kde ji
do kon ce odsuzují není příkladem na spojení vedlejších vět v poměru
slučovacím, nýbrž jde o poměr stupňovací. V souvětí Žádáme vás,
aby ste s námi buď hráli otevřenou hru, ne bo od hry odstoupíme pak
vůbec ne j sou souřadně spojené věty vedlejší; správně mělo být zřejmě 
…od sto u pi li. Konečně zařazení věty Jde to vůbec, ne stra nit žádnému z 
obou dětí? po bok čtyřem podmínkovým infinitivům ve fun kci příkla-
dů na kladení čárky u infinitivních konstrukcí s významem podmín-
kovým a možnostním patrně uka zu je na nepochopení, co vlastně
možnostní infinitivní kon stru kce jsou. Ne j de v nich o vyjádření di spo- 
ziční mo da li ty v přísudku ja ko v této větě, nýbrž o modální význam in -
fi ni ti vu: Přemýšlel, jak uspořádat [= jak by mohl uspořádat] kni ho v -
nu. Do de jme, že v inkriminované příkladové větě je čárka pro to, že
tam k infinitivní kon stru kci od ka zu je kataforické zájmeno.

*

Dru hou pu b li ka ci, na zva nou Průvodce českou interpunkcí, vy da la
ro ku 2003 pro fe sor ka Ostravské uni ve rzi ty Ja na Svobodová. Zúročila
v ní dlouholeté zkušenosti s výukou syn ta xe na vysoké škole a navá-
zala na svá starší skri p ta Česká interpunkční cvičení s klíčem. Podobně 
ja ko předchozí pu b li ka ce má i ta to dvě části: výkladovou a pra kti c kou. 
Praktická část má pod obu souvislých textů s vy ne cha nou interpunkcí
a ob sa hu je klíč v podobě ne jen doplněných znamének, nýbrž i zdů-
vodnění jednotlivých řešení. Příručka probírá všechna členící zna-
ménka, největší po zo r nost je pochopitelně věnována čárce. Ne kla de si 
za cíl sta no vo vat zásady nad rámec Pra vi del – jde jí o to, stávající ko -
di fi ka ci jasně a srozumitelně vy ložit a její ovládání u čtenářů pro-
cvičit. Pro to také často explicitně uvádí to, co je v ko di fi ka ci ob saženo 
jen implicitně (např. že čárka v koordinační skupině se kla de po uze
me zi složky, ni ko li za sku pi nu, ne bo že je třeba klást čárku vždy, když
se ve d le se be oci t nou věty na rozdílných mluvnických úrovních),

a vždy vysvětluje použité po j my a upozorňuje na syntaktická úskalí
(např. že stejně znějící přívlastek může být u ji nak nezpřesněného sub -
stan ti va těsný, kdežto u sub stan ti va již nějak určeného, vymezeného
volný; že vsu v ka může mít pod obu hlavní i vedlejší věty, a do kon ce
i hlavní věty se spo j kou).

Podobně ja ko V. Staněk upozorňuje i J. Svobodová, že spojovací
prostředek a tak nemusí mít vždy význam důsledkový, a pro to ne vždy 
je náležité psát před ním čárku. Příklad, uvedený v Pra vi d lech ja ko
ilu stra ce kladení pomlčky „v he s lech, nápisech, průpovědích atp.”, to -
tiž Kni ha – přítel člověka, cha ra kte rizu je ja ko do klad fun kce pomlčky
naznačit eli do va nou spo nu a výslovně dodává, že zde pomlčku ne l ze
na hra dit čárkou. Vhodné je i to, že u některých interpunkčních, resp.
syntaktických jevů upozorňuje na je jich slohové zabarvení: ja ko
ozvláštňující výjimku chápe dodatkové připojování větných členů
i uvolňování infinitivních přívlastků (a te dy i je jich oddělování čár-
kou).

Ja ko sporná vidíme v příručce J. Svobodové jen několik málo míst, 
vesměs nepříliš závažných. V příkladové větě na středník S pra vou
láskou je to ja ko s du chy; kde k do o ní mluví, ale málokdo ji viděl po -
važuje me za mno hem vhodnější použít dvojtečku – v té její fun kci,
kte rou au to rka cha ra kte rizu je ja ko výskyt „za větou ne bo výrazem,
které uvozují tzv. vysvětlovací přístavek”. Ve větě uvedené me zi
příklady na doplňky tvořené trpným příčestím, u nichž je oddělování
čárkou fakultativní, to tiž Viděno očima mladých(,) ce sta do světa je
dnes každému otevřena, chápeme čárku ja ko nez by t nou, vždyť pa r ti -
cipiální kon stru kce je zde nekongruentní. A konečně je otázka, zda
rozhojňovat způsoby oddělování vsu v ky o ko m bi na ci pomlček a zá-
vorek, což není prostředek ani noremní, ani ekonomický.

*

 Zatím poslední pra kti c kou příručku věnovanou in ter pun kci vy da li 
ro ku 2006 v edi ci knih se společným ti tu lem Na co se často ptáte čtyři
mladší pracovníci pražské pedagogické fa ku l ty a opatřili ji pod ti tu lem 
Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Předchozím pu b li -
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kacím se podobá v tom, že mi mo výklady ob sa hu je i cvičení s klíčem:
jsou umístěna v závěru každé ka pi to l ky a klíč ob sa hu je ve d le řešení
i zdůvodnění. V úvodu autoři píší, že po dohodě s re cen zen tkou pu b li -
ka ce (pracovnicí jazykové po rad ny Ústavu pro ja zyk český AV ČR
a spo luau tor kou Pra vi del Iva nou Svo bo do vou) se od některých ko di -
fikovaných zásad odchylují, poněvadž po ro ce 1993 „došlo v užívání
in ter pun kce k posunům”, a to ve směru vyšší to le ran ce. Výklady se
začínají čárkou a dále následují pasáže o dvojtečce, uvozovkách a pří-
mé řeči a poté postupně o ostatních znaménkách, a to včetně spo jov-
níku, který Pra vi d la ani M. Sedláček za členící znaménko ne po važují, 
který si ale veřejnost zhu sta ple te s pomlčkou.

Na příručce ko le kti vu autorů je sympatické, že se snaží sro zu mi tel- 
ně vysvětlovat použité syntaktické po j my a že doporučuje užívání
určitých (neinterpunkčních) prostředků, které napomáhají zřetelnosti
souvětné výstavby (např. opakování spojovacích výrazů na začátcích
souřadně spojených vedlejších vět, jak jsme to právě učinili v to m to
souvětí). Mi mo to je třeba oce nit, že neopomíjí mnohé je vy, které
zůstaly mi mo po zo r nost Pra vi del. Tak např. výslovně uvádí, že u vý-
razu jed nak – a jed nak (v úzu častého, ale lin g vi sty do po sud ne re -
flektovaného) se čárka nepíše. Bez čárky doporučuje psát výrazy
stejně ja ko, podobně ja ko na začátku věty. Zabývá se třeba i psaním
tečky v popiscích k obrázkům a také vhodně upozorňuje, že dvojtečka
se zpra vi d la nepíše před výčty, které nemají po va hu přístavku. Po-
dobně ja ko J. Svobodová autoři místy explicitně upozorňují na časté
chy by, ja kou je kupř. kladení čárky před spojením a pak. Opo me nut
nezůstává moderní spojovací prostředek a/ne bo (autoři ho po važují za 
jed nu spo j ku); škoda jen, že skutečnost, že se před ním nepíše čárka, si 
musí čtenář vy vo dit z příkladového souvětí.

Hned úvodní ka pi to la o čárce v souřadném spojení vět vzbu zu je
řadu otázek. Nejvýraznější námitky máme vůči způsobu, jakým autoři 
odlišují slučovací vztah od vylučovacího, a v důsledku to ho i vůči
doporučením, která čtenářům dávají ohledně kladení čárky před spo j -
ka mi ne bo, ane bo a či. (To mu to složitému tématu hodláme věnovat
zvláštní článek.) Po chy bu je me i o možno sti neklást čárku v souvětích

ja ko Celý den se na všechny je nom usmíval i sousedé si to ho všimli ne -
bo Ni k do mi v tom okamžiku ne mohl po moct ani Petr se ne z mohl na
jediné slo vo: nedávná zkušenost s tím, že stu den ti bo he mi sti ky v te x tu
sto let starém po važova li va l nou většinou spo j ku i spojující věty za
částici, nás ve de k domněnce, že v současné češtině se spojování vět
(přinejmenším hlavních vět s různými podměty) pomocí spo jek i a ani
ve slučovacím vzta hu stává negramatickým. Me zi příkladovými vě-
tami na spo j ku a ja ko součást víceslovných spojovacích výrazů je
i věta, v níž žádné a není. Sna ha autorů sta no vit dvojí možnost in ter-
pungování před parataktickým až je pochopitelná, poněvadž by to
odpovídalo dvěma způsobům, jak dané věty (např. Používal výrazy
knižní(,) až zastaralé) vy s lo vit: až může být příklonné, ne bo může být
vy s lo ve no po pa u ze. Ani příklonné až však pod le našeho názoru
nevyjadřuje prosté slučování; spíš jde o vyjádření rozmezí, tak ja ko
v případě Ve j ce vaříme osm až de set mi nut. Z fo r mu la ce V některých
případech nemůžeme jednoznačně roz hod no ut, zda jsou spo j ky užity
ja ko slučovací ne bo (sic!) vylučovací, čárku te dy můžeme i nemusíme
na psat vysvítá, že autoři nemají ujasněno, z čí per spe kti vy ve dou svůj
výklad: zda píšícího, ne bo čtenáře; to platí vlastně o celé pu b li ka ci. 

I v pasážích věnovaných in ter pun kci před spo j ka mi jak, ja ko a než
zavádějí autoři příručky Jak používat čárku a další interpunkční
znaménka zásady, které nemají opo ru v Pra vi d lech, nevycházejí z žád-
ných nových syntaktických poznatků a nereflektují – pevně věříme –
ani po su ny v normě. Ve větě Uváděl mno ho příkladů(,) ja ko péči
o zvířata, o staré li di apod. čárku před ja ko na psat ni ko li můžeme,
nýbrž musíme: Pra vi d la to, co je zde spo j kou ja ko připojeno, definují
ja ko „část ce l ku označeného předcházejícím členem, která je uve de na
ja ko příklad”. (Na jiném místě se autoři k dvojí fun kci výčtového ja ko
vyjadřují v so u la du s Pra vi d ly, ale místo aby rozdíl po psa li ja ko rozdíl
me zi výčtem specifikujícím, zužujícím roz sah významu řídícího sub -
stan ti va a výčtem uvádějícím příklady, hovoří dost nepřesně o „ne-
zbytné in fo r ma ci” a „významově volnější části věty”.) Možnost chá-
pat dvě ver ba fi ni ta spojená spo j kou než ja ko několikanásobný přísu-
dek (v části to ho to te x tu věnované příručce V. Staňka jsme po chy bo -
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va li, že je to možné ve větách ja ko Víc utrácel, než vydělával) autoři
na pro sto neuvěřitelně vztahují i na než s významem časovým a do po -
ručují ja ko rov no cen nou va rian tu i psaní Než na ko u pil naobědval se.
Po znat, že tu jde o podřadné souvětí, by přitom měl každý ab so l vent
základní školy! O pár stran dále autoři umožňují v případě zesílení
významu vedlejší věty výrazem kladeným před spo j ku psát čárku za
ten to výraz i před něj, včetně případů ja ko Do skle pa pro bra m bo ry
doj du jen, co si dočtu ka pi to lu. Pra vi d la jsou v té věci bo hužel
přespříliš lapidární, ale z příkladů v nich uvedených lze od vo dit, že
dvojí členění je možné jen te h dy, když lze vedlejší větu vy ne chat bez
ztráty gramatičnosti. Te dy Roz my s le te si odpověď dříve, než začnete
test vyplňovat ano, Přijedu jen, abych ho uviděl ne. Zřetelnější je to to
pra vi d lo snad v případě, kdy vedlejší věta předchází větu hlavní;
autoři příručky však i v souvětí Zvlášť(,) když je hor ko, chtějí být psi
ven ku dlo u ho do no ci připouštějí čárku po zesilujícím výrazu, a ve d -
lejší větu te dy umožňují chápat ja ko vloženou.

Na pro sto zmatený musí být čtenář z výkladu o zdvojené spo j ce ani
– ani. Ne j pr ve se mu do sta ne dlouhého ilustračního souvětí, v němž
jsou bez jakéhokoli komentáře uve de ny čárky ja ko fakultativní. Poté
následuje pra vi d lo o psaní čárky u všech zdvojených slučovacích spo -
jek včetně ani – ani a příslušných příkladů (tam je čárka uve de na ja ko
nutná). A na ko nec se dočte, že čárku u výrazu ani – ani lze užít i vy ne -
chat pod le to ho, zda je spojení chápáno ja ko slučovací, ne bo ja ko
stupňovací. Podobně matoucí jsou i případy, kdy je jed no a totéž
příkladové souvětí uve de no ne j pr ve s jednoznačnou interpunkcí a po-
té s dvojím interpunkčním řešením. To se sta lo ve výkladu o přístavku; 
jde o příklad Já, Pa vel Novák, prohlašuji, že jsem se ne do pu stil žádné
zra dy. Při druhém užití jsou čárky obklopující vlastní jméno nevhodně 
a nenoremně prohlášeny za fakultativní, nad to s po pi sem, že jde
o kon stru kci složenou z vlastního jména a obecného sub stan ti va – zdá
se te dy, že se sem dané příkladové souvětí do sta lo nedopatřením.
Příkladové věty ja ko Musím ko u pit něco k jídlu, ma so a bra m bo ry
a O prázdninách jsme by li na brigádě sbírat ovo ce, bro sk ve, meruňky
a hroznové víno nás ve dou k povzdechnutí, že je škoda, že autoři

příručky nedoporučili čtenářům v podobných případech dávat před-
nost dvojtečce. (Ostatně na funkční přetíženost čárky upozorňoval už
M. Sedláček; v interpunkčních příručkách všech typů by mělo stát
obecné pra vi d lo stanovící, že kde může stát čárka ne bo jiné zna-
ménko, mělo by stát jiné znaménko.) Poslední nedopatření v oddíle
o přístavku má možná na svědomí na kla da tel: věta Nakladatelství
Klett s. r. o., vy da lo zajímavou příručku o in ter pun kci v české větě zde
ilu stru je zásadu, že „po kud je název fi r my končící zkra t kou s. r. o.,
a. s. užit ve větě, je z jazykového hle di ska správné psát za zkra t ku
čárku”. Jistěže, ale čárka tu musí být i před zkra t kou – a po kud fi r ma
trvá na užívání jazykově chybného názvu, pro tože ho tak má zapsán
v obchodním rejstříku, čárka za zkra t kou to zachránit nemůže! 

K ve l mi pozoruhodnému ne so u la du v doporučeních jednotlivých
příruček dochází u ce l kem běžně užívaného spojovacího výrazu ja kož
i. Zatímco Staňkův průvodce doporučuje psát před ním čárku, ko -
lektivní pu b li ka ce nabízí pu b li ku výběr ze dvou – jiných! – možností,
to tiž psát čárku před ním i za členem, který připojuje, ne bo ne p sat
čárky vůbec. Poslední možnost lze odmítnout nejsnáze; koneckonců
i sa mi autoři kolektivní příručky o něm si ce pojednávají spo lu s vý-
razy stejně ja ko a podobně ja ko, ale když upozorňují na odchylné pra -
vi d lo při užití těchto výrazů na začátku věty (čárka se tam zásadně
nepíše), výraz se jim z uvedené tro ji ce nenápadně vytrácí – po cho-
pitelně, pro tože ho na začátku věty užít ne l ze, což svědčí o tom, že ke
zbylým dvěma nepatří.

Sporná doporučení se v příručce ko le kti vu autorů ne vy h nu la ani
kapitolám o dalších znaménkách. Po kud platí, že ve větách ja ko
Všichni tři vítězové: Ha na Novotná, Petr Skoupý a Da niel Žemlička
získali i zájezd k moři dvojtečka na hra zu je výraz tj., jak autoři tvrdí,
pak by měla ovšem na kon ci vysvětlovacího výčtového přístavku (zde 
před slo vem získali) stát čárka. Další funkcí dvojtečky je pod le autorů
vyjadřování významového rozvolnění v dlouhém souvětí, je ho myš-
lenkové dvojčlennosti – zřejmě to má so u vi set s funkcí oddělovat
předvětí a závětí pe rio dy, zmíněnou v poznámce v Pra vi d lech. V dlo u- 
hém souvětí, které je tu uve de no ja ko příklad, však má dvojtečka fun -
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kci oddělit do ložení, vysvětlení skutečnosti uvedené před ní (řečeno
slo vy Pra vi del), o žádné rozvolnění tu ne j de. V oddíle o přímé řeči je
zmíněna možnost psát před přímou řečí v umělecké literatuře pomlč-
ku, avšak schází jakákoli in fo r ma ce o přímé řeči neznačené uvo zo v -
ka mi. O tom, že autoři na pro sto nerozumějí po j mu polopřímá řeč,
svědčí ne jen její zto tožnění s vnitřním mo no lo gem au to ra (sic!), nýbrž 
i jediný příklad, v němž jde ve skutečnosti o neznačenou přímou
vnitřní řeč po sta vy.

Když autoři příručky uvádějí ja ko správné hned tři možno sti psaní
epistolární zkra t ky P. S., mi mo jiné i v podobě PS., těžko to chápat ji -
nak než ja ko zbytečné zavádění mimosystémových výjimek do psaní
zkra tek, a te dy drobný krok k de sta bili za ci této části pravopisného
systému. Oddíl o závorkách re spe ktu je ustanovení Pra vi del, ale nabízí 
se otázka, zda v době textových editorů s bohatým inventářem sym bo- 
lů a v čase rostoucího využití lomítka stále doporučovat psaní tzv.
šikmých závorek, tj. vlastně dvou lomítek. Spojení názvu ob ce a náz-
vu její části se pod le příručky může psát se spojovníkem bez me zer
i s pomlčkou s me ze ra mi (Praha-Radotín i Pra ha – Radotín), a je - li je -
den z názvů víceslovný, po uze druhým jmenovaným způsobem. Ta -
kovým způsobem se však označuje rovněž vymezení tra sy. V přípa-
dech ja ko tra sa Pra ha – Dolní Li boc – Klad no – Švermov to pak zne -
možňuje za psat jednoznačně, zda jsou na tra se dva, tři, ne bo čtyři bo -
dy; čtenáři, který neví ne bo si neuvědomí, že Švermov je úředně
součástí Klad na a Dolní Li boc součástí Pra hy, ani jiná než poslední
jmenovaná in ter pre ta ce ne na pad ne. Proč te dy raději nezůstat u vži-
tého psaní se spojovníkem i v případě víceslovných názvů?

Nedokážeme po so u dit, zda záměrně, či nevědomky mění autoři
některé vžité syntaktické termíny za nové, např. in fi ni tiv rozvinutý
místo rozvitý ne bo přívlastek postupně se rozvíjející místo přívlastek
postupně rozvíjející; u druhého termínu jde přece o to, že přívlastek
postupně rozvíjí řídící sub stan ti vum, ni ko li snad sám se be. Ne ro zu-
míme ani to mu, proč používají slo vo rozvzpomínání místo náležitého
rozpomínání a proč se v ji nak spisovných příkladových větách ob je -
vu je va z ba předložky mi mo s ge ni ti vem místo náležitého aku za ti vu.

Kva li tu příručky snižují rovněž chy by v sazbě: v oddíle o apo stro fu
jsou místo to ho to znaménka soustavně tištěny koncové jednoduché
uvo zo v ky; a těsně nad informací, že po kud se spojovník objeví na
kon ci řádku, píšeme druhý na začátku dalšího řádku, takovýto druhý
spojovník schází.

Největší va dou na kráse analyzované pu b li ka ce je skutečnost, že se 
její autoři ve výkladových pasážích dopouštějí hrubých in ter punk-
čních chyb. V následujících větách kla dou nemístné čárky: Věty hlav-
ní připojené k sobě bez spojovacího výrazu, oddělujeme vždy čárkou
(příp. pomlčkou); Větu vedlejší vloženou do věty řídící (hlavní), oddě-
lujeme čárkami z obou stran (v obou případech před slo vem oddělu-
jeme); Zkra t ky, zkracující několik slov, se píší ja ko jed no slo vo (oko lo
rozvitého přívlastku, který je specifikující, te dy těsný); v následují-
cích na opak čárky scházejí: in fo r ma ce, že Brazílie leží v Jižní Ame ri ce
není in fo r ma ce nová ani podstatná pro smysl věty (za slo vem Ame ri -
ce); Kon stru kce tvořené rozvitým přídavným jménem, příčestím ne bo
přechodníkem je možno, ale není to bezpodmínečně nutné oddělit
z obou stran čárkami (za slo vem nutné, jímž se končí vsu v ka). Schá-
zející i nadbytečná čárka se nacházejí v to m to – takřka ne s ro zu mi-
telném – souvětí: Po kud stojí na místě, kde by mo hly být užity před-
ložky, spo j ky a v případě zápisu celých finančních sum, me ze rou ji
[= pomlčku] neoddělujeme (čárka nemá být za slo vem sum, nýbrž za
slo vem spo j ky, souvětí by by lo vhodné vůbec přeformulovat). V odů-
vodnění interpunkčního řešení jedné z úloh se v klíči ob je vu je fo r mu -
la ce dvojí možná in ter pre ta ce: buď poměr stupňovací ne bo poměr
slučovací, v níž musí být před slo vem ne bo čárka do kon ce i pod le
neobvyklé te o rie užité v této příručce. Případů, kdy se autoři v příkla-
dových větách týkajících se jiných jevů nedrží vlastních doporučení,
jsou v pu b li ka ci spo u sty.

*

Jak ukázal roz bor současných českých interpunkčních příruček,
není orien ta ce na periférii české in ter pun kce snadná. Průvodce Ja ny
Svobodové ozařuje cen trum – ar ci světlem jasným a ostrým a mno h dy 
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Jiří DAMBORSKÝ

Ostra va

 Podobné, leč neshodné překladové oti sky

 Jed nak k sobě patří polské a ruské – pod le Ma t he sio va termínu –
překladové oti sky (Ma t he sius 1961, s. 39) z francouzštiny a jed nak
české z němčiny. Kon fron ta ce je jich po do bno sti a nepo do b no sti má za 
cíl do plnit dosavadní po zna t ky o pro ble ma ti ce fra ze o lo gie utvářené na 
základě rozdílných mezijazykových kontaktů. O frapantních lexikál-
ních shodách polštiny a ruštiny s francouzštinou, stejně ja ko o lexikál-
ních shodách me zi češtinou a němčinou jsem psal v řadě článků. Sho -
dy v uvedených jazycích se týkají jazyka-předlohy napodobením ne bo 
přeložením je ho pojmenovací stru ktu ry. Te ma ti kou kopírování, (imi -
tování) na ose ne ga tiv–po zi tiv jsem se zabýval hlavně v článku Úloha
výpůjček a kalků v utváření novopolského ja zy ka (Damborský 1999).
Re a go val jsem v něm na brilantní stu dii B. Un be ga u na Le ca l que dans
les lan gu es sla ves littéraires (Un be ga un 1932), v níž au tor dělí slo -
vanské ja zy ky na dvě sku pi ny, do jedné zařazuje „ja zy ky výpůjček”
(les lan gu es à emprunts), patří k nim polština a ruština, a do druhé „ja -
zy ky kalků” (les lan gu es à ca l qu es), v níž je čeština. Po kud jde o první 
sku pi nu („výpůjčkovou”), do plnil jsem Un be gau no vo obecně přijí-
mané vymezení o poměrně značný počet výrazných shod pol sko-rus-
kého kalkování francouzských výrazů, byť pod le Un ge bau no va vy -
me zení spadají do sku pi ny „výpůjčující”. Do obou jazyků za sa ho va ly
silné francouzské jazykové vli vy zejména v době Osvícení v důsledku
orien ta ce polského a ruského emancipačního pro ce su na Fran cii,
vedeného aristokracií a vyššími vzdělaneckými kru hy. Na pozadí to -
ho to pro ce su se mi mo jiné také ro dil polsko-francouzský a ru sko - fran- 
couzský bi ling vi s mus ja ko „třídní znak” zejména společenské ko mu -
ni ka ce (salonního ja zy ka). Své po zna t ky o identických ga li ci s mech
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z lepších úhlů než Pra vi d la českého pra vo pi su – a na periférii do pa-
dají jen sporadické od le sky. Průvodce Vladimíra Staňka a rádce ko le -
kti vu autorů se shodně od važují za hra ni ce cen tra po sto u pit, avšak je -
jich světla jsou matná, místy ozařují spíše scestí než chodníky a občas
svítí sa ma pro ti sobě. Poutník, který se chce v ce l ku české in ter pun kce
vy z nat, tak zatím na pořádný re fle ktor čeká. Šanci stát se jím má právě 
dokončovaná internetová příručka jazykové po rad ny Ústavu pro ja -
zyk český AV ČR. Uvidíme…
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v polštině a ruštině jsem do ložil četnými shodnými příklady kalkování 
slov, výrazů, větších frazeologických jed no tek i přísloví (Un be ga un
1932, s. 264–246). Na pro ti to mu takové doplnění si ne vyžado va la Un -
be gau no va cha ra kte ri stika češtiny v „kalkujícím” vzta hu vzta hu k něm- 
čině. Bo he mi sti ka sne s la řadu důkazů pro vliv německých vzorů, je -
jich napodobování zejména ve fra ze o lo gii. Stále však ještě chybí
podrobnější monografické zpracování této otázky. Upozorňoval na to
již před le ty B.Havránek při hodnocení Jun g man no va přínosu pro
obohacování slovní zásoby češtiny v sou vi s lo sti s 200. výročím je ho
narození. Kon sta to val, že se pro pro ble ma ti ku poměru obrozenského
českého ja zy ka k němčině, co se týče kalků, otvírá široké po le pro ba -
da te le. Doslovně uvedl: 

Je tady pro naše bo he mi sty a ge r ma ni sty ještě dobrá neprobádaná te ma ti ka
(Havránek 1974, s. 201).

Podnětem k napsání to ho to příspěvku o překladových otiscích by la
Isačenkova německy psaná stu die (Isačenko 1974), přesněji řečeno
au to ro vo upozornění na to, že se v ruské tra di ci v jed nom případě
nepatřičně zdůrazňuje podíl církevní slovanštiny na ruský spisovný
ja zyk v době formování novodobého ruského národa. Isačenko po le -
mi zu je s názorem, ja ko by ten to archaický idiom trval neustále i při
utváření novoruštiny. Elitní vzdělanecké vrstvy se v době Osvícení,
kdy se dotvářel spisovný ja zyk, přikláněly k francouzštině, což se
neobešlo bez vli vu rovněž na něj. Dokládá to na dílčím příkladu
spojení slov s ad je kti vem verbálním s morfémem na na -щ(ий), která
se spo lu s dvěma dalšími slovesnými ad je kti vy na -м(ый), -вш(ий) pro 
je jich hláskovou pod obu hodnotí v ruské mo r fo lo gii ja ko fo r my cír-
kevně slovanské. To si ce je nepochybné, jenže z této příznakovosti se
mylně vy vo zu je, že také je jich užití je církevně slovanské. 

Ihre Ve r wen dung ist nicht die des Ksl., sondern die des  F r a n z ö z i s c h e n
[podtržení – J.D.]: блестящий оратор, вызывающий взгляд, угрожающий жест
sind ein de u tig den fr. Ausdrücken un brillant orateur, un regard pro vo cant, un gest
menaçant na chge formt. Von einem ksl. „Einfluß” kann hier wohl eben so we nig die
Rede sein wie etwa von einem bul ga ri s chen Einfluß auf die schwe di s che Küche,

wenn schwe di s che Hau s fra u en aus impo r tie r ten bul ga ri s chen Zwiebeln Pariser Zwie -
be l sup pe kochen (Isačenko 1974, s. 255).

K to mu ještě pod čarou přidává poznámku, že slovesné ad je kti vum 
z passivního pa r ti ci pia prŕesentis na -мый „ist eben falls nicht durch
den ksl. Ge bra uch, son dern durch die  f r a n z ö z i s c h e  S y n  t a x
[zvýraznění – J.D.] re a kti viert wor den” (Isačenko 1974, s. 255).

Podobný vzor se slovesným ad je kti vem (se základem pa r ti ci pium
pra esen tis ac ti vis), jaký pro je ho užití v ruštině nachází Isačenko ve
francouzské předloze, se vy sky tu je v polštině. Pro polské na pod obe ni -
ny francouzských spojení s určujícím členem pa r ti ci pium ac ti vis se
zakončením na -ant/an te ve spojeních ty pu soirée dan sant, pa ro les
tou chants, so u ri re at ti rant, gest me naçant, vi sa ge re po us sant, désar-
mante naivité… existují identická spojení, v nichž určujícím členem je 
slovesné ad je kti vum (s participiálním základem): Sro v ne j me polské
ek vi va len ty: wie czo rek ta ne cz ny, po ru szające słowa, po ciągający uś-
miech, grożący gest, od py chający wi ze ru nek, roz bra jająca na iw ność.
Pa ra le la s ruštinou nemůže být věcí náhody, stejně to tiž ja ko v ní jde
o věrné napodobení francouzského vzo ru, byť v polštině lze hovořit
ro v nou o kalcích, ne jen o imitujícím užití. Podobných na pod obe nin je
v moderní polštině celá řada. Jedná se, jak řečeno, o přímé ka l ky
soirée dan san te : wie czo rek ta ń cujący – Lehnübersetzungen (Glied-
-für-Glied-Űbersetzungen), tak o podobně tvořená polská po j me no-
vání (Lehnschöpfungen), odkazující na francouzský styl (poznají se
pod le obvyklého užití zvláště v přeneseném významu), re spe kti ve na
je jich užití pod le francouzštiny: obie cujący (początek), po ry wająca
(mu zy ka), prze ra żający (krzyk), roz bra jające (py ta nie), rażące (po -
do bie ń stwo), uj mujący (głos), wzru szająca (hi sto ria), prze ra żający
(fakt). Příslušná francouzská „předlohová” slovesná ad je kti va pro -
mes sant, entraînant, ef fra y ant, désarmant, frap pant, ca p ti vant, tou -
chant...).

Stojí za povšimnutí, že v češtině je za ty to fo r ma ce vždy ek vi va lent 
si ce také s ad je kti vem, avšak utvořeným od jiného základu (ni ko liv od 
partici pia na -c: slibný (začátek), úchvatná (hu d ba), strašný (křik),
nápadná (po do bnost), podmanivý (hlas), dojemná (příhoda)…
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Nyní k druhému bo du: české ko pie německého vzo ru. Jedná se
o kon stru kce taktéž s určujícím členem v podobě slovesného ad je kti va 
(od participiálního základu), avšak na rozdíl od východiskového zá-
kladu v polštině a ruštině (pa r ti ci pium pra esen tis ac ti vis) je tímto
základem v češtině pa r ti ci pium pasivní na -n/-t: hraný film, přepjatý
požada vek… Nahlédnutím do slovníku zjistíme, že za je jich předlohu
po sloužila němčina se slovesným ad je kti vem od partici pia passivis:
ge spie l tes Film, überspannte An for de rung… (Z hle di ska srovnáva-
cího s polštinou nacházíme spojení s odlišným ad je kti vem bez pa r ti ci- 
piálního základu:. film fa bu la r ny, nad mie r ne wy ma ga nie…)

Podobných překladových otisků z němčiny je v češtině hodně,
tvoření slovesných ad je ktiv ty pu hraný, přepjatý… ne se zna ky ni ko liv 
náhodnosti, nýbrž sériovosti, s jistým omezením, že se vyskytují
převážně v le xi ku pro vyšší potřeby, ja ko slo va učená ne bo odborná
(ovšem po ztrátě příznakovosti přecházejí i do obecné mlu vy). K této
vrstvě patří takové výrazy jak hraný (zájem) – ge spielt, mluvený (film) 
– ge spro chen, nadnesený (mlu va) – überhoben, přehnaný (požada -
vek) – übertrieben, strojený (chování) – ge ziert, šroubovaný (styl) –
ge s chra ubt, vyumělkovaný (chování) – einkünstelt, potlačený (cit) –
unterdrückt, nadaný (člověk) – be gabt, nafoukaný (kluk) – auf ge b la -
sen, nahozený (ski ca) – hin ge wo r fen, nadržený (vztek) – auf ge ha l ten,
napjatý (ne r vy) – ge spannt (ve frazeologickém spojení mít ne r vy
napjaté k prasknutí jde o překladový otisk celého frázému Ne r ven zum 
Be r sten ge spannt), vylhaný (úsměv) – er lo gen… Přidejme ještě pár
příkladů (povětšině s hovorovým zabarvením) s předponou na-: na la-
děný, na ložený, namydlený, nabroušený, napálený, nadutý, nakloně-
ný, namočený, nastrčený, navedený, naštvaný…. Po uze pro některé
z nich existují německé předlohy, v jiných případech se jedná o ne-
závislé tvoření pod le českého paradigmatického vzo ru, viz např. Spo -
jení unáhlený (jednání) – übereilt, nepředložený (čin) – un be son nen...
(srov. k těmto dvěma polské ek vi va len ty: po cho p ny, nie roz tro p ny).

Po uze vnějšně k této řadě kalkovaných ad je ktiv patří výrazy s pří-
ponou -ný, u nichž však jde o jiný nežli participiální základ, mo r fo lo-
gické tvoření od sub stan ti va (o čemž svědčí délka v předponě) jak

v případě výrazu nápadný – auf fal lend (srov. s tím polské rzu cający
się w oczy), nášlapný (mi na) – Tre t mi ne (pol. mi na kon ta kto wa).

Závěrem lze shrno ut ta kto: Analýza lexikální závislosti polštiny
a ruštiny na francouzštině a češtiny na němčině, popisovaná po uze na
jed nom je vu, pod po ru je sho ra uve de nou te zi o určující ro li a vli vu
v obou případech kulturně vyspělejších jazyků na slovanské ja zy ky
v době formování je jich spisovné pod oby. V našem příspěvku pol-
sko-ruského paralelního užití slovesných ad je ktiv ja ko doplnění Un -
ge bau no va dichotomického dělení slovanských jazyků, který oba ja -
zy ky zařadil ty po lo gic ky k jazykům s převahou výpůjček, zdůraznili
jsme v nich podíl stejných kalků. Pro češtinu dominující ro li v obo ha-
cování jejího slovníku především překladovými oti sky z němčiny
platí její kalkovací vázanost na ni. V tom smy s lu není třeba Un be gau -
no vo zařazení češtině k jazykům kalků re vi do vat.

Zároveň by lo cílem příspěvku ukázat, jaké možno sti se naskýtají
při srovnávacím stu diu fra ze o lo gie slovanských jazyků s přihlédnutím 
ke kulturním, historickým a společenským podmínkám a k je jich
mezijazykovým kontaktům a vazbám. O širší nastínění této pro ble ma -
ti ky jsem se po ku sil v poslední své stu dii o česko-polsko-německých
vzájemných vztazích v sféře ja zy ka (Damborský 2007).
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Te re sa Zo fia ORŁOŚ

Kra ków 

O cze skich na zwach ku li na r nych

Cze ska ku ch nia słynie w świe cie i w Pol sce prze de wszy stkim
z kne d li. W la tach osiem dzie siątych pol scy pra co w ni cy bu do w la ni
pra cujący w Cze chosłowa cji nie ty l ko za ja da li się kne d la mi, ale rów -
nież „cze ski mi kne d la mi” na zy wa li Cze chów. 

Kne d le pełnią w cze skiej ku ch ni po dobną ro lę, jak u nas zie mnia ki. 
Mi mo to Cze si uwa żają , że „polévka je grunt a knedlíky jsou špunt”,
czy li, że naj waż nie j sza jest zu pa.

Dzielą oni zu py (polévky, pot. polívky) na brązo we – hnědé, do któ -
rych za li czają ro soły, i białe – bílé. Białe zu py to zu py z jasną za -
smażką. Nie dzi w my się więc, je śli w cze skim me nu rajská polévka –
‘zupa pomidorowa’ zna j dzie się wśród białych zup.. 

Przy pa trz my się te raz po to cz nym na zwom cze skich 1. zup i so sów, 
2. dru gich dań, 3. wę d lin oraz 4. na po jów:

1. P o  t o  c z  n e  n a z w y  z u p  i  s o s ó w: bramboračka < brambo-
rová polévka ‘zupa zie mnia cz na na, kartoflanka’, chle bo v ka < chle-
bová polévka ‘zupa chlebowa’, česnečka < česneková polévka
‘zupa czosnkowa’, gulášovka < gulášová polévka ‘zupa gulaszo-
wa’, ho u bo v ka < houbová polévka/omáčka ‘zupa grzy bo wa; sos
grzybowy’, hovězí < hovězí vývar / hovězí ma so ‘rosół wołowy;
mię so ro sołowe, sztu ka mięsa’, hra cho v ka < hrachová polévka
‘grochówka’, kapustňačka < kapustná/kapustová polévka ‘zupa
z ka pu sty włoskiej’, kmínovka < kmínová polévka ‘zupa kminko-
wa’, ko pro v ka < koprová omáčka ‘sos koperkowy’, rajská < rajská
polévka ‘pomidorowa zu pa, pomidorówka’, rybí < rybí polévka
‘zupa rybna’, so jo v ka < sojová omáčka ‘sos sojowy’, svíčková
< svíčková pečeně ‘pieczeń z po lę d wi cy wołowej’, svíčkovka <

svíčková omáčka / svíčková pečeně ‘sos pie cze nio wy; pie czeń z po -
lę d wi cy wołowej’, špenátovka < špenátová polévka ‘zupa szpi-
nakowa’, zelňačka < zelná polévka ‘kapuśniak’;

2. N a z w y  d r u g i c h  d a ń: bramborák < bramborová placka ‘pla-
cek ziemniaczany’, čína < čínské jídlo ‘chinszzczyzna, dania chiń-
skie’, frankfurrtská < frankfurtská pečeně  ‘pieczeń frankfurcka’,
nanukáč < nanukový dort ‘tort lodowy’, segedín < segedínský guláš
‘gulasz segedyński’, smažák < smažený sýr ‘smażony ser’, švestkáč
< švestkový knedlík ‘knedel ze śliwkami’, tatarák < tatarský biftek
‘tatar, be f sztyk tatarski’, uzenáč < uzená ryba ‘wędzona ryba’,
vepřovka < vepřová pečeně ‘pieczeń wieprzowa’, vlašák < vlašský
salát ‘sałatka jarzynowa’, znojemská < znojemská pečeně ‘pieczeń
znojemska’, žem lo v ka/zemlbába < žemlová bábovka ‘babka m.in.
z mo czo nej bułki i jabłek, nazwa re gio na l na z po gra ni cza cze sko-
 pol skie go: bieda pie ka r ska’;

3. N a  z w y  w ę  d  l i n: lovečák < lovecký salám ‘kiełba sa myśliwska’, 
paříž < pařížský salám ‘kiełba sa paryska’, tu risťák < turistický
salám ‘kiełba sa turystyczna’, šunkáč < šunkový salám ‘kiełba sa
szynkowa’, uto pe nec < utopená (na ložená) uze ni na/uzen ka ‘wędli-
na marynowana’;

4. N a z w y  n a p o j ó w: černé < černé pivo ‘ ciemne piwo’, jabčák <
jablečné víno ‘piwo jabłeczne, jabcok’, mělník < mělnické pivo
‘piwo mielnickie’, mulťák < multivitaminový džus ‘sok mu l ti wi ta-
minowy’, plzeň < plzeňské pivo ‘piwo pilzeńskie’, rybízovka < ry-
bízový likér ‘ lokier porzeczkowy’, so do v ka < sodová voda ‘woda
sodowa’, světlé < světlé pivo ‘ jasne piwo’, šampaňské < šampaňské 
víno ‘szampan’, turek < turecká káva ‘kawa po turecku’. 

Je dy nie na zwy cze skich kne d li na ogół nie ule gają prze kształce -
niom. Roz ró ż nia my: houskové knedlíky, bramborové knedlíky, kynuté
knedlíky, špekové knedlíky, ovocné knedlíky, np. meruňkové, švest-
kové. Do naj czę ściej spo ży wa nych kne d li, tra kto wa nych ja ko do da tek 
do mię sa, na leżą houskové knedlíky. Są to kne d le z do da t kiem po -
krojo nej w ko stkę bułki do da nej do cia sta. Na zwa tych kne d li nie wy -
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ma ga okre śle nia z przy mio t ni kiem. Wy raz knedlík zna czy to sa mo, co
houskový knedlík. 

Nie ty pową bu do wę ma na zwa cze skiej naj bar dziej po pu la r nej po -
tra wy, mia no wi cie vepřo-knedlo-zelo. Złoże nie to po wstało z połącze -
nia vepřová (pečeně) + knedlík+ zelí ‘pieczeń wie przo wa z kne d la mi
i kapustą za sma żaną’, ra czej na le żałoby się tu spo dzie wać fo r my
*vepřo-knedlo-zelí. 

Ten den cja do eko no mii ję zy ko wej i skró to we go wy ra ża nia się mo -
że do pro wa dzić do nie po ro zu mień, cze go oso bi ście za z nałam. Będąc
w cze skiej re stau racy j ce w dzie l ni cy pra skiej Břevnov chciałam za -
mó wić na obiad pie czeń wołową z po lę d wi cy. Na moją pro śbę cza r no -
skó ry ke l ner mruknął: „ty l ko ponpá” . Przy po no w nym za mó wie niu
z na ci skiem i nie zbyt uprze j mie po wie dział: „ponpá” i od szedł. Oka -
zało się, że ja byłam w re sta u ra cji w so bo tę, a jadłospis, w któ rym wy -
mie nio na była svíčková, do ty czył po wszed nich dni tygo dnia od po nie -
działku do piątku, czy li ponpá to skrót od pondělí – pátek.

Przy pa trz my się je sz cze bu do wie cze skich po to cz nych nazw ku li -
na r nych. Otóż wszy stkie są uni werbi zowa ny mi de ry wa ta mi od nazw
dwuczłono wych (por. Orłoś 2007). Wy mie nio ne przykłady to prze -
kształce nia przy mio t ni ka z rze czo w ni kiem w je den rze czo w nik o ta -
kim sa mym zna cze niu, jak okre śle nie dwu wy ra zo we. Wię kszość cy -
to wa nych nazw to uni wer bi z my de ry wa cyj ne. Naj wię cej jest przykła- 
dów na de ry wa cję su fi ksalną.. Naj li cz niej re pre zen towa ne są wśród
nazw ku li na r nych fo r man ty ro dza ju że ń skie go: -o v ka i -ka. Wśród
nazw zup i na po jów, zwłasz cza al ko ho lo wych, do mi nu je fo r mant -ov -
ka (por. pol. -ów ka, np. gro chów ka, wi ś niów ka). Na zwy z tym fo r man -
tem zda rzają się spo ra dy cz nie ta k że w in nych na zwach ku li na r nych,
por. žem lo v ka < žemlová bábovka. Mo ty wującym jest tu połącze nie
przy mio t ni ka na -ová z rze czo w ni kiem (Szcze pa ń ska 1994, s. 44). Do
-ov do da ny zo stał su fiks -ka. Jak kon sta tu je E. Szcze pa ń ska „cze ski
su fiks -ov ka, mi mo ist niejących wa run ków fo r ma l nych, tj, połącze nia
rze czo w ni ka z przy mio t ni kiem na -ová, po zby wa się czę sto cząstki
-ov, po zo sta wiając skró co ny fo r mant -ka [...], por. przykłady nazw zup 
česnečka < česnek- ová, bramboračka < bramborová” (Szcze pa ń ska

1994, s. 23). Zda rza się rów nież fo r mant -ačka, por. zelňačka < zelná
polévka . 

Mniej jest nazw ku li na r nych utwo rzo nych przy po mo cy fo r man -
tów ro dza ju mę skie go, por. -áč, -ák, -ín, -ec, por. šunkáč < šunkový
salám, tatarák < tatarský bi f tek, segedín < segedínský guláč, uto pe -
nec < utopená uze ni na/uzen ka. 

Zda rza się, że fo r ma uni wer bizo wa na nie jesr zgod na pod wzglę -
dem ro dza ju gra maty cz ne go z na zwa mi dwy wyra zo wy mi, por. uto pe -
nec r.m. i utopená uzen ka r.ż., bramborák r. m. : bra m bo rov pla cka r. ż.

Cza sa mi uni wer bi z my są wie lo zna cz ne, por. wy mie nio ny przy-
kład uto pe nec. Po sta wo we zna cze nie to ‘topielec’, czy li uto pe ne <
utopený člověk, dru gie no wsze zna cze niae to ‘marynowana wędlina’.
Wie lo zna cz ne są czę sto uni wer bi z my po wstałe w wy ni ku de ry wa cji
wste cz nej ty pu paříž < pařížský salám, plzeň < plžeňské pi vo, tu rek <
turecká káva. Pi so w nia tu po ma ga w roz ró ż nie niu zna cze nia pod sta -
wo we go, np. ‘Turek’ i uni wer bi z mu ‘kawa po turecku’. W na szym
ma te ria le tra fia się je sz cze in ny ro dzaj uni wer bi z mu, mia no w cie jest
to tzw. uni wer bi za cja sub stan ty wi zująca (Szcze pa ń ska 1994, s.17),
por. rybí < rybí polévka. W wy ni ku pro ce su unwer biza czj ne go z jed -
nej na zwy dwu wy ra zo wej, por. svíčková pečeně mogą po wstać ta k że
ró ż niące się uni wer bi z my, np. svíčková : svíčko v ka.

 W cze skim słow ni c twie ku li na r nym wy stę pują obok sie bie fo r my
nie uni werbi zowa ne, na ogół dwu wy ra zo we, i uni wer bizo wa ne. Fo r -
my uni wer bizo wa ne jed nak prze wa żają. Cze skie słow ni c two ku li na r -
ne uży wa ne w sze ro kim krę gu społecze ń stwa ma ra czej cha ra kter po -
to cz ny, a jak wia do mo w ję zy ku co dzien nym ży wa jest ten den cja do
uży wa nia form kró t szych. Zja wi sko to ce chu je ta k że pol szczy z nę, ale
w ję zy ku cze skim ma sze r szy za sięg.
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Da riusz TKA CZE WSKI

Ka to wi ce – Ostra wa

Český národní ko r pus – in ter ne to we źródło
stan da ry za cji i we ry fi ka cji ję zy ka cze skie go

oraz no wo cze s ne na rzę dzie dy da kty cz ne

Czy te go chce my, czy nie, sta je my się społecze ń stwem info rma ty -
cz nym w co raz wię kszym za kre sie. Licząca so bie pra wie 30 lat glo ba -
l na sieć In ter ne tu to nie ty l ko nie prze bra ny in fo r ma tor – (stro ny www,
źródło wie dzy o świe cie i lu dziach w pra wie wszy stkich ję zy kach),
naty ch mia sto wy ko mu ni ka tor (ko re spon den cja za po śred ni c twem
łączno ści ma i lo wej i pro gra mów ty pu Ga du - Ga du), to ja k by wszech -
obe c ny ma kler, urzęd nik ban ko wy czy sprze da w ca skle po wy. In ter net 
po wo li sta je się tez sku te cz nym i za wsze pod rę cz nym na uczy cie lem,
kon su l tan tem oraz „stra ż ni kiem” stan dar du i po pra wno ści ję zy ko wej
wie lu ję zy ków no wo ży t nych, w tym współcze s nej cze sz czy z ny. Z bie-
giem cza su co raz większą popu la r no ścią wśród użyt ko w ni ków ję zy -
ków na ro do wych dbających o ich po pra wność stają się słow ni ki in ter -
ne to we, czy li od po wied nie wi try ny/stro ny www. prze j mują ro lę pu ry -
sty cz nych słow ni ków ję zy ka współcze s ne go (po pra wne go ję zy ka, or-
to gra ficz ne go, frek wen cyj ne go, a te r go itp.). Ta kie le ksy ko ny wir tu a l -
ne uzu pełniają te kla sy cz ne słow ni ki w fo r mie książki i mul time dia l -
nej płyty CD, uno wo cze ś niają me to dy kon su l ta cji ję zy ko wej oraz do -
stę pu do stan dar du ję zy ko we go, po przez mo ż li wość we ry fi ka cji da nej 
jed no stki ję zy ko wej na ty ch miast, w cza sie rze czy wi stym, on li ne. 

W od nie sie niu do ję zy ka współcze s ne go – zwłasz cza po to cz ne go
i mó wio ne go – ro lę taką w co raz wię kszej mie rze pełnią rów nież tzw.
na ro do we ko r pu sy ję zy ko we, do sko na le do ku men tujące też płasz czy -
z ny sty li sty cz ne ję zy ków ogól nona ro do wych. W cybe r prze strze ni In -

ter ne tu działa obe c nie ponad 30 ko r pu sów1, z te go aż 15 ko r pu sów ję -
zy ków słowia ń skich2 – w tej li cz bie dwa pol skie (IPI PAN3, Ko r pu su
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1 Wśród korpusów języków niesłowia ń skich można wymienić: British National
Corpus (naj sta r szy), Collins Cobuild - The Bank of English, Lietuviř kalbos
tekstynas, Magyar Nemzeti Szövegtár, AC/DC Po rtu gu e se corpora, American
National Corpus, WordNet®, SUSANNE Corpus, The Penn Treebank Project, IDS
- Korpora der ge s chrie be nen Sprache, Thesaurus Indo germa ni s cher Text- und Spra -
chma te ria lien TITUS, EESTI ŐIGUSAKTID (Korpus esto ń skich tekstów pra wni -
czych), The Corpus of Spoken Israeli Hebrew, Negr@ corpus (Syn tac ti cal ly
Annotated Corpus of German Newspaper Texts), SPRĹKBANKEN (En sprĺklig
refe rens da ta bas vid Göteborgs uni ve r si tet).

2 Korpusy narodowe języków słowiańskich: Slovenský národný korpus, Korpus
DIALOG 0.1 ÚJČ AV ČR, Korpus IPI PAN, Korpus Języka Polskiego Wy daw ni c -
twa Naukowego PWN, Korpus slovenskega jezika FIDA, beseda – Besedilni
korpus na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, nova beseda,
Korpus bosanskih tekstova na Uni ve rzi te tu u Oslu, Corpus of Serbian Language,
Bulgarian Treebank, Corpus Cyril lo-Me tho dia num He l sin gien se An Electronic
Corpus of Old Church Slavonic Texts, Russian Corpora in Tübingen, Националь-
ный корпус русского языка, Компьютерный корпус текстов русских газет
конца ХХ-ого века, Upper Sorbian Text Corpus – Horn jo ser b ski tekstowy korpus.

3 K o r p u s  I P I  P A N  jest dużym (obecnie ponad 250 000 000 segmentów),
anotowanym morfo synta kty cz nie, publicznie dostępnym korpusem języka polskie-
go, stworzonym przez Zespół Inżynierii Ling wi sty cz nej w Instytucie Podstaw In -
for ma ty ki PAN (IPI PAN), w ramach projektów Komitetu Badań Naukowych oraz
w ramach badań statutowych IPI PAN. Teksty wchodzące w skład Korpusu IPI
PAN są dostępne w postaci binarnej, umożliwiającej łatwe i efektywne prze szu ki -
wa nie za pomocą dedy ko wa ne go opro gra mo wa nia o nazwie Poliqarp. [...] Wszyst-
kie zasoby wymienione poniżej, z wyjątkiem Korpusu Słownika frek wen cyj ne go...,
dostępne są obecnie na zasadach opisanych w niniejszej umowie li cen cy j nej,
bezpłatnie. [...] 2 .  w y d a n i e  K o r p u s u  I P I  P A N  (marzec 2006): próbka
Korpusu IPI PAN dostępna na stronie http://korpus.pl/; ponad 30 mln. segmentów.
Podobnie jak to miało miejsce w wypadku wydania 1., niniejsza wersja sample jest
korpusem ró ż no rod nym o następującym składzie: proza współczesna: ponad 10%,
proza dawna: prawie 10%, teksty książkowe niebe letry sty cz ne (głównie naukowe):
10%, prasa: 50%, stenogramy sejmowe i senackie (w tym z komisji śledczej): 15%, 
ustawy: 5%. K o r p u s  s a m p l e  jest korpusem ró ż no rod nym, choć być może nie
zasługującym na miano repre zenta tyw ne go, zawierającym następujące rodzaje
tekstów: proza współczesna: 10%, proza dawna: 10%, nauka: 10%, prasa: 50%,



Ję zy ka Pol skie go PWN4) i dwa ko r pu sy cze skie (ČNK, Ko r pus
DIALOG 0.15).

Dla pełno ści ob ra zu właści wym wy da je się wy ja ś nie nie te r mi nu
k o  r  p u s6. Do pie ro 9 zna cze nie te go wy ra zu wg SJP PWN7 spełnia
na sze wy mo gi: „te ksty, da ne itp. zgro ma dzo ne ze wzglę du na swą
repre zenta ty w ność, sta no wiące pod sta wę do ana li zy na uko wej”. Mo -
ż na do pre cy zo wać to zna cze nie w in te re sującym nas sen sie ling wi sty -
cz nym – jest to ze spół udoku men to wa nych do wo dów au ten tycz ne go
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ste no gra my sejmowe i senackie (w tym z komisji śledczej): 15%, ustawy: 5%.
Wszystkie teksty, z wyjątkiem prozy dawnej i nie li cz nych fra g men tów prozy
współczesnej, pochodzą z ostatnich 15 lat. Proza dawna to przede wszystkim
dzieła z końca XIX w. i początku XX w. Jej obecność w korpusie uza sa d nio na jest
obecnością takiej prozy w świa do mo ści zbiorowej Polaków za po śred ni c twem
lektur szkolnych i ekra ni za cji. f r e k . b i n . t a r . b z 2  – kolejna wersja korpusu
Słownika frek wen cyj ne go pol szczy z ny współczesnej (Kurcz, Lewicki, Sambor,
Szafran, Woronczak 1990, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków). Korpus ten
został stworzony w latach 60. ubiegłego stulecia i zawiera pół miliona słów – po
100 tys. słów z: tekstów popu larno nau ko wych, drobnych wia do mo ści prasowych,
tekstów publi cy sty cz nych, prozy ar ty sty cz nej oraz dramatu arty sty cz ne go. Wzboga- 
cona postać tego korpusu, zwana Wzbo ga co nym Korpusem Słownika Frek wen cyj -
ne go, dostępna jest na prawach Po wszech nej Licencji Pu b li cz nej GNU na stronie
http://www.mimuw.edu.pl/pol szczy z na/. Więcej in fo r ma cji o kolejnych wersjach
korpusu można znaleźć w artykule dostępnym ze strony http://www.mimuw.
edu.pl/~jsbien/MO/JwP03/” (www.korpus.pl).

4 „Wy daw ni c two Naukowe PWN przygotowało i udostępniło sieciową wersję
K o r p u s u  J ę z y k a  P o l s k i e g o  P W N  wielkości 40 000 000 słów. Korpus
składa się z fragmentów 386 różnych książek, 977 numerów 185 różnych gazet
i czasopism, 84 nagranych rozmów, 207 stron in ter ne to wych oraz kilkuset ulotek
reklamowych. Pełna wersja sieciowa korpusu jest dostępna odpłatnie, a bezpłatnie
wersja de mon stra cyj na wielkości ponad 7,5 miliona słów. [...] Korpus to dowolny
zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy. O korpusach w tym znaczeniu mówią
najczęściej języ koz na w cy, ale także archiwiści, historycy i in for ma ty cy. Korpus
tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli au ten ty cz ny materiał
językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Zrów no -
wa że nie korpusu jest równie ważne jak jego wielkość. Drobne fragmenty tekstów
korpusu są za mie sz cza ne w postaci po je dyn czych zdań w słownikach jako
przykłady ilustrujące znaczenia. [...] Nasz korpus składa się z tekstów książek,
czasopism, druków ulotnych i akcy den so wych (np. reklam, instrukcji obsługi, re gu -
la mi nów, ulotek wyborczych), stron in ter ne to wych oraz tekstów mówionych.
Teksty książek staramy się pozyskiwać od wydawców w wersji ele ktro ni cz nej,
pytając przy tym o zgodę autorów. Współczesne teksty prasowe przegrywamy
z wydań in ter ne to wych lub otrzymujemy od redakcji. Starsze teksty prasowe,
rzadko wznawiane książki oraz druki ulotne skanujemy. Teksty mówione nagrywa-
my bez po śred nio (za zgodą mówiących) lub z radia i telewizji, po czym prze pi su je -

my. Stosujemy w nich tradycyjną or to gra fię (nie alfabet fo ne ty cz ny), ale za cho wu -
je my wszystkie po wtó rze nia i prze ję zy cze nia. [...] Przy go to wując materiał do
korpusu in ter neto we go, wy bie ra li śmy losowo fragmenty książek i czasopism
z różnych dziedzin wielkości mniej więcej jednego arkusza (40 000 znaków, czyli
około 6 000 wyrazów), założywszy uprzednio strukturę tematyczną. Korpus in ter -
ne to wy dostępny jest w dwóch wersjach: de mon stra cyj nej i pełnej wersji sieciowej, 
różniących się od siebie liczbą próbek te ksto wych oraz proporcją źródeł” (www.
korpus.pwn.pl, www.sjp.pwn.pl).

5 Projekt ling wi sty cz ny  K o r p u s  D I A L O G  to spe cja li sty czny korpus cze sz -
czy z ny mówionej. Prace nad nim rozpoczęto w roku 1997, gdy uruchomiono inter -
dyscy plina r ny projekt grantowy na lata 1996–2001 pt. Dialog w świecie ludzi
i maszyn (Dialog ve světě lidí a strojů). Zawiera wypowiedzi publiczne typu dia lo -
go we go (wywiad, dyskusja, debata, polemika, talkshow) i obejmuje on zapisy ok.
360 programów dys ku sy j nych publicznej i kome r cy j nych telewizji czeskich (np.
Sedmička, Nedělní partie, Na plovárně s..., Krásný ztráty). Wielkość korpusu
szacowana jest na 2 000 000 wyrazów. Korpus służy do badań nad czeskim
językiem mówionym, do opisu stanu jego wersji publicznej oraz do śledzenia jego
tendencji rozwojowych. Wyko rzy sty wa ny jest także do rozwoju teorii wypowiedzi,
dialogu i dyskursu. Dla szerokiej pub li cz no ści in ter ne to wej została udo stę p nio na
jego kolejna wersja –  K o r p u s  D I A L O G  0 . 1 .  Korpus ten powstał na bazie
Instytutu Języka Czeskiego Akademii Nauk RCz (ÚJČ AN ČR) w ramach projektu
grantowego Agencji Grantowej AN RCz (GA AV ČR) pt. Czeski język mówiony
w dys ku sy j nych programach tele wi zy j nych (Mluvená čeština v televizních diskus-
ních pořadech 2003–2005). Projekt ten był rea li zo wa ny we współpracy z Instytu-
tem Lin g wi sty ki Formalnej i Stosowanej Wydziału Matema tyczno -Fizy czne go Uni -
wer sy te tu Karola w Pradze (ÚFAL M-FF UK). W projekcie tym ucze st ni czy li do -
świa d cze ni badacze współczesnego języka czeskiego: Světla Čmejrková, Lucie
Jílková, Petr Kaderka, Jana Klímová, Kamila Mrázková, Zdeňka Svobodová) oraz
Nino Peterek (autor rozwiązań te ch ni cz nych projektu). Korpus działa w oparciu
o menadżer obsługi Manatee/Bonito opracowany przez Wydział In for ma ty ki Uni -
wer sy te tu Masaryka (FI MU) w Brnie. Zasoby korpusu DIALOG 0.1 obejmują



uży cia ję zy ka na tu ral ne go, roz legły ze spół ele ktro ni cz nych te kstów
ce lo wo zgro ma dzo ny ja ko refe ren cy j ne źródło dla na uko wej ana li zy
ję zy ka. Roz bu do wując po wy ższe zna cze nie: k o  r  p u s  j ę  z y  k o  w y
to bar dzo roz legły ko m p leks te kstów ję zy ka na tu ral ne go, któ re go po -
wsta nie i da l sze uży wa nie mo ż li we jest za po mocą ko m pu te ra. Jest to
za zwy czaj bar dzo bo ga ty i skom pli ko wa ny sy stem te kstów umo ż li -
wiający bar dzo wy dajną me to dę ana li zy języ koz na w czej no wej ge ne -
ra cji. Za sto so wa nie ko r pu su jest pe w ne go ro dza ju ra dy ka l nym prze-
łomem w lin g wi sty ce, któ re go pokłosiem stało się po wsta nie lin g wi -
sty ki ko r pu so wej. Ko r pus sta no wi ko m p leks kom pu te ro wo za pi sa -
nych te kstów – w wy pa d ku ję zy ka mó wio ne go jest nim za pis (a na wet
trans kry p cja) na grań wy po wie dzi – sta no wiących ba zę do da l szych
ba dań ję zy ko wych. Do akty w ne go ko rzy sta nia z je go za so bów służy
spe cja l ny pro gram wy szu kujący. Przy je go uży ciu mo ż na wy szu ki -
wać wy ra zy i kon stru kcje wy ra zo we w kon te k ście. Do da t ko wo mo ż -

na okre ślić ich fre k wen cję w ko r pu sie oraz pie r wo t ne źródło te ksto -
we. W da l szej ko le j no ści mo ż li wa jest da l sza ob ró b ka (ana li za) zna le -
zio nych ha seł, np. porządko wa nie alfa be ty cz ne czy też w wy pa d ku
nie któ rych ko r pu sów eks ce r p cja według przy ję tych kry te riów, np. ro -
dza jów wy ra zów. Opra co wa nie ko r pu so we ję zy ka mó wio ne go po le ga 
na stwo rze niu do stę p nych źró deł refe ren cy j nych te go ty pu ko mu ni ka -
cji wer ba l nej, co czę sto jest trud ne i skom pli ko wa ne, gdyż ję zyk mó -
wio ny – jak pol szczy z na tak i ję zyk cze ski – z filo gene tycz ne go
i onto gene tycz ne go pun ktu wi dze nia jest pry marną formą ko mu ni ka -
cji ję zy ko wej i w rze czy wi sto ści (pra kty ce co dzien nej) ucze st ni czy
w niej aż w 90%8. Two rze nie te go ty pu wzo r co wych zbio rów le ksy ki
i stru ktur le ksy ka l nych – a w kon se k wen cji obo wiązujących stan dar -
dów ję zy ko wych – po przez zbie ra nie i ob ró b kę ma te riału ję zy ko we -
go, udo stę p nia nie „za wsze i wszę dzie” oraz wy ko rzy sta nie wy ni ków
do in nych ba dań ling wi sty cz nych (np. fre k wen cja jed no stek le ksy ka l -
nych, psy cho ling wisty ka, socjo ling wi sty ka, itp.) i ce lów pragma -
lingwi sty cz nych (np. two rze nie i re da k cja pod rę cz ni ków ję zy ka, roz -
mó wek itp.), sta je się działaniem po wszech nym ta k że w za kre sie ję zy -
ków słowia ń skich. 

W wie lu ośro d kach języ koz na w czych bu do wa ne są ró ż ne ty py ele -
ktro ni cz nych ko r pu sów ję zy ko wych w za le ż no ści od ce lów ba da w -
czych. Z uwa gi na ich za kres mo że my wy ró ż nić  k o  r  p u  s y  o g ó  l  -
n e  i  s p e  c j a l n e.  Typ ogó l ny sta rają się uchwy cić ję zyk w jak naj -
pełnie jszym za kre sie i pełni, służy do two rze nia słow ni ków. Typ spe -
cja l ny obe j mu je wę ż szy za kres według ja kie goś przy ję te go kry te -
rium; mo że to być ko r pus au to r ski (np. ko r pus dzieł A. Mi c kie wi cza
czy K. Čapka), ko r pus okre ślo ne go ga tun ku lub dzieła lite ra c kie go
(np. dra ma tu ro man tycz ne go, La l ki B. Pru sa, Przy gód dzie l ne go wo ja -
ka Szwe j ka J. Haška), bądź ko r pus da ne go dia le ktu (np. śląskie go, ha -
na c kie go). Z hi sto rycz ne go pun ktu wi dze nia two rzo ne są  k o  r  p u  s y  
s y n  c h r o  n i  c z  n e  i  d i a  c h r o  n i  c z  n e  – pie r wsze do ku men tują
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zapisy programu dys kusy j ne go Sedmička (7 čili Sedm dní) prywatnej telewizji ko -
mer cy j nej NOVA z lat 1999–2005. Korpus obejmuje 2 wersje: 1) wersja nie opra co -
wa na mor folo gi cz nie zawierająca 10 zapisów o wielkości 92 000 wyrazów (opcje:
całość, po szcze gó l ne programy, wy szu ki wa nie), 2a) wersja ręcznie opracowana
(zrewi do wa na) mor folo gi cz nie zawierająca 5 zapisów o wielkości 45 000 wyrazów, 
2b) wersja maszynowo opra co wa na (zre wi do wa na) mor folo gi cz nie zawierająca 9
zapisów z mo ż li wo ścią roz sze rzo ne go wy szu ki wa nia, odsłuchu przykładów dźwię-
kowych oraz wizu a li za cję krzywej F0 (opcje: zapis z dźwiękiem, prze szu ki wa nie
zapisu z dźwiękiem). Więcej in fo r ma cji: www.ujc.cas.cz/ oddeleni/index.php?
page=DIALOG.

6 Korpus – „zestaw tekstów językowych zebrany w celu badania jego systemu
lub podsystemu” (En cy klo pe dia języ koz na w stwa ogólnego 1999, s. 319).

7 Znaczenie wyrazu korpus (od łac. corpus ‘ciało’) podaję za in ter ne to wym
Słownikiem języka polskiego PWN: „1) ciało człowieka lub zwierzęcia oprócz
głowy i kończyn; 2) zasadnicza część czegoś; 3) główna część budowli; 4) w ar chi -
te ktu rze pałacowej: centralna część budynku; 5) w ar chi te ktu rze sakralnej: nawowa
część kościoła; 6) główna część, na której oparta jest całość jakiegoś urządzenia,
przyrządu itp.; 7) jednostka taktyczna składająca się z kilku dywizji lub brygad; 8)
grupa żołnierzy mających taki sam stopień wojskowy; 9) teksty, dane itp.
zgromadzone ze względu na swą repre zenta ty w ność, stanowiące podstawę do
analizy naukowej” (www.sjp.pwn.pl).

8 Co ciekawe, chyba najpełniej opra co wa ny i naj bar dziej re pre zen taty wny
Brytyjski Korpus Narodowy (BNC) posiada naj większą re pre zen ta cję mówionych
jednostek ję zy ko wych, bazując jedynie na 10% tekstów mówionych.



ję zyk współcze s ny, są sze ro ko uży wa ne, a z uwa gi na źródła nie oce -
nio nym zbio rem in fo r ma cji o naj róż nie j szych zja wi skach ję zy ko -
wych i poza ję zy ko wych oraz ich wy stę po wa niu i uży wa niu w na tu ra l -
nych kon te kstach. Ko r pu sy dia chro ni cz ne ob ra zują ję zyk sta r szy,
w prze ciw ie ń stwie do syn chro ni cz nych opa r te by wają na wzo r cach
te ksto wych o roz pię to ści za zwy czaj 2–5 000 wy ra zów, ich two rze nie
jest bar dzo pra cochłon ne (ele ktro ni cz ne ska no wa nie i rę cz ne prze pi -
sy wa nie te kstów), stąd ich ilość jest zna cz nie ogra ni czo na. Aspe kty
spo so bu  ko mu ni ka cji uw z ględ niają  k o  r  p u  s y  j ę  z y  k a  m ó  w i o  -
n e  g o  i  k o r p u  s y  j ę  z y  k a  p i  s a  n e g o.  Z uwa gi na pie r wo t ność
ko mu ni ka cji mó wio nej, re da k cja (ze sta wie nie) ta kich ko r pu sów jest
bar dzo cza so- i pra cochłon ne (w pie r wszej ko le j no ści za pis i trans kry -
p cja na grań au dio, a na stę p nie opra co wa nie ling wi sty cz ne te kstów).
Ko r pu sy ję zy ka pi sa ne go ba zują na go to wych te kstach książek, ga zet
i cza so pism naj czę ściej w za pi sie ele ktro ni cz nym, jed nak i te trze ba
pod dać ob ró b ce fo r ma l nej – ujed no li cić fo r mat, „wy czy ścić” z gra fi ki 
i ilu stra cji oraz ano to wać, czy li opa trzeć no t ka mi (da ny mi lub sym bo -
la mi) o cha ra kte rze iden tyfi kacy j nym (bib lio grafi cz nym), stru ktu ra l -
nym (se g men ta cja te kstów ciągłych na roz działy, aka pi ty, zda nia
i wy ra zy) i ling wi sty cz nym (le ma ty za cja9, cha ra kte ry styka mor folo -
gi cz na, słowo twó r cza, syn ta kty cz na i ew. se man ty cz na10). Te czyn no -
ści wy ko ny wa ne są te raz auto ma ty cz nie przez spe cja l ne opro gra mo -
wa nie kom pu te ro we, po do b nie jak kon kor da cja11 zja wisk i form, czy li 
wy stę po wa nia da nej jed no stki ko r pu so wej w wy bra nym (za da nym)

przez uży tko w ni ka do sta te cz nym kon te k ście oraz ko m bi na cja wy ra -
zów. Osta t ni po dział wy ró ż nia ko r pu sy jed noję zy ko we i wieloję zy ko -
we (pa ra lelne12), w któ rych wyko rzy sty wa ne są spe cja l ne pro gra my
ze sta wiające (pa rujące) tzw. leaners’ co r po ra lub ali g ners, któ re oby -
d wa ze sta wy te kstów „układają” obok sie bie tak, by zda nia, wy ra zy
i ich połącze nia w obu ję zy kach ko re spon do wały ze sobą. Ta kie ko r -
pu sy mają pie r wszo rzęd ne zna cze nie w pra kty ce trans la cji, gdyż pro -
ponują zna cz nie bo gatszą pa le tę ek wi wa len tów tłuma cze nio wych wyj-
ścio we go wy ra zu, fra zeo logi z mu lub zda nia, niż doty ch cza so we słow-
 ni ki przekłado we. Nie jed no krot nie ich skon figu ro wa ny za sób le ksy -
ka l ny i fra zeo logi cz ny sta no wi ba zę co raz do sko na l szych trans la to -
rów kom pu te ro wych, któ rych spra w ność ek wi wa len cji osiąga osta t -
nio na wet 90%.

Na przełomie XX i XXI wie ku Uni we r sy tet Ka ro la w Pra dze13

i Uni we r sy tet Ma sa ry ka w Br nie oraz In sty tut Ję zy ka Cze skie go AN
RCz (ÚJČ AV ČR) stały się bar dzo si l ny mi ośro d ka mi lin g wi sty ki ko -
r pu so wej o zna cze niu co naj mniej eu ro pe j skim, o spo rym do ro b ku nie 
ty l ko teo re ty cz nym, ale i pra kty cz nym. Du żym osiągnię ciem języ koz -
na w ców cze skich jest liczący so bie już pra wie 14 lat ele ktro ni cz ny
(in ter ne to wy) Cze ski Ko r pus Na ro do wy – Český národní ko r pus
(ČNK)14, będący roz ległym gran tem aka de mi c kim, któ re go ce lem jest 
stwo rze nie kom pute ro we go ko r pu su prze de wszy stkim cze sz czy z ny
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9 Le ma ty za cja (od grec. lémma, lémmatos ‘twierdzenie’) to „hasłowanie przy
ma szy no wym prze twa rza niu języka na tu ral ne go. […] W le ksy ko gra fii przyporząd-
kowanie jed no stkom tekstowym nazw jednostek  (haseł) opi sy wa nych w słowniku,
czyli w istocie napisów służących do wpro wa dza nia ich do słownika. W wypadku
naj czę st szym hasłowanie polega na przy pi sy wa niu słowu te ksto we mu formy pod -
sta wo wej leksemu opi sy wa ne go w słowniku, np. słowu psa – hasła pies [...]” (En -
cy klo pe dia języ koz na w stwa ogólnego 1999, s. 234, 336)

10 Tagowanie to przypisanie tzw. tagów, czyli symboli/znaków dodawanych do
form wyrazowych, cha ra kte ry zujące je pod względem gra ma ty cz nym i sty li sty cz nym.

11 Konkordacja (od łac. concordia ‘zgoda, jedność’) jest to „zestawienie wszyst- 
kich elementów danego typu występujących w danym tekście lub korpusie. Ele-

mentami takimi bywają znaki, daty, terminy, zwroty, pojęcia, motywy te ma ty cz ne,
sentencje, ale naj czę ściej są nimi słowa podane ze swoimi kon te ksta mi. [...]
Obecnie kon kor da cję sporządza się naj czę ściej na ko m pu te rze stosownie do za mó -
wie nia badacza – z tekstu lub korpusu zapisanego na nośniku ele ktro ni cz nym” (En -
cy klo pe dia języ koz na w stwa ogólnego 1999, s. 310).

12 To typ korpusów zestawiających jednakowo treściowe teksty w różnych języ-
kach – tekst rodzimy w sąsiedztwie jego obco języ cz ne go przekładu (przekładów).

13 Ojcem projektu i jego duchem sprawczym jest wybitny czeski języ koz na w ca
prof. F. Čermák, który „zaraził” pomysłem młodych badaczy i stworzył z nich
prężny zespół prowadzący kilka projektów grantowych związanych z ČNK.

14 Adres in ter ne to wy ČNK: www.ucnk.ff.cuni.cz, od paź dzie r ni ka 2007 r. rów-
nież: www.korpus.cz. 



pi sa nej. Pro jekt ten sta no wi przełom w hi sto rii cze skiej lin g wi sty ki,
by nie po wie dzieć re wo lu cję w po dej ściu do ba da nia ję zy ka i na -
wiązu je do naj le p szych tra dy cji cze skie go języ koz na w stwa (np. Praž-
ský lingvistický kroužek). Opis ję zy ka zakłada mo ż li wie na naj wię -
kszym za so bie da nych ję zy ko wych – na se t kach mi lio nów form wy ra -
zo wych, któ rych wy stę po wa nie i fre k wen cję mo że oce nić za po mocą
ró ż nych me tod mate ma ty cz nych i sta ty sty cz nych. 

Za ple czem na uko wym ČNK stał się In sty tut Cze skie go Ko r pu su
Na ro do we go działający na Wy dzia le Filo zo fi cz nym Uni wer sy te tu
Ka ro la w Pra dze (Ústav Českého národního ko r pu su FF UK).15 Od
swe go po wsta nia w ro ku 1994 za da niem ÚČNK jest opra co wa nie
i roz bu do wa nie ČNK oraz działania wspie rające, szcze gó l nie w dzie -
dzi nie ba dań i popu la ry za cji dzie dzi ny lin g wi sty ki ko r pu so wej. Prze-
łomo wym osiągnię ciem te go znaczące go i zasłużo ne go cen trum lin g -
wi sty ki kom pu te ro wej i ko r pu so wej jest opra co wa nie ponad stumi lio -
no we go ko r pu su syn chro nicz ne go te kstów pi sa nych SYN200016.
W pra cach nad ČNK akty w nie ucze st niczą rów nież lin g wi ści i in for -
ma ty cy z prę ż ne go mo ra wskie go ośro d ka bohe mi sty czne go – In sty tu -
tu Ję zy ka Cze skie go Wy działu Filo zofi cz ne go oraz Wy działu In for -
ma ty ki Uni wer sy te tu Ma sa ry ka w Br nie (Ústav českého ja zy ka FF
MU, FI MU). Pra co w nia  brne ń ska od sa me go początku akty w nie
ucze st ni czy w cze skich ba da niach dot. lin g wi sty ki ko r pu so wej oraz
two rze niu ČNK, spe cja li zując się re da kcji pro gra mów kom pu te ro -
wych do auto ma ty cz nej ana li zy mor folo gi cz nej ję zy ka mó wio ne go
oraz gro ma dzi i ele ktro ni cz nie opra co wu je dla po trzeb ČNK spe cy fi -
cz nie trud ne te ksty, np. wy po wie dzi mó wio ne i te ksty pry wa t nej ko re -
spon den cji. Oby d wie pla ców ki opra co wały do da t ko wo ko r pu sy mie j -
skich (re gio na l nych) od mian ję zy ka cze skie go na ba zie SYN200017:

Pražský mluvený ko r pus (działa od 2001 ro ku) a Brnenský mluvený
ko r pus (2002). W pla ców ce pra skiej pro wa dzo no ta k że pra ce nad ko r -
pu sa mi pa ra le l nymi  I n  t e r  C o r p  – na la ta 2005–2011 przy ję to pro -
jekt gran to wy pt. Český národní ko r pus a ko r pu sy dalších jazyků, któ -
re go ce lem jest zbu do wa nie pa ra le l nych ko r pu sów syn chro ni cz nych
dla wię kszo ści ję zy ków ob cych stu dio wa nych na UK w Pra dze
(w pla nach 28 ję zy ków), za wsze dla da ne go ję zy ka i cze sz czy z ny.
Pro jekt ten ma sze r sze nie kome rcy j ne ce le; w opa r ciu o zgro ma dzo ne
da ne będą pro wa dzo ne stu dia teo re ty cz ne z le ksy ko gra fii, trans la to lo -
gii, me to dy ki na ucza nia ję zy ków ob cych, opra co wa ne zo staną kom -
pu te ro we ap li ka cje do na uki i przekładu ję zy ków ob cych. W fa zie
początko wej po szcze gó l ne pra co w nie fi lo lo gii na ro do wych w ob rę bie 
UK stworzą pod nad zo rem i opieką me ry to ryczną koor dy na to ra pro -
gra mu ko r pu sy na ro do we ję zy ków ob cych18, któ re zo staną w fa zie
póź nie j szej sca lo ne i udo stę p nio ne pu b li cz nie na cen tra l nym se r we rze 
pro je ktu.

Pie r wo t nie stru ktu ra Cze skie go Ko r pu su Ję zy ko we go obe j mo wała 
ki l ka ko r pu sów syn chro ni cz nych: 
1) wspo mnia ny już korpus tekstów pi sa nych SYN200019 (po je mność

100 mln form wy ra zo wych); 
2) korpus PUBLIC (20 mln, 1/5 całości leksyki korpusu SYN2000); 
3) korpusy na CD ROM – korpus SYNEK (10 mln, 1/10 leksyki),

korpus LITERA (ok. 3 mln, bazuje tyko na dziełach li te ra c kich);
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15 Od marca 2007 roku ÚČNK ma nową siedzibę, pałac Platýz na Národní třídě 37.
16 Struktura tego korpusu: teksty pub licy sty cz ne – 60%, teksty spe cja li sty czne –

25%, teksty bele try sty cz ne – 15%. 
17 SYN2000 w liczbach: wielkość danych – 2 GB, ilość jednostek tekstowych –

3 303, ilość struktur zdaniowych – 7 639 321, ilość wyrazów tekstowych (tokens) –
100 000 704, ilość różnych typów – 1 763 813.

18 Przy kom po no wa niu korpusów na ro do wych w projekcie InterCorp wy ko rzy -
sta ne zostaną następujące źródła tekstowe: portale www Unii Eu ro pe j skiej, doku-
menty UE, przepisy prawne UE, projekty Kon sty tu cji Eu ro pe j skiej i ustaw Trak-
tatów Eu ro pe j skich (20 języków), SEELRC – The Slavic and East European
Language Resource Center, Wikipedia, ACQUIS COMMUNAUTAIRE Mul ti lin -
gu al Corpus (mul tiję zy ko wy korpus na bazie tekstów legi sla ty w nych UE od roku
1950 do współczesności), Mul tex t -E ast – „1984” Corpus, da ta ba ze UCL.doc (wykaz 
wolno do stę p nych źródeł opra co wa ny przez Instytut Li te ra tu ry Czeskiej AN RCz).

19 Na bazie SYN2000 powstał korpus FSC2000 i jego wersja drukowana, będąca 
słownikiem frek wen cy j nym języka czeskiego (F. Čermák, M. Křen, Frekvenční
slovník češtiny, Praha 2004).



korpus ORWELL (zasoby na bazie powieści Rok 1984 G. Or-
well’a); 

4) ko r pu sy języka mó wio ne go – PMK (Pražský mluvený korpus, 800
tys. form wy ra zo wych) i BMK (Brněnský mluvený korpus, 600 tys.). 

W paź dzie r ni ku 2005 ro ku ČNK wraz z Czeską Bi b lio teką Na ro -
dową uru cho mił dla pub li cz no ści DČNK (Diachronní složky ČNK),
któ re są da lej roz budo wy wa ne; za so by te go ko r pu su obe j mują te ksty
z osta t nich 700 lat cze skiej li te ra tu ry (ok. 700 000 form wy ra zowych), 
co ro ku przy by wa ok. 250 000 no wych jed no stek. Na ba zie DČNK
po wstał ko r pus DIAKORP (www.ucnk.ff.cu ni.cz/dia korp.html), do
któ re go włączo no rów nież po wstałe do 1989 ro ku te ksty pub licy sty -
cz ne, spe cja li sty czne oraz ar ty sty cz ne (do ro ku 1944). Przełomo wy
dla te go ko r pu su mo że być rok 2008, gdy pla no wa na jest  roz sze rzo na
le ma ty za cja w opa r ciu o tzw. hiper lem ma ty (np. kůň), czy li wszy stkie
wer sje gra fi cz ne wy stę po wa nia le kse mu bez wzglę du na je go ró ż ny
hi sto ry cz nie za pis (kóň/kuoň).

W la tach na stę p nych nastąpiły isto t ne fa kty dla bo ga c twa za so bów 
i całokształtu działania ČNK, w tym po ja wiły się ko le j ne za ktua lizo -
wa ne i uno wo cześ nio ne wer sje: 
– styczeń 2006 – SYN2005 (100 mln wyrazów te ksto wych tzw.

tokens)20; 
– cze r wiec ‘2006 – KSK-DOPISY (Korpus ko re spon den cji pry wa t -

nej, zawiera zapisy 2 tys. ręcznie pi sa nych listów z lat 1990-2004,
projekt au to r stwa ÚČJ FF MU Brno);

– lipiec 2006 – za ko ń cze nie pełnej le ma ty za cję i ad no ta cji SYN2005;
–  li sto pad 2006 – Český mluvený korpus ORAL2006 (Czeski korpus

języka mó wio ne go, 221 nagrań z lat 2002-2006 o po je mno ści 1 mln 
wyrazów);

– grudzień 2006 – SYN2006PUB (syn chro ni cz ny niere pre zenta tyw -
ny korpus pub li cy sty ki pisanej o po je mno ści 300 mln tokens), 

– sty czeń 2007 – Bo ni to2 (www.ucnk.ff.cu ni.cz/co r po ra; no wo cze s -
na i wie lo fun kcyj na przeglądar ka i wy szu ki war ka);

– grudzień 2007 – do da no In ve r se Text Sort (pro gram do wste cz ne go 
se gre go wa nia za so bów);

– styczeń 2008 – po je mność wszy stkich zin te gro wa nych ko r pu sów w
ramach ČNK wyniosła 500 mln form wy ra zo wych, naj no wsza le -
ma ty za cja oraz ad no ta cja mor folo gi cz na (ta go wa nie).

Współczesną stru ktu rę ČNK ilu stru je ta be la 1.

Ta be la 1.  Stru ktu ra Cze skie go Ko r pu su Na ro do we go (źródło: www.ucnk.ff.cu ni.cz)

ČESKÝ  NÁRODNÍ  KORPUS

Część  syn chro ni cz na Cześć  dia chro ni cz na

Bank syn chro nicz ne go ję zy ka cze skie go

za wie ra po pra wio ne i skon wer to wa ne współcze s ne cze -
skie te ksty oraz przeglądar kę/wy szu ki war kę ko r pu sową

Bank dia chro nicz ne go
ję zy ka cze skie go

za wie ra te ksty sta ro cze skie
z trzech grup; te ksty trans-

kry bo wa ne (2 mln wy ra zów
te ksto wych), te ksty trans li-

te ro wa ne (ok. 100 tys.) i tek-
sty gwa ro we (ok. 200 tys.)

Ko r pu sy pi sa ne Ko r pu sy mó wio ne Ko r pus dia chro ni cz ny

SYN2006PUB 

SYN2005 

SYN2000 

FSC2000 

KSK-DOPISY 

SYNEK 

LITERA 

ORWELL

Pražský mluvený
ko r pus 

Brněnský mluvený
ko r pus 

ORAL2006

Obe j mu je wy bór te kstów
sta ro cze skich od pierw- 
szych za cho wa nych za-  
by t ków do lat uję tych
w ko r pu sie syn chro-

nicznym

DIAKORP

Ko r pu sy pa ra le l ne

 Pro jekt In ter Corp

ČNK ofe ru je użyt ko w ni kom sze ro kie za so by, a w ich ob rę bie da ne
szcze gółowe: 
1) typowe (wska za nie: cen tra l ne czy mar gi na l ne), 
2) aktu a l ne (syn chro ni cz ne i aktu a l ne), 
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20 Korpus SYN2005 (w po rów na niu z SYN2000) oparł się na nieco innej struk-
tu rze źródeł: be le try sty ka – 40%, pub li cy sty ka – 33%, li te ra tu ra spe cja li sty czna – 27%.



3) nie sele kty w ne (nie fil tro wa ne według ja kie goś klucza lub su bie kty -
w nie),

4) obie kty w ne i rea li sty cz ne (źródła udo ku men towa ne, rze czy wi ście
za pi sa ne), 

5) do sta te cz ne (wy sta r czająco rozległe do po zna nia i opisu danego
zja wi ska). 

Posługując się ko r pu sem mo że my wy szu kać: 
1) konkretną formę wyrazową (wyraz te ksto wy z kon te kstem); 
2) jed no stki wie lowy ra zo we (np. wy ra że nia przy im ko we, fra zelo gi z -

my); 
3) leksem lub hasło klu czo we (tzw. Lemmat); 
4) części mowy (przy mio t nik, symbol/tag: ad je kti vum = „A.*”),
5) ko m bi na cję części mowy i lemmatu.

Oprócz cha ra kte ry styki sta ty sty cz nej i frek wen cy j nej (czę sto t li -
wość wy stę po wa nia jed no stki wy ra zo wej w ko r pu sie czy ję zy ku,
najpo pular nie j sze21 oraz najdłuż sze22 wy ra zy cze skie), jest to wspa -

niałe na rzę dzie dające mo ż li wo ści wery fika cy j ne nie ty l ko spe cja li -
stom (językoz nawcom- bohe mi stom), ale ta k że miłoś ni kom sta ran nej
cze sz czy z ny, ję zy ko wym pu ry stom oraz sze ro kie mu gro nu użyt ko w -
ni ków, sprzy jając w ten spo sób po pra wno ści ję zy ko wej, spełniając
wy mo gi uzu su se man tycz ne go. Dzię ki ČNK mo że my ba dać i opi sy -
wać łączli wość (tzw. ko lo ka cję) po szcze gó l nych jed no stek le ksy ka l -
nych z in ny mi, we ry fi ko wać jed no stki fra zeo logi cz ne oraz wa len cję
wy ra zową czy też re kcję cza so w ni ków23. Ja ko źródło ele ktro ni cz ne
„on li ne” mo że re a go wać na ty ch miast na po ja wie nie się „no wi nek”
w le ksy ce współcze s nej cze sz czy z ny, któ rych na wet naj no wsze dru -
ko wa ne słow ni ki ję zy ka nie uw z ględ niają (np. wy ra zy po chod ne);
spra w dzić, któ ry typ de kli nacy j ny da ny le ksem re pre zen tu je, czy da ny 
wy raz (neo lo gizm) nie ma od mia ny mie sza nej24. Uży tko w ni cy współ- 
cze s ne go ję zy ka cze skie go – ro do wi ci Cze si i obco kra jo w cy – dzię ki
ČNK mogą po zna wać, wzbo ga cać i po rów ny wać oj czy sty i ob cy za -
sób le ksy ka l ny (np. brie fing/bri fink, fo o t ball/fo t bal); skon fron to wać
wa rian ty le kse mów (np. alespoň/aspoň, ačkoliv/ačkoli) i ich sty li sty -
cz ny ładu nek. W ko r pu sie bez trud no ści mo ż na po znać bo ga c two cze -
skiej sy no ni mii (np. okre śle nia wa r to ściujące). Dla bohe mi stów- dy -
dakty ków ję zy ka cze skie go (zwłasz cza cu dzo zie m ców) jest to świe t -
ny za sób/źródło ćwi czeń nie ty l ko le ksy ka l nych25 – mo ż na za je go po -
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denindinukleotidfosfát, ultrasuperkontramultiextraunikátní, cyklo penta noper hy dro-
fenantrenový, glyceraldehydfosfátdehydrogenázou, komunistickosociálnědemokra-
tického, hypotalamohypofyzoadrenokortikální, francouzočeštinolaosoruštinoindo-
čínštinou. (www. ucnk.ff.cuni.cz/korpus/korpus.html)

23 Dla Polaków uczących się języka czeskiego rekcja cza so w ni ków czeskich
o brzmieniu podobnym do polskich (często aproksymaty) może sprawić wiele nie -
spo dzia nek.

24 Tzw. „chwiejność” rodzaju gra maty cz ne go, np. czeski rzeczownik rukojmí
i jego „niejasny” paradygmat odmiany i łączliwość np. z li czeb ni ka mi.

25 Przykładowe ćwiczenia zain spi ro wa ne ČNK, do których dołączony jest klucz:

1. Určete vynechané slovo: 
Válka o <.........> země však již trvá čtyřicet osm let.  
Člověk potřebuje k životu dvě věci: <.........> pravdy a ždibec salámu. 

21 Naj czę ściej wy świe t la ne jed no stki le ksy ka l ne ČNK (SYN2000): formy wy ra -
zo we: a, se, v, na, je; rze czo w nik: rok; przy mio t nik: český, przysłówek: už; imiona
męskie: Jan, Jiří, Václav, Petr, Josef; imiona żeńskie: Marie, Jana, Eva, Anna,
Hana; czeskie miasta: Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Prostějov, Olomouc; kraje: ČR, 
USA, Německo, Rusko, Slo ven sko, Francie, Polsko, Itálie; miasta za gra ni cz ne:
Moskva, Paříž, New York, Bra ti s la va, Londýn, Wa s hin g ton, Vídeň, Berlín, Brusel,
Řím; godzina: 20.00.  Nie tra dycy j na ko le j ność wy stę po wa nia jed no stek wg kry te -
rium frek wen cyj ne go: liczby: 1, 2, 3, 6, 4, 5, 0, 7, 10, 8, 9; kon ty nen ty: Evropa,
Amerika, Afrika, Asie, Austrálie, An tar kti da; dni tygodnia: sobota, neděle, pátek,
pondělí, středa, úterý, čtvrtek; miesiące: září, leden, květen, li sto pad, červen, říjen,
duben, březen, srpen, pro si nec, červenec, únor; lata: 1994, 1995, 1996, 1997, 1993, 
1992, 1998,1991, 1990, 1989, 2000, 1999; partie po li ty cz ne (skróty): ODS, ČSSD,
ODA, KDU, KSČM, HZDS, KSČ; tytuły naukowe i za wo do we (skróty): Ing.,
MUDr., JUDr., PhDr., Mgr., RNDr., DrSc., MVDr., ThDr., PaeDr., RSDr., Bc.,
RCDr. (www. ucnk.ff.cuni.cz/korpus/korpus.html).

22 Najdłuższe czeskie wyrazy: luftwafehilfefrauenfunkršýlerin, riptopo lymerne -
relativi stic kych, ethylen dioxyfe nyliso propyla min, českomoravskoslezskocikánského, 
ukrajinskovietnamskolaoskočeský, technologickoekonomickofinanční, nikotinamida-



mocą, po przez ce lo we opu sz cze nie słów uczyć i ćwi czyć po pra wność
po zy cji da ne go wy ra zu te ksto we go w kon te k ście czy też sze re gu syn -
tag maty cz nym. I chy ba osta t nie pra kty cz ne za sto so wa nie – da ne
ČNK są nie oce nio ne przy re da go wa niu słow ni ków, lo gi cz nych spi -
sów/wy ka zów in fo r ma cji oraz obsługi trans la cy j nej osób niesłyszą-
cych, przy któ rej na le ży op ty ma l nie ogra ni czyć ilość śro d ków komu -
nika cy j nych do tych naj nie zbęd niej szych. 

Jak wy ni ka z po wy ższe go fun kcjo na l ność i wielo wy mia ro wość
ČNK jest co raz bar dziej do ce nia na przez bo he mi stów (w tym na uczy -
cie li ję zy ka i tłuma czy), języ koz na w ców i spe cja li stów od ko mu ni ka -
cji społecz nej (dzien ni ka rzy, twó r ców re klam), ale ta k że przez ogół
użyt ko w ni ków wpółcze s ne go ję zy ka cze skie go. Jest to źródło co raz
bar dziej po pu la r ne i opi nio twó r cze, o czym świa d czy rosnąca z mie -
siąca na mie siąc rze sza osób od wie dzających  po rtal ČNK, wy szu -
kujących hasła i kon su l tujących swe wątpli wo ści. W mia rę wzbo ga -
ca nia za so bów Ko r pu su oraz mo ż li wo ści ob li cze nio wych użyt ko wa -

ne go przez pro jekt sprzę tu i opro gra mo wa nia, je ste śmy świa d ka mi
po wsta wa nia i krze p nię cia oraz da l sze go opty mali zo wa nia fun kcji
i mo ż li wo ści  te go nowo cze s ne go i wszech obe cne go dzię ki In ter ne to -
wi  na rzę dzia ling wi sty czne go, któ re go da l sze dzie dzi ny za sto so wań
w na szym ży ciu – nie ty l ko na uko wym i aka de mi c kim – są wszech -
stron ne i nie odga d nio ne. Już nie ba wem prze ko na my się o tym.
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Přistanu o <.........>  dál, na konci pšeničného pole.. [...]

5. Určete vynechané slovo a všechny jeho tvary, ve kterých se v konkordančních řádcích
vyskytlo: 

studijní do ku men ta ce na všech fakultách s <.........> lékařské po sky to va la totiž komisím možn
Trval na své žádosti a byl přijat až na <.........> ministra vnitra . Od roku 1988 na Techn
ekonomiku celého státu i všech občanů bez <.........>. Lze proto právem očekávat , že zejmén

6. Určete, v kterém pádě jsou podstatná jména v uvedených kon te x tech použita a tvary doplňte:
sociální pojištění atd. atd. ) bylo svěřeno <odborník...> a prodebatováno, takže program
publikování před možností podrobit svůj talent <zkouš......> opra v do vo sti, v níž se literární
smrti jeho otce Hudžra, zasvětil svůj život <pomst......> a úsilí o obnovení moci svého rodu
to říkala dvakrát. Chcete snad nyní <otc........> něco vytýkat ? A nebo snad... [...]

7. Doplňte složená slova s první částí polo- v náležitém tvaru:
mohou být výsledky jeho cesty na Malajský <polo..........> oboustranně příjemným překva
změní v mrznoucí déšt. Ve čtvrtek bude <polo..........> až oblačno a ojediněle přeháňky. Noční
se jedno setkání ODA s voliči konalo před <polo..........> sálkem Městské knihovny v Praze... 

8. Doplňte složená slova se základem vláda:
sovětský politik postupně chápat, že <......vláda> není pro kontraproduktivní sovětský systém 
pomine jako špatné zboží. Jenom cáři, <......vláda> a takové sloty potrvají věčně věkův jak
na přežití. Nevěděl, jak dlouho bude <......vláda> nacistů trvat, někdo věřil v její brzký konec,
pesimisté ji [...] (www.ucnk.ff.cuni.cz/korpus/korpus.html/korpusove hadanky)
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Z E  Z J A W I S K

W S P Ó Ł C Z E S N E G O  J Ę Z Y K A  C Z E S K I E G O

Aurelia KOŃCZAK

Poznań

Jun g man no va ul. czy ul. Ma rie Majerové? 
Two rze nia nazw ulic pochodzących od imion i nazwisk

Na zwom ulic przy pi su je się fun kcję uży t kową – ko mu ni ka cyjną. Nie tra -
ktu je się ulic, ja ko obie któw o wa r to ści este ty cz nej czy kul turo twó r czej.
Stały się one nieja ko dro go wska zem, wska zówką do orien ta cji w prze strze ni. 
Jed nak współcze ś nie uli com – nie ko nie cz nie nowym – na da je się rów nież
nazwy, po chodzące od na zwisk osób, któ re na le ży – z ró ż nych po wo dów –
ucz cić. (Ten zwy czaj na da wa nia ulicom nazw po chodzących od na zwisk
zna nych lu dzi wi dzi my już w dru giej połowie lat sie dem dzie siątych XIX
wie ku.) Spa ce rując więc po Pra dze bądź po in nym cze skim mie ście za uwa -
ży my ta kie na zwy ulic, jak np.: Šaldova, Hybešova czy Jun g man no va, Ma rie
Majerové, Joky Jabůrkové. Wie le osób w Cze chach za sta na wia się nad na -
zwa mi ulic po wstałymi od na zwisk męskich i że ń skich oraz ich za pi sem. Sta -
wiają py ta nie: dla cze go w jed nych po ja wia się imię obok na zwi ska, a w in -
nych nie. Z ta kim py ta niem na stę p nie zwra cają się do Po rad ni Ję zy ko wej
przy Aka de mii Na uk Re pu b li ki Cze skiej. 

Wy da wałoby się, że nie ma tu żad ne go pro ble mu. Jed nak dia beł jest
ukry ty w  szcze gółach. Tak by na j mniej uwa ża du ża część użyt ko w ni ków ję -
zy ka. Tym bar dziej, że kie dy spo j rzy my na ta b li cz kę z nazwą uli cy, za uwa -
ży my częstsze wyko rzy sty wa nie imienia w na zwach ulic pochodzących od
na zwisk że ń skich  niż mę skich.

Li te ra tu ra przed mio tu (nor ma ty w na) nie po da je wy ja ś nień w spra wie
two rze nia nazw ulic od na zwisk że ń skich czy mę skich. Dla cze go jed nak tak
się dzie je, że w przy pa d ku jed nych po ja wia się imię, a w dru gich nie, może -

my się je dy nie do my ślać, że zacho dzi tu pe w ne go ro dza ju kon ku ren cja mię -
dzy dwo ma fun kcjo nujący mi ty pa mi nazw: Benešova ul. a ul. Ed war da
Beneše. Dru gi typ jest zde cy do wa nie  bar dziej kon kre t ny. Ponad to połącze -
nie imie nia z na zwi skiem da je wra że nie wię kszej dokład no ści i sza cun ku.
Nie ma bo wiem zna cze nia, czy uli ca za wdzię cza swą na zwę sław ne mu mę ż -
czy ź nie czy ko bie cie. I w jed nym, i dru gim przy pa d ku wy stę po wa nie imie nia 
w na zwie uli cy jest mo ż li we. Ma my więc ta k że: ul. Vi c to ra Hu go, ul. Ja na
Karafiáta, nám. Ja na Pa la cha oraz ul. Aubrechtové i ul. Ma rie Majerové. Ja -
ko ar gu ment urzęd ni cy, któ rzy czę ściej mają wpływ na współcze s ne na zew -
ni c two uli cz ne, po dają że uży cie sa me go na zwi ska (bez imie nia) jest ,,mało
grze cz ne”.

Au re lia KOŃ CZAK

Po znań

 E- ma il czy elektronická pošta, czy li jak się od na leźć w świe cie
ko m pu te rów?

Osta t ni mi cza sy co raz czę ściej jeste śmy ,,bom bar do wa ni“ no wym słow -
ni c twem, związa nym z ko m pu terem. Kie rując się słowa mi Ry szar da Kapu -
ści ń skie go mo ż na by po wie dzieć, że ,,Umysł współcze s ne go człowie ka jest
za le wa ny po wo dzią słów, przez co szy b ko tracą one na wa r to ści i si le, co raz
mniej nam mó wią, a co raz bar dziej dez orien tują, wy cze r pują i męczą”1. 

Czę sto na wet nie wie my dokład nie, co da ne słowo oz na cza, jak się od -
mie nia i czy w ogó le się od mie nia? Ro dzi się wie le py tań, na któ re szu ka my
od po wie dzi u języ koz na w ców, jak po wie dzieć: e- ma il czy ele ktronická pošta?

Słowo e- ma il na le ży do wa r stwy li te ra c kiej cze skie go za so bu le ksy kal ne -
go, więc z je go uży wa niem nie ma żad nych pro ble mów. Zo stało prze nie sio ne 
na grunt cze ski z ję zy ka an gie l skie go na oz na cze nie no wej te ch no lo gii ko -
munika cy j nej, dla te go wy ma wia my je z an gie l ska [i:mejl]. W osta t nim cza -
sie, rów nież pod wpływem an gie l skie go, mo że my zaob se r wo wać szy b sze poja -
wia nie się słów roz po czy nających się od se g men tu e-, np.:  e-a dre sa, e- pod-
pis, e-o b chod i będących formą skró coną fun kcjo nującą obok form nie skró -
co nych: elektronická ad re sa, elektronický pod pis, elektronický ob chod. Za -
sa dy two rze nia no wych wy ra zów w ję zy ku cze skim nie za bra niają two rze nia
form kró t kich dla ist niejących już form długich, złwa sz cza w ję zy ku mó wio -
nym czy po to cz nym (por. na shle obok na shle da nou). Jed nak two rze nie kró t -
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1 R. Ka pu ści ń ski, La pi da rium VI, Wa r sza wa 2007, s. 164.

* Chciałabym ser de cz nie podziękować pra co w ni kom Poradni Ję zy ko wej przy In sty tu t cie
Języka Cze skie go Aka de mii Nauk Re pu b li ki Czeskiej, w szcze gó l ności Pani Doktor Alenie
Černej za pomoc w zebraniu materiału, udo stę p nie nie listów skie ro wa nych do Poradni oraz 
za pomoc w zinte rpre to wa niu pre zen towa ne go w ni nie j szych szkicach materiału.



kich form w ję zy ku cze skim nie jest zja wi skiem po wszech nie sto so wa nym.
Ich po ja wie nie się wa run kują nie które – ale dziś co raz wa ż nie j sze dla prze -
cię t ne go uży tko w ni ka ję zy ka i czę st sze – kon ta kty ko mu ni ka cyjne (np. urzę -
do we czy han d lo we, jak w banku, urzę dzie ad mi ni stra cji pa ń stwo wej itp.).
Dążąc do skró ce nia ko mu ni ka tu ich na da w cy uży wają kró t sze go i osz częd -
niej sze go wa rian tu ty pu: e-a dre sa, e- po d pis. Ro dzi to jed nak da l szy pro blem.

Je śli we źmie my pod uwa gę że e-a dre sa jest formą skró coną od ele ktro -
nická ad re sa, to wy mo wa skró co nej fo r my po win na uwzględ niać wy mo wę
pie r wszej głoski skró co ne go wy ra zu (czy li [e:]). Tym cza sem słyszy my rów -
nież wy mo wę [i:], co jest zgod ne z wy mową an gielską. W tym przy pa d ku
mo że my za py tać, czy jest to po ży czka fo ne ty cz na czy gra fi cz na. Nie ma jed -
noz na cz nej od po wie dzi: dla jed nych fo ne ty cz na, dla in nych gra fi cz na. Uzus
więc do pu sz cza wymowę wa rian tywną, dla te go słyszy my na prze mian:
[e: adre sa] – [i: ad re sa], [e: pod pis] – [i: pod pis], [i: ben king] – [e: bri fing].
Po twier dza to osta t nia libe ra li za cja za sad pi so w ni i wy mo wy cze skiej.

       Współcze s ny człowiek nie ma wy bo ru, je śli chce być za pan brat ze
wszy stki mi ,,no wo ścia mi ję zy ko wy mi“. Mu si uż y wać no wych wy ra zów
i nazw złożo nych. Pa mię ta j my jed nak, że wpra w dzie ist nie je ,,Triumf te ch ni -
ki nad ku l turą, no we te ch no lo gie wpro wa dzają do ję zy ka no we te r mi ny […].
No we rze czy po trze bują no wych słów. Ale no we rze czy mo dy fi kują rów nie
sta re słowa – słowa o głębo ko za ko rze nio nych zna cze niach. Wa ż ne jest, aby
słowa w te k ście nie tra ciły zna cze nia, aby zna czyły to, co mają oz na czać”.2

Aurelia KOŃCZAK

Po znań

Al - Ka i da czy al-Ká´ida, czy li co w ter ro ry z mie pi sz czy?

Współcze s ny świat sta je się co raz bar dziej nie bez pie cz ny. Sta le w me -
diach słyszy my in fo r ma cje o ata kach terro ry sty cz nych. Mo ż na po wie dzieć,
że ter ro ryzm, ja ko słowo, sta je się mod ne. Al - Ka i da (al bo Al - Qa e da oz na cza
dosłow nie ba za) to sun ni cka or ga ni za cja posługująca się me to da mi terro -
rysty cz ny mi, stwo rzo na w 1988 ro ku przez Ab dal la ha Az za ma.

Na zwa ter rory sty cz nej or ga ni za cji Al - Ka i da jest pra wdo podo b nie naj bar -
dziej zna nym i naj czę ściej uży wa nym słowem, któ ry po ja wia się w co dzien -
nej pra sie cze skiej. Mo że my spo t kać się z ró ż no ra kim jej za pi sem: Al - Ka i da,
Al Ka i da, Al - Ka j da, Al Ka j da, Al-Káida, Al-Kaída, Al-kajdá, al-Kajdá, al-

-Ka idá, El Ka i da. Któ ry z nich jest po pra w ny? Czy uży wać łączni ka? Pi sać
wielką czy małą li terą? Użyć i-j, z ilo cza sem czy bez? Ro dzi się wie le py tań. 

Po dobny pro blem wi dzi my ta k że w in nych te go ty pu przykładach, np.
w pi so w ni nazw in nych or ga ni za cji terro ry sty cz nych: Al Fa tah, Al - Fa tah,
al-Fatáh, al-Fattáh, cho ciaż w tym przy pa d ku mo że my so bie po móc za pi -
sem ga zet ara b skich: jest (względ nie) usta lo ny za pis nazw dzien ni ków i ty-
godni ków (wie l ka li te ra na początku i łącznik): „Al-Haját”, „Al-Ahrám”,
„Al - Ba as”. Uży je my więc myślni ka po mię dzy dwo ma człona mi na zwy.

Trans kry p cja ara b skich nazw w cze sz czy ź nie nie jest jed no li ta, nie rza d ko 
na ta ki właś nie za pis ma wpływ ję zyk an gie l ski ja ko po śred nik za po ży cze nia
czy cy ta tu ara b skie go. Według ara bi stów z In sty tu tu Orien ta li sty ki Aka de mii 
Na uk RCz (Orientálního ústavu AV ČR) wspo mnia ne wy żej na zwy grup
terro ry sty cz nych po winniśmy zapisywać w ję zy ku cze skim z apo stro fem
mię dzy á a i. Po pra w ny za pis za tem po wi nien wyglądać tak: al-Ká´ida. Mała
li te ra na początku pie r wszej czę ści wy stę pu je dla te go, że cho dzi tu je dy nie
o jej ele ment.

Dziennikarze czescy traktują jednak nazwę jako całość, którego początek 
sygnalizuje wielka litera, mamy więc Al-Káida. Taka wersja jest bardziej
przyswajalna dla współczesnego odbiorcy. Musimy jednak pamiętać, że
przyswajalna nie oznacza poprawna, nawet jeśli dziennikarze propagują
właśnie taki zapis.

Au re lia KO Ń CZAK

Poznań

Rusové czy Iva ni/iva ni, czy li jak w Cze chach okre śla się Ro sjan

Po to cz ne okre śla nie mie sz ka ń ców państw jest bar dzo czę stym zja wi -
skiem. Jed nak powstałe no we na zwy spra wiają pro blem uży tko w ni kom ję zy -
ka. W Cze chach fun kcjo nu je na zwa Iva ni/iva ni ‘osoby na ro do wo ści ro sy j -
skiej – Rosjanie’. Skąd ta ka na zwa? Jak zna lazła się w ję zy ku? Ja kie pro ble -
my ję zy ko we stwa rza?

Za czni j my od od po wie dzi na py ta nie, skąd po cho dzi to okre śle nie? Je śli
kto ko l wiek kie dyś uczył się ję zy ka ro sy j skie go bądź był w Ro sji, to na
pewno spo t kał się z bar dzo po pu la r nym imie niem, ja kim jest Ivan. Zo stało
ono prze nie sione na wszy stkich mie sz ka ń ców Ro sji i w tym zna cze niu fun -
kcjo nu je w ję zy ku cze skim. Po dobną sy tu a cję utwo rze nia po to cz nej na zwy
mie sz ka ń ców da ne go pa ń stwa spo ty kamy w przy pa d ku Niemców, gdzie bar -
dzo po pu la r nym imie niem że ń skim jest Ge r tru da, dla te go Nie mki są okre śla -
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ne ja ko Ger tru dy/ge r tru dy, a imie niem mę skim – Fritz, dla te go Nie mców na -
zy wa się Fritzové/fritzové. 

Wy stę pu je tu ty po we zja wi sko me to ni mii, czy li fi gu ra sty li sty cz na po le -
gająca na „zastąpie nie na zwy ja kie goś przed mio tu lub zja wi ska nazwą in ne -
go, po zo stające go z nim w pe w nej uchwy t nej za le ż no ści re a l nej”, np. czę ści
wzglę dem całości (Słow nik te r mi nów li te ra c kich, red. J. Sławi ń ski, Wa r sza -
wa 1976, s. 237). W naszym przy pa d ku gru pę et niczną na zwa no imie niem
jed nej oso by wchodzącej w jej skład, czy li po zo stającej w wy ra ź nej, re a l nej
za le ż no ści z tą grupą. W tej sy tu a cji trudno wyzna czyć gra ni cę oma wia nej
na zwy włas nej (jed no stko wa czy zbio ro wa) i jed noz na cz nie stwier dzić, że
na le ży pi sać ją Iva ni – iva ni (wielką lub małą li terą). Skłaniam się ku in ter -
pre ta cji, że na zwa ta mi mo wszy stko na dal po zo sta je imie niem włas nym,
pomi mo że nie oz na cza no si ciela da ne go imie nia. W związku z tym powin ni -
śmy taką nazwę własną pi sać wielką li terą.

Au re lia KOŃ CZAK 

Po znań

Hor ror ję zy ko wy, czy li cała pra wda o zo m bi(e) (o zo m bim?)

Pod ko niec lat dwu dzie s tych XX wie ku książka Wil lia ma Se a bro o ka Ma -
gi cz na wy spa roz po częła erę zo m bi(e). Słowo zo m bie naj pra wdopo dob niej
po cho dzi od afry ka ń skie go zu m bi (‘fe tysz’ w ję zy ku ki kon go) lub od nza m bi
(‘bóg’ w ję zy ku ki m bun du). 

Ka ż dy – na wet do rosły – drży na samą myśl fi l mu, w któ rym głów nym
bo ha te rem jest uma r lak bądź – jak kto wo li – ży wy trup. Jed nak na pra wdę nie
wia do mo, skąd to słowo się wzięło w co dzien nej ko mu ni ka cji prze cię t ne go
Cze cha. W żad nym słow ni ku współcze s ne go ję zy ka cze skie go nie zna j dzie -
my wzmian ki o zo m bie, na wet w Akade mi c kim slovníku cizích slov (Pra ha
1998). Ist nie je na to miast  w cze sz czy ź nie po to cz nej. Swo je go cza su roz go -
rzała w cze skich me diach wie l ka dys ku sja na te mat te r mi nu zo m bie. Ro dziło
się wie le py tań, głów nie ję zy ko wych: jak ten wy raz de kli no wać, jak two rzyć
od nie go no we de ry wa ty?

Z po ję ciem zo m bie mogą nas za zna jo mić je dy nie zna w cy ku l tu vo o doo –
jak nas in fo r mu je cze ski dzien nik „Lidové no vi ny”, według któ rych zo m bie
zo stał po wołany na świat dzię ki sza ma nom z wysp Ha i ti (G. Krch, „Lidové
no vi ny” 2000, 29.1., s. 21). Na stę p nie dzię ki wspo mnia ne mu wy żej fi l mo wi
te r min ten prze niknął do ję zy ka sze r szej pub li cz no ści. Głów nym za da niem
,,ży we go tru pa”, po zba wio ne go in te li gen cji i wo li, było śle pe wy ko ny wa nie
roz ka zów cza ro w nika. Film nie co zmie nił je go ob raz: po ka zując po stać zo m -

bie  ja ko wcie le nie zła. Wie my też, że do ję zy ka nie mie c kiego wy raz ten
wszedł już da w no. Jest no to wa ny  w nie mie c kich pod rę cz ni kach z okre śle -
niem „rze czo w nik ro dzaju mę skiego”. Zo stał prze ję ty – oczy wi ście – z ję zy -
ka an gie l skie go.

W po do b ny spo sób do stał się wy raz zo m bie do ję zy ka cze skie go. Na za -
sa dzie ana lo gii za sto so wa no pi so w nię an gielską zo m bie/zo m bi, wpro wa -
dzając je dy nie zmia nę w ar ty ku la cji, dzię ki umie sz cze niu na ko ń cu [i:], ma -
my więc wy mo wę: [zo m bi] bądź [zo m bi:]. Przy pi su je my mu ro dzaj mę ski
ży wo t ny (o iro nio!), jest to wpra w dzie człowiek (czy li isto ta ży wa), ale jed -
no cze ś nie uma r lak (czy li isto ta ma r twa, po zba wio na ży cia). Pie r wsze ń stwo
da je my za pi so wi zo m bi, któ ry zga dza się z wy mową i w przy pa d kach za le ż -
nych sta je się pod stawą mo r fo lo giczną. Właści we fo r my przed sta wiają się
na stę pująco: li cz ba po je dyn cza: M zo m bi, D zo m bi ho, C zo m bi mu, B. zo m bi -
ho, N. zo m bim, Msc (o) zo m bim, W zo m bi; li cz ba mno ga: M zo m bi, zo m -
biové, B zo m bich, zombiů, C zo m bim, zombiům, B zo m bi, zo m bie, N zo m bi -
mi, zombii, Msc zo m bich, zombiích, W zo m bi, zo m biové. 

Przy mio t ni ki od zo m bi po win ni śmy two rzy ć poprzez do da nie do pod sta -
wy wy ra zu (zo m bi-)su fiksu -ský po sze rzo ne go o in ter fiks -j- (na wzór ba lij-
ský), ma my wiec fo r mę zombijský obok ist niejącej for my zombiský. 

W pra sie co dzien nej czę sto spo ty ka my się z ró ż ny mi wer sja mi od mia ny
te go wyrazu, np.: zo m bie ho, zombieův. Nie są one jed nak uwa ża ne przez
języ koz na w ców za po pra w ne. 

Sprawa przedstawia się klarownie, bo w rzeczywistości językowej oka -
zu je się, że nie taki zombi starszny, jak go malują. 

Au re lia KO Ń CZAK

Po znań

Jak vikingové (Vikingové)  pod bi li języ koz na w stwo?

Ka ż dy słyszał hi sto rie związa ne z wi kin ga mi, skan dy na wski mi wo jow ni -
ka mi i wie, że słowo wi king po cho dzi od na zwy mo r skich, orę ż nych wy praw
ang. vi king. Słowo to początko wo łączo no ze sta ro nor dyj skim vik ‘za to ka,
mała od no ga morska’ lub sta roge rma ń skim vik ‘osa da po rto wa’. Pó ź niej jed -
nak za uwa żo no, że wy raz ten wy stę po wał już w VIII wie ku w po sta ci staro -
angie l skie go wi cing sce a da i staro fran cu skie go wi t sing. Od ta m tej po ry za -
czę to łączyć na zwę wi king z tym właś nie ob sza rem ję zy ko wym, wska zując
na sta roan gie l ski wic ‘obóz han d lo wy’. Pie r wszy raz te go okre śle nia uży to na 
długo przed epoką wi kin gów wzglę dem sa kso ń skich (sa skich) osad ni ków.
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Ety mo lo gia ety mo lo gią, a ję zyk ję zy kiem, rządzi się włas ny mi pra wa mi,
któ re mogą spra wiać prze cię t ne mu użyt kow ni ko wi kłopot. W ję zy ku cze -
skim słowo vikingové na strę cza nie mały pro blem przy wy bo rze li te ry po-
czątko wej. Od ró ż nie nie Vi kin ga i vi kin ga nie jest tak łatwe, ja k by mogło się
wy da wać. Obo wiązujące za sa dy pi so w ni cze skiej (Pra vi d la českého pra vo -
pi su) pro po nują hasło vi king ob ok ist niejącej dru giej wer sji Vi kin gové (No r -
ma nie). Jed nak ta kie wy ja ś nie nie nie jest chy ba wy sta r czające, tym bar dziej
że wcze ś nie j sze Pra vi d la po dają je dy nie fo r mę za pi saną małą li terą – vi king
‘pirat’. Slovník spisovného ja zy ka českého (Pra ha 1971) po sia da słowo Vi -
king ‘dawny mie sz ka niec Skandynawii’ oraz hasło vi king ‘dawni wo jo w ni -
cy, któ rzy po dej mo wa li da le kie wy pra wy o cha ra kte rze ku pie c kim, ra bun ko -
wym lub osadniczym’.

Neo se man tyza cja wy ra zu Vi king ma więc wpływ na je go za pis. Naj no -
wsza en cy klo pe dia, Všeobecná en cy klo pe die (Di de rot, Pra ha 1996–1998),
nie ste ty nie za mie sz cza dwóch od rę b nych ha seł. Nie ma ró ż ni cy, czy cho dzi
o Vi kin gów czy vi kin gó. Nie wia do mo więc, kie dy z oby wa te la Vi kin ga po -
wstał mały zdo by w ca vi king. W en cy klo pe dii mo że my je dy nie zna leźć pod
hasłem No r ma nie od no ś nik do hasła Vikingové. Slo w nik ency klo pedy cz ny
(Pra ha 1993) po da je na to miast od mien ny za pis, według któ re go mie sz ka ń -
cem Skan dy na wii jest vi king (pi sa ny – o dzi wo – małą li terą). Chciałoby się
za py tać, gdzie sens, gdzie lo gi ka? Oczy wi ście, nie ma tu sen su, ale jest błąd.

Przeglądając cze skie słow ni ki, zna j dziemy: dwa ra zy za pis vikingové
oraz trzy ra zy – Vikingové. Ta frek wen cy j ność, jak rów nież za sa da, że na zwy 
na ro do wo ści pi sze my wielką li terą, pod po wia da, że na le ży na zwę vikingové
pi sać wielką li terą: Vikingové. 

Au re lia KOŃ CZAK

Po znań

Czy języ koz na w cy po tra fią układać puz z le?

Któż nie wie, czym są puz z le. Sądzę, że ka ż dy, na wet za pra co wa ny języ -
koz na w ca. Nie dość, że po tra fi je układać, to je sz cze ni czym ,,ję zy ko wy de -
te ktyw” po tra fi wy ja ś nić w pro sty spo sób za sa dy pi so w ni i ar ty ku la cji. 

Czech, kie dy chce ku pić puz z le, uży wa jed nak in ne go słowa pu c le (l.mn). 
Tym cza sem wy raz puz z le zo stał prze ję ty z ję zy ka an gie l skie go, a po pra w na
je go wy mo wa brzmi [pazl]. Skąd więc w ję zy ku cze skim in na wer sja? Nie -
któ rzy po dej rze wają błędną in ter pre ta cję an gie l skie go słowa puz z le. In ni
uwa żają, że jest to błąd, któ ry po pełniła sprze da w czy ni w skle pie nie znająca

do brze wy mo wy an gie l skich słów. Pó ki co żad ne ra cjo na l ne wytłu- ma cze -
nie nie ist nie je, ale szu kać od po wie dzi na dal mu si my.

Wie l ce pra wdo podo b ne jest, że gru pa spółgłosko wa w śródgłosie  wy ra -
zu [zz] mogła zo stać skró co na na za sa dzie ana lo gii, jak w wy ra zie piz za [pi -
ca]. Mo że też cho dzić o rze komą nie miecką ar ty ku la cję, tj. że Czech tra ktu je
ten wy raz ja ko ge r ma nizm i wy ma wia go zgod nie z za sa da mi wy mo wy nie -
mie c kiej. Ma my jed nak po świa d cze nie, że ta ka ar ty ku la cja w ję zy ku nie mie -
c kim nie wy stę pu je. Wa r to jed nak za uwa żyć, że wy mo wa [pu c le] wy stę pu je
głów nie w języku młod zie ży, w re kla mach tele wi zy j nych zaś usłyszy my je -
dy nie [pazl], [pa z li:k]. Na su wa się więc na stę pujący wnio sek: wer sja [pu c le], 
[pu c lik] jest po toczną, a wy mo wę [pazl] na le ży uz nać za li te racką, gdyż ona
właś nie ist nie je na ka r tach cze skich słow ni ków nor ma ty w nych (ja ko po ży -
czka fo ne ty cz na), tym sa mym jest po pra w na.

385 386



R E C E N Z J E,  O M Ó W I E N I A,  N O T Y

Jan Čulík: Jací jsme. Česká společnost v hraném filmu
devadesátých a nultých let.

Brno: Host 2007, 653 s., ISBN 978–80–729–254–1.

Jan Čulík, re da ktor in ter neto we go cza so pi s ma „Britské li sty”, wykłado w ca na
Uni wer sy te cie w Gla s gow, po sta wił przed sobą nie la da wy zwa nie: na szki co wać ob -
raz cze skie go społecze ń stwa od bi jający się we współcze s nym cze skim fi l mie fa bu la r -
nym. Książka jest ad re so wa na do sze r sze go gro na czy te l ni ków, ale ma ta k że am bi cje
stać się in te le ktu alną po żywką dla kry ty ków, pu b li cy stów i na uko w ców. Dla tych pie -
r wszych au tor sta rał się skon stru o wać coś na kształt au to rskie go pod rę cz ne go le ksy -
ko nu twó r czo ści osta t nich lat, wraz ze zwięzłym opi sem do mi nujących w ki nie wzo r -
ców oso bo wych, krę gów te ma ty cz nych, sy ste mów wa r to ści. Aby uprze dzić za rzu ty
dru gich o brak wy pra cowa ne go po dej ścia meto dolo gicz ne go (bądź co bądź książka
zo stała wy da na w re no mo wa nym brne ń skim wyda w ni c twie Host), au tor opa trzył pu -
b li ka cję wstę pem, w któ rym na nie całych trzech stro nach po ja wiają się na zwi ska
Chri stia na Me t za, Fer di na da de Saussure’a, Ja me sa Mo na co, Wa l te ra Ben ja mi na,
Sie g frie da Kra ca u e ra. Nie mo ż na się oprzeć wra że niu – co zna j du je po twier dze nie
w czę ści ana li ty cz nej – że Čulík ową wy li czan kę au to ry te tów po tra kto wał je dy nie ja -
ko pewną ko nieczną, nie przy jemną część pra cy. Bo ja ki cel przy świe cał przy to cze niu
roz wa żań Mo na co o trój po zio mo wej stru ktu rze zna ku fi l mo we go, czy o dwóch
osiach zna cze nio wych dzieła kine mato grafi czne go, je że li te in fo r ma cje nie zo stały
w da l szej czę ści pra cy wy ko rzy sta ne? Zresztą „non sza lan cja meto dolo gi cz na” była
głów nym za rzu tem, ja ki po ja wił się w pie r wszych re cen zjach książki Čulíka. Ostro
Jací jsme skry ty ko wał re cen zent cza so pi s ma „Ci ne pur” (1–2/2008) Ka mil Fi la za rzu -
cając au to ro wi, po za wspo mi naną wcze ś niej sztuczną na uko wo ścią, ta k że brak pod -
sta wo wych umie ję t no ści ana li zy fi l mów.

Według de kla ra cji Čulík pragnął – na wzór Kra ca u e ra, któ ry w Od Ca li ga rie go
do Hi t le ra (1947) ba dał jak w ki nie nie mie c kim od bi jały na stro je społecz ne tuż przed
doj ściem Hi t le ra do wład zy – tro pić w ja ki spo sób fi l my od bi jają czeską ku l tu rę na ro -
dową, bądź po przez po wie la nie tra dy cy j nych wa r to ści lub po przez ich ne go wa nie.
Głów nym pun ktem od nie sie nia dla Čulíka stały się dwie pra ce so cjo logi cz ne: Ne ro v -
nost, spra ve d l nost, po li ti ka (2000) Pe tra Matěja i Kláry Ma cho vej oraz Jak jsme na
tom. A co dál? (2005) Ma r ti na Potůčki. Au tor kon fron tu je „rze czy wi stość“ fi l mową
z usta le nia mi ba da czy na te mat sa mo oce ny Cze chów, sto py ży cio wej, po zio mu wy -
kształce nia, bez ro bo cia, sto sun ku do ob cych. W czę ści re la cjo nującej usta le nia so cjo -

lo gów Čulík „na bieżąco” uzu pełnia kon klu zje ba da czy ade kwa t ny mi przykłada mi fil-
mo wy mi. Cze skie społecze ń stwo według da nych na uko w ców nie na le ży do naj bo gat- 
szych; wy ższe wy kształce nie nie przekłada się na le p sze za ro b ki. Bo ga ci są po dej rze -
wa ni o nie ucz ci wość i brak za sad mo ra l nych. Z ko lei bie da wca le nie wy zwa la od ru -
chów soli da r no ści: pa nu je prze ko na nie, że nie do sta tek lub bo ga c two za leżą od jed no -
stko wej akty w no ści. Ro da cy Čulíka naj le piej czują się pry wa t nym świe cie ro dzin ny;
po twier dza to ki no: w wię kszo ści fi l mów mie j s ce akcji ogra ni czo ne jest do mie sz ka -
nia czy bu dyn ku za mie szki wane go przez bo ha te rów. Wy kształce nie ko biet nie jest
ni ż sze niż mę ż czyzn, ale nie mają one mo ż li wo ści od gry wa nia wszy stkich ról spo-
łecznych. Choć są inte li gen t ne i si l ne, w ży ciu ro dzin nym do bro wo l nie pod porządko -
wują się mę ż czy z nom. Cze si nie wierzą ko ściołowi ani in sty tu cjom pa ń stwo wym, za
to darzą za ufa niem me dia (co z ko lei czę sto ata kują twó r cy). To le ran cja wo bec mnie j -
szo ści (bied ni, cho rzy, sta rzy) sta le ro ś nie, co nie do ty czy jed nak cu dzo zie m ców i Ro -
mów. Te ma ty eko lo gi cz ne się pra wie w cze skim fi l mie nie po ja wiają. 

Po wy ższa reka pi tu la cja za wa r to ści jed ne go z początko wych roz działów książki
wska zu je na pro ble maty cz ne pod wie lo ma wzglę da mi uto ż sa mia nie „re a l ne go” spo-
łecze ń stwa i je go fi l mo we go ob ra zu. Čulík uchy la się od zde fi nio wa nia ich wza je -
mnych re la cji, przy j mując (nie wysłowio ne) założe nie, że są to dwa rów no ległe świa -
ty, któ re mo ż na ba dać ty mi sa my mi na rzę dzia mi. Ja w nie stoi to w opo zy cji do uwa gi
z pie r wsze go aka pi tu wstę pu teo rety cz ne go, w któ rym Čulík po wołując się na Chri -
stia na Me t za przy po mi nał, że nie mo ż na czy tać ob ra zów fi l mo wych bez opa no wa nia
re guł ję zy ka, za po mocą któ re go są one bu do wa ne. A mi mo to wię kszość ana liz fi l -
mów, któ re sta no wią ko lejną część książki, wska zu je na czy ta nie ob ra zów kine mato -
grafi cz nych je dy nie pod kątem za wa r tych w nich tre ści. Au to ra nie in te re sują śro d ki
sty li sty cz ne, kon we ncje, ga tun ki – czy li klu czo we ele men ty, któ re tworzą film ja ko
od rębną dzie dzi nę sztu ki. 

Po wró ć my do py ta nia po sta wio ne go w ty tu le książki: ja ki ob raz Cze chów ry su je
ki no osta t nich lat? Od po wiedź za wa r ta w roz dzia le Jací jsme. Česká společnost v hra -
ným fi l mu devadesátých a nultých let jest esencją wy ciągniętą z opi sów po szcze gó l -
nych fi l mów, któ re sta no wią naj bar dziej ob szerną część pu b li ka cji. Po obe j rze niu
pra wie trzy stu zrea li zo wa nych w la tach 1990–2007 pełno me tra żo wych fi l mów fa bu -
la r nych (skąd więc obe cność je dy ne go w tym gro nie fi l mu doku men tal ne go – Cze -
skie go snu?) Čulík ry su je głów ne ob sza ry za gad nień po ru sza nych przez współcze s ny
film cze ski oraz sy ste my wa r to ści, któ ry mi kie rują się ekra no wi Cze si. 

Tuż po upa d ku ko mu ni z mu po wstała se ria fi l mów, któ re opo wia dały o ży ciu
w po prze dnim sy ste mie. Według au to ra naj bar dziej wa r to ścio wym fi l mem z te go
okre su jest By li jsme to my? (1990) An tonína Mášy, opo wia dający o te a tra l nym re ży -
se rze, któ ry w la tach osiem dzie siątych po no w nie otrzy mał szan sę re a li za cji spe kta kli. 
Na uwa gę zasługu je film Fi li pa Renča Re qu iem pro pa nen ku (1991) o nie lu dz kich
wa run kach pa nujących w do mach po pra wczych oraz Hřebejkowe Pu pen do (2000)
i Pelíšky (1999). Ten osta t ni, choć je go ak cja roz gry wa się w la tach sze ś ć dzie siątych,
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ta k że ob ra zu je men ta l ność lu dzi z okre su nor ma li za cji. Nie uni ka no ob ra zo wa nia
trau ma ty cz nych wy da rzeń z przeszłości (Po slední mo tyl z 1990 ro ku Ka re la Ka chy ni
o get t cie w Te re zi nie). Na przełomie komu ni sty cz nej i post komu nisty cz nej ery po -
wstała cała se ria fi l mów, w któ rych dzie cię cy bo ha ter był no ś ni kiem po zy ty w nych
cech, tak ró ż nych od ze sta wu właści wo ści cha ra kte ry zujących lu dzi po prze dniej epo -
ki. 

Naj większą gru pę fi l mów sta no wią te, któ rych ak cja roz gry wa się w post komu -
nisty cz nej współcze s no ści. Wśród nich je den bie gun tworzą ob ra zy sku piające się na
wy na tu rze niach wcze s ne go okre su ka pi ta liz mu (Hotýlek v srdci Eu ro py, 1999, Mi lan
Růička; Ene be ne, 1999, Ali ce Nel lis; Dědictví aneb Kurvahošigutntag, 1992, Věra
Chytilová), dru gi zaś fi l my sta no wiące od bi cie cza sów kapi tali sty cz nej sta bi li za cji
(Di voké včely, 2001, Bo h dan Sláma; Sluneční štát, 2005, Ma r tin Šulík). Ry sują one
bar dzo pesy mi sty cz ny ob raz mię dzy lu dz kich re la cji, a w prze ciw ie ń stwie do fi l mów
po wstałych tuż po Aksa mi t nej Re wo lu cji, nie wy ra żają nad ziei na lepszą przyszłość.
Čulík wy ró ż nia gru pę fi l mów ob ra zujących nie szcze rość i nie ucz ci wość za rów no
w in te re sach, jak i w re la cjach mię dzy lu dz kich. Po wstało ki l ka fi l mów z te ma tyką
romską. Re la cja mi po mię dzy młody mi lu dź mi, szcze gó l nie w okre sie doj rze wa nia,
za j mują się m.in. Pa nic je na nic (2006) Ivo Macharáčka, Snowborďáci (2004)
i Rafťácí (2006) Ka r la Janáka. Dwu dzie sto- i trzy dzie stola tko wie, po szu kujący swo -
je go mie j s ca w świe cie nie ogra ni czo nych mo ż li wo ści są bo ha te ra mi Vla dimíra Mi-
chálka (Anděl Exit, 2000), Da vi da Ondříčka (Šeptej, 1995) czy Pe tra Mar ka (Mrtvej
bro uk, 1998). In te re sujący nurt sta no wią fi l my będące świa de c twem ko bie ce go spo j -
rze nia na dam sko - mę skie związki. Te mu za gad nie niu po świę co ne są Pa sti, pa sti,
pastičky (1998) Věry Chy ti lo vej, Nevěrné hry Mi cha e li Pa v la to vej czy dwa fi l my ze
Słowa cji: Qu artétto (2002) La u ry Sivíkovej i Modré z ne ba (1997) Evy Bo ru-
šovičovej.

Roz dział o sy ste mach wa r to ści otwie ra uwa ga, że wszy stkie fi l my, któ re za j mują
się re la cja mi dam sko- mę ski mi, ce chują się wy mową fe mi ni styczną – na wet je śli nie
było to świa domą in tencją twó r ców. Po sta cie ko bie ce zo bra zo wa ne w fi l mach – co
już zo stało wspo mnia ne – choć teo re ty cz nie si l nie j sze i bar dziej za rad ne, za wsze stoją 
ni żej w hie ra r chii społecz nej niż mę ż czy ź ni. „Femi ni sty cz na” wy mo wa fi l mów
miałaby po le gać na ob na ża niu przy war i nie do sko nałości płci mę skiej, co po zwa la
stwier dzić, że za sta na sy tu a cja da le ka jest od nor ma l no ści. Čulík kon sta tu je, że naj -
czę st szym mo ty wem po ja wiającym się we współcze s nym ki nie cze skim jest po stać
nie uży te cz nych, anty boha te r skich, nie pra kty cz nych, słabych, a przy tym auto ry ta r -
nych mę ż czyzn. Mę ż czy z na – ideał, któ ry by był fi zy cz nie atra kcy j ny, inte li gen t ny,
za rad ny, czuły i po tra fiłby za dbać o ro dzi nę, pra kty cz nie się w cze skim fi l mie nie po -
ja wia. Ekran za lud niają na to miast ży cio wi nie uda cz ni cy, roz bi t ko wie, ma min syn ki,
mę ż czy ź ni nie zde cydo wa ni, bo ja ź li wi i za du fa ni w so bie. Naj bar dziej ty po wym
przykładem te go ty pu po sta ci są oj co wie z fi l mu Hřebejka Pelíšky: oby dwaj są au to -
ry tar ni, agre sy w ni i brak im umie ję t no ści współod czu wa nia. Młod zi mę ż czy ź ni szu -

kają se ksu, a nie uczu cia, uni kają an ga żo wa nia się w po wa ż ne związki. Teo re ty cz nie
nie po win no więc dzi wić, ze wie le dziewcząt z cze skich fi l mów szu ka uko je nia w ra -
mio nach sta r szych mę ż czyzn (Román pro eny, 2005, Fi lip Renč); jed na k że, ta k że oni 
ce chują się nie doj rzałością, in fan tyli z mem a ta k że są nie atra kcy j ni fi zy cz nie. Po do b -
nie chara ktery zo wa ne są sta r sze ko bie ty: one ta k że, jak ty l ko wiek po zba wi je sex -ap -
pe a lu, stają się po sta cia mi kary katu ral ny mi, śmie sz ny mi.

Kon sta ta cji Čulíka o do mi na cji w naj no wszym cze skich ki nie anty hero i cz nych
po sta ciach mę skich nie mo ż na od mó wić tra f no ści. Nie jest to jed na k że stwier dze nie
od kry w cze. Wie lu kry ty ków zwra cało uwa gę na ten chara ktery sty cz ny ryt współcze -
s nej kine ma to gra fii (Čulík się na nich w swo jej pra cy nie po wołuje). W ję zy ku pol -
skim do stę p ny jest cho cia ż by ar ty kuł Ewy Ma zie r skiej z „Kwa rta l ni ka Fi l mo we go”
o anty pa ty cz nych po sta ciach mę skich w fi l mach Hřebejka. W cze skiej de ba cie na ten
te mat po ja wił się na wet oso b ny te r min chci packé fi l my czy fi l my o chcipacích (pi sa li
o tym m.in. Jan Lukeš i Pe tra Hanáková), na okre śle nie fi l mów z bo ha te rem, któ ry
„chciałby, ale nie mo że”. 

Čulík pi sze, że wy ra ź nym mo ty wem współcze s nych fi l mów cze skich jest ple bej -
skość (ple bejství). Au tor nie pre cy zu je te go te r mi nu. Z opi su przy wołanych fi l mów
wy ni ka – au tor po wołuje się m.in. na ta kie ty tuły jak: Hru beš a Mareš jsou kamarádi
do deště (2005) Václava Morávka, Knoflíkáří (1997) Pe tra Ze len ki, Účastníci zájezdu
(2006) Jiříego Vejděleka – że o ple be j skość sta no wi obe cność po sta ci z ni ż szych
warstw społecz nych oraz zbiór wa r to ści ta kich jak: przy wiąza nie do za mie szki wane -
go mie j s ca, po chwała pro win cjona liz mu, dąże nie do za cho wa nia tra dy cjo nal nego
kształtu ro dzi ny.

 Uwa ga o ple be j sko ści ki na cze skie go oraz o do mi na cji anty bo ha te rów aż pro si
się o ki l ka słów ko men ta rza (któ re go u Čulíka nie zna j dzie my) od noszące go stan
współcze s ny do fa któw zna nych z hi sto rii ki na, i sze rzej, ku l tu ry cze skiej. Ku l tu ra i li -
te ra tu ra cze ska stwo rzyły roz po zna walną ta k że po za kon te kstem na ro do wym fi gu rę
„małego cze skie go człowie ka” – Cze cha czka (Čecháček). Je go trze ma naj waż niej -
szy mi wcie le nia mi są Głupi Jaś (Hloupý Hon za), Szwejk oraz oj ciec Kon delík. Spry t -
ny anty bo ha ter sta no wi isto tę cze skie go cha ra kte ru na ro do we go, pra gma ty cz ny pan -
cerz na ro do wej to ż sa mo ści. Ta ka po stać do mi no wała na ekra nach mię dzy wo jen nych
kin dzię ki se rii fi l mów au to r stwa Mi ro s la va Krňanskiego i Vladimíra Slavínskiego,
a także zo stała zaad ap to wa na przez ki no so cja li sty czne. Po stać „ty po we go Cze cha”
zna lazła w la tach pię ć dzie siątych wcie le nie w po sta ci pa na Anioła, kon tro le ra w śro d -
kach ko mu ni ka cji, a w rze czy wi sto ści szpi c la i do no si cie la. Zda niem Ef fen ber ge ra
i Bočka za sad ni cza zmia na nastąpiła w la tach sze ś ć dzie siątych. Dla twó r ców No wej
Fa li po stać Cze cha czka stała się głów nym ostrzem kry ty ki. Choć „mały cze ski
człowiek” na dal był po sta cią naj czę ściej po ja wiającą się na ekra nach kin, to je go
przy wa ry nie były tra kto wa ne z pobłaż li wo ścią. Ef fen be r ger na stę pująco cha ra kte -
ryzu je za mysł twó r czy Fo r ma na: 
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   Mierzył w tchó rzo stwo, tępotę, w kibiców spo r to wych, w bru ta l ność, chciwość, pro sto -
duszną tępotę, za ścian ko wość, pi wo szo stwo – i trafił w dziesiątkę: odkrył dokładnie te pokłady
du cho wej nędzy, z których w istocie wypływają wsze l kie odmiany fa szy z mu i sta li ni z mu (V. Ef -
fen be r ger, Obraz człowieka w filmie czeskim, tłum. A. Car, [w:] Reguły gry. Czeska myśl fi l mo -
wa 2, red. A. Gwóźdź, Gdańsk: Słowo/obraz te ry to ria, 2007). 

Stłumie nie Pra skiej Wio s ny położyło kres cze skie mu cu do wi fi l mo we mu; do ba
nor ma li za cji nie sprzy jała po wsta wa niu fi l mów z ostrym za cię ciem społecz nym. Od -
zy ska nie nie pod ległości po Aksa mi t nej Re wo lu cji to ko le j ny – po la tach sze ś ć dzie -
siątych – okres umo ż li wiający bez kom pro miso we roz li cze nie z na ro do wy mi mi ta mi
i ste reo ty pa mi. Jed na k że, jak po ka zu je pra ca Čulíka, żad na re wo lu cja nie miała mie j s -
ca. Mo ż na wręcz po ku sić się o stwier dze nie, że przy naj mniej je że li cho dzi o roztrzą-
sa nie ste reo ty pów, nastąpił wzglę dem ki na lat sze ś ć dzie siątych wi do cz ny re gres. Na
czym po le gałaby ró ż ni ca po mię dzy obi bo ka mi i pi wo sza mi z fi l mów Fo r ma na a za -
du fa ny mi w so bie oj ca mi z fi l mów Hřebejka? Naj ogó l niej mó wiąc, cho dzi o sto su nek 
au to rów do po sta ci wy ra ża ny za rów no w spo so bie pro wa dze nia na rra cji, jak i w ty pie
hu mo ru. Fo r man nie po zwa lał na szczę śli we roz wiąza nia (fan ty z to m bo li nie zo stają
zwró co ne, Andu la nie spo t ka w Pra dze „no wej ro dzi ny“), na to miast Hřebejk se r wu je
sąsie dz kie po jed na nia i na pra wę re la cji ro dzi ce- dzie ci (za ko ń cze nie fi l mu Pelíšky).
Fo r man ob se r wu je swo ich bo ha te rów ni czym zwie rzę ta w kla t ce; nie ukry wa śmie sz -
nych i że nujących za cho wań, nie po zwa la nam za bar dzo iden ty fi ko wać się z po sta -
cia mi. Od wro t nie Hřebejk. Sta ra się po ka zać, że je go bo ha te ro wie są w grun cie rze -
czy tak pełni wad jak my sa mi, ale w klu czo wych mo men tach po ta fią być czu li, opie -
ku ń czy i mi li. 

Na ko niec Čulík czy ni ki l ka do da t ko wych uwag. Za uwa ża, że współcze s ne cze -
skie fi l my bar dzo kry ty cz nie osądzają wpływ me diów, szcze gó l nie te le wi zji (Aku -
mulátor 1, 1994, reż. Jan Svěrák). Szkoła jest mie j s cem udrę ki. Na uczy cie le za miast
wzbu dzać w ucz niach cie ka wość i twó r cze my śle nie tłumią wsze l kie prze ja wy indy -
widu ali z mu. Bar dzo mało fi l mów po ru sza te ma ty kę romską. 

Po wy li cze niu głów nych mo ty wów i krę gów te ma ty cz nych au tor prze cho dzi do
opi su po szcze gó l nych fi l mów. Kon kre t ne ty tuły zo stały przy porządko wa ne do ki l ku
roz działów: V čem jsme to ili, Sta li ni s mus, Poučení z hi sto rie, První do tek svo bo dy,
Chováme se trně, Součansá společnost, Vzta hy v dnešní společnosti, Člověk v bez-
časí, Dětské fi l my, Mladí lidé ve fi l mu, Vrady a napětí, Ne vdy úspěšné ex pe ri men ty,
Ne fi l my, Ex pe ri men ty, které vyšly. Wy li cze nie nazw roz działów ja s no wska zu je na
brak jed no rod ne go kry te rium przy po dzia le ma te riału. Cza sa mi wy zna cz ni kiem jest
te mat, cza sa mi czas i mie j s ce akcji, cza sa mi bo ha te ro wie, cza sa mi ga tu nek fi l mo wy.
Ale nie jest to za rzut, któ ry dys kre dy to wałby tę część książki. O wie le powa ż nie j -
szym pro ble mem jest spo sób opi su po szcze gó l nych fi l mów. Tu taj brak tej sa mej me -
to dy je sz cze bar dziej rzu ca się w oczy i auto ma ty cz nie ob ni ża wa r tość po znawczą
pra cy. Opis fi l mu prze wa ż nie po le ga na skró to wym zre cen zo wa niu fa buły i cha ra kte -
ry styce bo ha te rów. Pod tym wzglę dem pu b li ka cja Čulíka du b lu je to, co ro bią re da kto -

rzy mie się cz ni ka Fi l mový přehled. Nie któ re za pi ski pod noszą kwe stię sty lu czy za -
sto so wa nych śro d ków fi l mo wych – nie jest to jed nak re guła, któ ra zna j do wałaby za -
sto so wa nie we wszy stkich opi sach fi l mów. Tym sa mym stru ktu ra tej czę ści książki
Čulíka przy po mi na nie uporządko wa ny no ta t nik, w któ rym au tor ro bi za pi ski „na
gorąco” po obe j rze niu fi l mu. Nie ule ga wątpli wo ści, że owe „mini - re cen zje” by wają
spo strze ga w cze i in spi rujące; nie ni we lu je to jed nak uczu cia le kce wa że nia ze stro ny
au to ra, któ ry po pis włas nej błysko t li wo ści przedkłada nad uporządko wa nie ma te riału 
w ta ki spo sób, aby czy te l nik zna lazł wszy stkie po trze b ne mu in fo r ma cje na te mat
treści, sty lu i śro d ków fi l mo wych da ne go dzieła kine mato grafi czne go. 

Pu b li ka cja Čulíka Jací jsme. Česká společnost v hraném fi l mu devadesátých a an -
nu altých let jest naj ob sze r niejszą próbą opi su ki na cze skie go po ro ku 1989. Jed na k że
jej le ktu ra zo sta wia w po czu cie nie do sy tu; ja k że da le ko jej pod wzglę dem sty lu, kry -
ty cy z mu, prze j rzy sto ści i eru dy cji do kla sy cz nej już pu b li ka cji Ja ro s la va Bočka obe j -
mującej okres od początków ki na w Cze chach do lat czter dzie s tych. Zresztą żad ne
w po wstałych w la tach dzie wię ć dzie siątych pu b li ka cje na te mat współcze s ne go ki na
cze skie go (Pa vel Me lo u nek, An drej Ha la va) nie na leżą do naj bar dziej uda nych. Na
plan pie r wszy pod wzglę dem ja ko ści wy bi jają się szki ce au to r stwa pra co w ni ka Na ro -
do we go Ar chi wum Fi l mo we go Ja na Lukeša. Sta no wią zna ko mi ty wzo rzec pi sa nia
o ki nie z pasją cha ra kte ry styczną dla pra wdzi we go miłoś ni ka ki na oraz wiedzą i eru -
dycją hu ma ni sty. Po zo sta je więc przyjąć książkę Čulíka ja ko (nie zbyt udaną) pró bę
zmie rze nia się z opi sem współcze s ne go ki na cze skie go, któ ra to, mie j my nad zie ję, za -
in spi ru je in nych au to rów do przed sta wie nia w włas nych od po wie dzi na py ta nie czym
jest no wy cze ski film. 

Ewa Ci sze wska, Łódź

Do bra va Moldanová: České příbehy, Ac ta Uni ver si ta tis
Pur ky nia nae 130, Studia Litteraria, 

Ústí nad La bem: UJEP, 2007, 246 s., ISBN 80–7044–846–6.

Naj no wsza książka pro fe sor Do bra vy Mo l da no vej, któ ra uka zała się w ro ku
2007, sta no wi pokłosie długo le t nich po szu ki wań ba da w czych. Au to rka wykłada hi -
sto rię li te ra tu ry cze skiej XX wie ku na Wy dzia le Peda go gi cz nym Uni wer sy te tu im.
Ja na Evan ge li sty Pur ky ne w Ústí nad La bem. Już w la tach sze ś ć dzie siątych akty w nie
brała udział w ży ciu li te ra c kim, po świę cając się w głów nej mie rze kry ty ce li te ra c kiej,
którą pu b li ko wała mię dzy in ny mi w cza so pi s mach „Tvář”, „Sešity pro li te ra tu ru a di -
sku si”. W la tach sie dem dzie siątych i osiem dzie siątych, nie zbyt przy chy l nych wol no -

391 392



ści słowa, ba da czka sku piła się na pra cy histo ryczno litera c kiej. W krę gu jej zain te re -
so wań sta nęła prze de wszy stkim pro za od przełomu XIX i XX wie ku aż do współcze -
s no ści. Świadczą o tym ko le j ne mo no gra fie, na przykład: Boena Benešová (1977),
Va l ja Styblová (1985). Już wów czas za ry so wał się wa ż ny prąd w ba da niach au to rki,
czy li fe nom pi sa r stwa ko bie ce go. Po za całym sze re giem mnie j szych stu diów i ar ty -
kułów pro fe sor Moldanová brała udział w pra cach In sty tu tu Li te ra tu ry Cze skiej Cze -
chosłowa c kiej Aka de mii Na uk przy opra co wa niu to mów Ro zu met literatuře, Po eti ka
meziválečné li te ra tu ry. Dzię ki jej sta ra niom światło dzien ne uj rzała twó r czość wie lu
nie zna nych czy za po mnia nych pro za ików. W śro do wi sku bohe mi sty cz nym bar dzo
zna ne są wrze ś nio we kon fe ren cje na uko we orga ni zo wa ne przy współudzia le au to rki,
któ re co dwa la ta ściągają do Ústí nad La bem co raz sze r sze gro no re fe ren tów. 

Tom České příbehy two rzy dwa dzie ścia dzie więć ar ty kułów w wię kszo ści uprze -
d nio pub li ko wa nych w cza so pi s mach lub to mach pokon feren cy j nych oraz epi log po -
świę co ny ana li zie jed ne go te kstu lite ra c kie go, któ rym jest Let vrány Ri char da We ine -
ra. Nie któ re z te kstów sta no wią zmo dyfi ko wa ne wer sje re cen zji lub przed mów czy
posłowi do wy dań li te ra c kich. Jak wy ni ka z no ty re da kcy j nej za mie sz czo nej na ko ń cu 
pu b li ka cji (s. 244-246) roz działy o cha ra kte rze syn te zy po wstały z ko lei w kon se k -
wen cji połącze nia ki l ku stu diów.

W re cen zji pro fe so ra Jiřego Svo bo dy zna j dzie my opi nię, że ma my tu do czy nie -
nia z re zu l ta tem długo le t niej pra cy ba da w czej. Au to rka po sze rza i uzu pełnia swo je
wcze ś nie j sze pra ce o cha ra kte rze syn te zy. Świa d czy to prze de wszy stkim o tym, że
zain tere so wa nie czeską prozą ni g dy nie było przy pa d ko we, wręcz prze ciw nie – od
początku je go pod stawą było sy ste maty cz ne ba da nie ten den cji roz wo jo wych za -
chodzących w tej dzie dzi nie li te ra tu ry. 

Całość zo stała po dzie lo na na trzy czę ści. Pie r wsza (sie dem roz działów) po świę -
co na jest pro zie wie j skiej, dru ga (czte r na ście roz działów) – pro zie hi sto ry cz nej, trze -
cia (osiem roz działów) – pro zie psy cho logi cz nej. Wszy stkie czę ści łączy słowo -
 klucz, któ re mu ba da czka przy pi su je ogro m ne zna cze nie, a któ re jest wy eks pono wa ne
już w sa mym ty tu le pu b li ka cji. Příbeh – bo o nim mo wa – w tym kon te k ście mo ż na
tłuma czyć na ję zyk pol ski ja ko „opo wieść”, „hi sto ria”. Te właś nie cze skie hi sto -
rie/opo wie ści sta no wiące istotną ka te go rię na rra cyjną są cen trum nie zwy kle pa sjo -
nującej le ktu ry. Jak ro zu mieć tę kwe stię? Au to rka za j mu je wo bec niej ja s ne sta no wi -
sko wyłożo ne już w pie r wszych aka pi tach wstę pu do pu b li ka cji. Według D. Mo l da no -
vej „příběh je plo dem vypravěčovy in ter pre ta ce události, do ní jsou vloeny – ať u
přiznaně či nepřiznaně – je ho názory na svět, po sto je, zkušenosti. Jde - li o příběh
literární, je tvořený ne jen z vy pravěčovy zkušenosti, ale zejména z li te ra tu ry, která je
studnicí různých ar che typálních příběhů, které se do pod oby literárního příběhů
promítají. [...] I spe ci fi c ky české příběhy mají své ar che ty py, které nás utvářely a které 
fixují naše sny a přání, formují naše názory a po sto je, vypovídají o tom, jak jsme se
naučili vnímat svět a se be v něm” (s. 6). 

Na stę p nie we wstę pie ma my po kró t ce scha rakte ryzo wa ne od mia ny pro zy, któ -
rym po świę co na jest pra ca. Jak słusz nie za uwa ża au to rka, ka ż da z nich, czy li po wieść
hi sto ry cz na, pro za wie j ska i po wieść psy cho logi cz na, była bar dzo pro du kty w na,
a w po szcze gó l nych okre sach li te ra c kich na le żała też do bar dzo po pu la r nych czy te l -
ni czo. Dwie pie r wsze swy mi ko rze nia mi się gają wie ku XIX, kie dy to wręcz sta no -
wiły kla sy kę. 

Po wieść hi sto ry cz na ta k że i dziś roz wi ja się, cze go przy czyn ba da czka upa tru je
z jed nej stro ny w zain tere so wa niu czy te l ni czym, z dru giej zaś w im pu l sach, ja kie doń
płyną ze stro ny no wo cze s nej pro zy „ze współcze s no ści”. 

W od nie sie niu do pro zy wie j skiej już prof. Moldanová nie jest na sta wio na tak
opty mi sty cz nie, sta wiając te zę o jej wy cze r pa niu się. Okre sem, w któ rym osiągnęła
swo je apo ge um był przełom XIX i XX wie ku, do cze go w la tach trzy dzie s tych na -
wiąza li ru ra li ści. Po tem na stę pu je po wo l ny za nik, prze rwa ny falą po wie ści o te ma ty -
ce kole ktywi zacy j nej bar dzo po pu la r nych w la tach pię ć dzie siątych, o któ rych już dziś 
nikt nie pa mię ta. Przy czyn za ni ku pro zy wie j skiej ba da czka szu ka w za ni ku tra dy cy j -
nie ro zu mia nej wsi sta no wiącej nie wy czer pa ne, jak się nie gdyś zda wało, źródło te ma -
tów, wy da rzeń i ty pów lu dz kich. 

Pro za psy cho logi cz na, ta k że dzie dzi czka XIX stu le cia, zro dziła się w mo men cie,
gdy w cen trum zain tere so wa nia pi sa rzy sta nęła jed no stka i jej nie po wta rzal ne do -
świa d cze nie ży cio we. Jedną li nię, do któ rej na wiąże mię dzy in ny mi w la tach trzy -
dzie s tych XX wie ku Václav Řezač, któ re mu au to rka po świę ca aż dwa roz działy,
tworzą na zwi ska Růeny Svo bo do vej, Viléma Mrštíka czy Fráni Šrámka. Dru gi nurt
re pre zen tują wo jen ne po wie ści Iva na Ol bra ch ta oraz pro za Čapka. D. Moldanová za -
uwa ża swo istą spe cy fi cz ność, którą do cze skie go kon te kstu wno si gro te sko wa wi zja
świa ta i głębin lu dz kiej psy che, z jaką ma my do czy nie nia w przy pa d ku Čapka Cho da
czy mniej zna nych pro za ików, jak Klička czy We iss. W roz wo ju cze skiej pro zy psy -
cho logi cz nej wi dać pe wien brak kon ti nu um zwłasz cza w pie r wszych la tach po lu tym
1948 ro ku, co wy ni kało z wy ra ź nej nie chę ci wład zy wo bec pro zy niosącej mało tre ści
stri c te dy da kty cz nych. Na le ży jed nak przy po mnieć tu Ego na Ho sto v skie go, któ ry
wów czas two rzył swo je naj wię ksze dzieła za gra nicą. Pro za psy cho logi cz na znów sta -
nie się znaczącym kołem na pę do wym od połowy lat pię ć dzie siątych i do cza sów nam
współcze s nych sta no wi je den z prę ż nych nu r tów li te ra tu ry cze skiej.

Jak już zo stało wspo mnia ne na początku ni nie j szej re cen zji, pro fe sor Dobrava
Moldanová wykłada li te ra tu rę na uni wer sy te cie w Ústí nad La bem. Za cię cie peda go -
gi cz ne wi do cz ne jest rów nież w stru ktu rze oma wia nej pu b li ka cji. Każdą z trzech czę -
ści otwie ra syn te ty cz ny roz dział wpro wa dzający czy te l ni ka w me an dry da nej od mia -
ny cze skiej pro zy, co sta no wi świe t ny kon tekst dla ko le j nych, naj czę ściej już mono -
gra fi cz nych, roz działów. Au to rka ry su je ge ne zę, mo men ty i na zwi ska szcze gó l nie
wa ż ne dla jej roz wo ju, co wy da je się szcze gó l nie przy da t ne dla po ten cja l nych od bio r -
ców, wśród któ rych za pe w ne li cz ne gro no sta no wić będą stu den ci bo he mi sty ki. I tak
pierwszą część otwie ra roz dział za ty tułowa ny Vesnická pró za ja ko ob raz národního
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ivo ta, drugą – Proměny historického románu v proměnách 20. století, trze cią – Ce sty
psychologického románu 20. stoletím. 

Tra dy cy j nie sze ro ki kon tekst dla li te ra tu ry cze skiej okre su, któ re mu jest po świę -
co na pu b li ka cja, sta no wi li te ra tu ra eu ro pe j ska. Co cie ka we, dla pro fe sor Mo l da no vej,
je go znaczącą część sta no wi rów nież li te ra tu ra pol ska, zwłasz cza okre su po zy ty wiz -
mu. Do ty czy to szcze gó l nie pro zy wie j skiej i hi sto ry cz nej. Pol ski czy te l nik z cie ka -
wo ścią za pe w ne spo j rzy na in te re sujące pa ra le le, któ re za uwa ża ba da czka, cho ć by
po mię dzy twó r czo ścią Ka ro li ny Světlej i Ma rii Kono p ni c kiej. Nie jed no krot nie po ja -
wiają się rów nież na zwi ska Hen ry ka Sien kie wi cza, co jak się wy da je jest nie do uni k -
nię cia w przy pa d ku oma wia nia cze skiej pro zy hi sto ry cz nej, czy też Bo lesława Pru sa.
Pol ski kon tekst, sta no wiący cza sa mi punkt od nie sie nia, de cy du je o tym, że li te ra tu ra
pol ska jest tra kto wa na ja ko jed na z wie l kich li te ra tur świa to wych. Tu też wa r to za -
uwa żyć, że być mo że pol skie mu od bio r cy mogą się wy da wać zby te cz ne nie któ re in -
fo r ma cje, na przykład o cha ra kte rze bio gra fi cz nym, są one jed nak ko nie cz ne dla czy -
te l ni ka cze skie go. Au to rka zda je się re a li zo wać po stu lat ba da w czy pol skie go me to -
do lo ga Ste fa na Sa wi c kie go mó wiący, że „ba da niom pod le ga tekst li te ra cki, ale tekst
nie ode rwa ny sztu cz nie od człowie ka, któ ry jest je go twórcą” (S. Sa wi cki, O sy tu a cji
w me to do lo gii ba dań li te ra c kich, „Ruch Li te ra cki” 1993, z. 6, s. 695). Stąd po ja wiają
się pod sta wo we da ne bio gra fi cz ne, przy da t ne zwłasz cza w przy pa d ku pi sa rzy mniej
zna nych. Znów wy da je się to być za mie rzo nym ukłonem w stro nę po ten cja l nych od -
bio r ców. Wa r to jed nak raz je sz cze tu pod kre ślić, że w cen trum roz wa żań jed nak za
ka ż dym ra zem stoi dzieło, w mnie j szym sto p niu je go au tor. 

W pie r wszej czę ści po świę co nej pro zie wie j skiej D. Moldanová ana li zu je mię dzy 
in ny mi twó r czość au to rów jed noz na cz nie wiąza nych z tą dzie dziną li te ra tu ry, jak Jo -
sef Holeček, Jan Vrba, František Křelina, ale za j mu je się ta k że mniej zna nym pro za -
ikiem – Ja nem Morávkiem i oma wia je go po wie ści z do rze cza Sázavy. Je den z te -
kstów po świę co ny jest ana li zie prze strze ni w dziełach re a li stów (fi zy cz nej i du cho -
wej) i tu na uwa gę zasługu je ko ń co wa kon klu zja stwier dzająca fakt za ist nie nia wów -
czas nie ma l że ka no ni cz nej prze strze ni cze skie go krajo bra zu ja ko cze goś bez pie cz ne -
go, bar dzo do brze zna ne go, co wiązało się z kre o wa niem je go no wo cze s nej mi to lo gii. 
Ob raz ten stał się czę ścią ide o lo gii na ro du cze skie go, nie wy pie rające go się swe go
wie j skie go po cho dze nia, co au to rka ar gu men tu je przysłowiową „czeską chałupką”. 

Naj bar dziej ob sze r na dru ga część po świę co na jest pro ble ma ty ce pro zy hi sto ry cz -
nej. Po do b nie jak po prze dnio, ba da czka roz po czy na od syn tety cz ne go ar ty kułu przy -
noszące go omó wie nie prze mian, ja kie za cho dziły w po wie ści hi sto ry cz nej w wie ku
XX oraz od zde fi nio wa nia sa me go ga tun ku. Tu rów nież czy te l ny jest je den z ki l ku
po stu la tów ba da w czych wy su nię tych przez au to rkę na te mat nie wie l kie go zain tere so -
wa nia, ja kim na uko w cy darzą pre ku r so rów te go ga tun ku w li te ra tu rze cze skiej. Po do -
b ny za rzut od no si się do pro ble ma ty ki ele men tów hi sto ry cz nych w po wie ści go ty c -
kiej oraz tzw. książe cz kach dla lu du. Wa r to ta k że wy ró ż nić kon tra sto we ze sta wie nie
dwóch gi gan tów cze skiej pro zy hi sto ry cz nej, czy li Alo i sa Jiráska z Ja ro s la vem Du ry -

chem. Ana li zie to wa rzy szy skru pu la t ny przegląd tłuma czeń, ja kich do ko na no w tej
dzie dzi nie z li te ra tur świa to wych. Ten przeglądo wy ar ty kuł pre zen tujący prze mia ny,
ja kie za cho dziły w prze ciągu XX wie ku (m. in. F. Křelina, V. Vančura, K. Schulz,
V. Kaplický, J. Šotola, V. Er ben, V. Kőrner czy całkiem współcze ś ni V. Ma cu ra
i J. Škvorecký) sta no wi świe t ny punkt wyj ścia do da l szych roz wa żań. W tych spo t ka -
my się rów nież z in te re sującą dla nas ana lizą po rów nawczą A. Jirásek – H. Sien kie -
wicz, któ rej pod sta wę two rzy te za o zna cze niu pro zy hi sto ry cz nej dla pro ce su auto -
inter pre ta cji na ro do wej na szych na ro dów na przełomie XIX i XX wie ku. W da l szych
te kstach po za wspo mnia ny mi już Jiráskiem i Du ry chem ba da czka przygląda się wo -
jen nej be le try sty ce hi sto ry cz nej, ob ra zo wi Ja na Amo sa Ko men skie go m. in. u Mi ro s -
la va Hanuša, lite ra c kie mu po rtre to wi Je rze go z Podě brad u Bo hu mi la Říhy i Václava
Er be na, twó r czo ści Vladimíra Kőrnera. In te re sujący jest zwłasz cza tekst po świę co ny
po wie ści hi sto ry cz nej ja ko apo kry fie opa r ty na pro zie Fer di nan da Pe ro u t ki Pozdejší
ivot Pan ny. Oma wiając po wieść hi sto ryczną lat sie dem dzie siątych i osiem dzie -
siątych D. Moldanová za uwa ża swo i sty du a lizm, jej dwu wa r stwo wość – jedną li nię
two rzyła pro za nie sta wiająca przed sobą wy so kich wy ma gań, ra czej będąca le kturą
roz ry w kową (np. Ja r mi la Loukotková, Miloš V. Kratochvíl, František Koík, Vla di-
mír Neff, Lu d mi la Vaňková). Do dru giej gru py za li czo ne zo stały utwo ry, któ re za po -
śred ni c twem te ma ty ki hi sto ry cz nej od no siły się do pro ble mów epo ki. W tej demi to lo -
gi zującej li nii na uwa gę ba da cz ki zasłużyła m. in. po wieść Ni ny Bon har do vej Román
o Do ubra v ce České a Meškovi Polském, dla nas in te re sująca ze wzglę du na kon tekst
hi sto ry cz ny. Cho ciaż nie mo ż na wspo mnia nej książki po rów ny wać z du żo le p szy mi
pod wzglę dem ar ty sty cz nym pro za mi Šotoli czy Pe cki, jest to cie ka wy przykład aktu -
a li za cji te ma tu re li gij ne go w at mo s fe rze zde cydo wa ne go ate i z mu. Tę naj bar dziej roz -
ległą część pra cy ko ń czy po rtret Jo se fa Škvoreckiego ja ko pi sa rza hi sto rycz ne go. 

Osta t nie osiem roz działów pre zen tu je ob raz cze skiej pro zy psy cho logi cz nej. Tu
naj wię cej uwa gi po świę ciła au to rka pi sa r stwu Ka re la M. Čapka Cho da, Fráni Šrám-
ka, Ka re la Čapka. Dwa te ksty to ana li za wcze s nej i doj rzałej twó r czo ści Václava
Řezáča. Pie r wszy i osta t ni ar ty kuł mają cha ra kter wstę pu i pod su mo wa nia – w jed -
nym D. Moldanová de fi niu je, co mo ż na na zwać po wie ścią psy cho lo giczną, a na stę p -
nie kre śli jej dro gę w XX wie ku. W dru gim ana li zu je roz wój ga tun ku w la tach po wo -
jen nych. W tej czę ści wa r to pod kre ślić me to dę pra cy au to rki, któ ra się ga bar dzo czę -
sto po ko re spon den cję czy kry ty kę z epo ki, co po zwa la czy tel ni ko wi na pełnie jsze
umie js co wie nie au to ra i je go dzieła w ów cze s nych re a liach li te ra c kich. Nie któ re
z przy to czo nych sądów zo stają jed nak nie jed no krot nie prze warto ścio wa ne, z in ny mi
– nie rza d ko usan kcjo nowa ny mi au to ry te tem wie l kie go kry ty ka – ba da czka nie wa ha
się po le mi zo wać. Wa r to tu też wspo mnieć, że czę sto au to rka się ga po za ka non dzieł
wy da nych i nie jed no krot nie od naj dzie my in fo r ma cję na te mat nie wy da nych rę ko pi -
sów czy ma te riałów ar chi wa l nych zna j dujących się w In sty tu cie Li te ra tu ry Na ro -
dowej. 
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Pod su mo wując, mo ż na České příbehy po le cić wszy stkim zain tere so wa nym czes-
ką prozą przełomu XIX, a zwłasz cza XX wie ku. Książka sta no wi świe t ne ko m pen -
dium wie dzy na ten te mat. Wa r to ści pu b li ka cji nie umnie j szają nie li cz ne li te rów ki, ja -
kie mo ż na od na leźć oraz po wtó rze nia nie któ rych wątków wy ni kające ze stru ktu ry
pra cy będącej zbio rem wcze ś niej pub li ko wa nych te kstów. Ze wzglę du na ja s ny i kla -
ro w ny wy wód na pe w no wie l kie gro no czy te l ni ków zna j dzie się wśród stu den tów bo -
he mi sty ki, gdyż po skom pli ko wa nym świe cie te j że li te ra tu ry Do bra va Moldanová
jest świetną prze wod niczką.

Ale ksan dra Pająk, Opo le

An na Ga wa re cka, Wy gna ń cy ze świa tów mi nio nych. O cze skich
de ka den tach, Wy daw ni c two Na uko we UAM, Po znań 2007, 

279 s., ISBN 978–83–232177–9–4.

Pu b li ka cja An ny Ga wa re c kiej Wy gna ń cy ze świa tów mi nio nych. O cze skich de ka -
den tach sta no wi zmie nioną wer sję roz pra wy do kto r skiej ob ro nio nej na Wy dzia le Fi -
lo lo gii Pol skiej i Kla sy cz nej Uni wer sy te tu im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu.
Przed mio tem ba dań ni nie j szej pra cy jest nie zwy kle wa ż ny w hi sto rii li te ra tu ry cze -
skiej kie ru nek li te ra cki schyłku XIX wie ku – de ka den tyzm. 

Jak słusz nie za uwa ża Au to rka roz pra wy, mi mo iż wie le wy zna cz ni ków kie run ku
wpłynęło na kształt przełomu moder nisty cz ne go w Cze chach, a twó r cy związa ni
z cza so pi s mem uz na nym za de ka den cki or gan pra so wy, „Moderní re vue”, uwa ża ni są 
za najwy bit nie j szych przed sta wi cie li te go okre su, to

[...] de ka den tyzm nie należał nigdy do za gad nień ba da w czych fawo ry zo wa nych przez bo he mi -
styczną hi sto rię li te ra tu ry [...] Nie po wsta wały też prace ukazujące czeski de ka den tyzm
w formie całkowicie ukształto wa ne go prądu [...] Sy tu a cja wygląda więc dość para do ksa l nie:
zja wi sko o ka pi ta l nym dla li te ra tu ry zna cze niu zostaje spro wa dzo ne do kilku od rę b nych poetyk,
w których cechy stricte de ka den c kie tra kto wa ne są jako rodzaj uległości w sto sun ku do
panującej wówczas mody (s. 12).

Na całość oma wia nej pu b li ka cji składają się: wpro wa dze nie, czte ry roz działy
głów ne (z we wnę trz nym pod ziałem), za ko ń cze nie, bo ga ta bi b lio gra fia oraz stre sz -
cze nie w ję zy ku an gie l skim. W po szcze gó l nych roz działach mo no gra fii Au to rka pod -
jęła się niełatwe go za da nia po le gające go na kon fron ta cji włas nych wy ni ków ba dań
z utrwa lo ny mi już w hi sto rii li te ra tu ry sąda mi na te mat re la cji łączących „Moderní re -
vue” z deka den ty sta mi. Ba da czka z owej po le mi ki wy cho dzi ob ronną ręką. W opa r ciu 
o rze telną ana li zę i in ter pre ta cję twó r czo ści cze skich de ka den tów oraz te ksty źródło-

we mie się cz ni ka „Moderní re vue” do wo dzi, że jej przed sta wi cie le ani nie od rzu ca li
dzie dzi c twa na ro do we go, ani nie ne go wa li do ro b ku li te ra tu ry eu ro pe j skiej, co czę sto
im za rzu ca no. Au to rka oma wia nej pra cy w kon sek wen t ny spo sób po ka zu je ko le j ne
eta py „do cho dze nia cze skiej li te ra tu ry do deka den ty z mu”. 

W roz dzia le 1 (Cze ska dro ga do deka den ty z mu) za pre zen to wała „Moderní re vue” 
ja ko cen trum sku piające młodych twó r ców, któ rych am bicją było wpro wa dza nie na
grunt cze skiej li te ra tu ry ten den cji no wa to r skich. A. Ga wa re cka słusz nie przy wołuje
li te ra c kie wy da rze nia po prze dzające po ja wie nie się mie się cz ni ka (rok 1894), do -
wodząc tym sa mym wielo aspe kto wo ści pro ce su ro dze nia się deka den ty z mu w Cze -
chach.  Ja ko naj bar dziej isto t ne wy mie nia: opo wia da nie F. X. Šaldy Analýza (1891),
uz na ne za hi sto ry ków li te ra tu ry ja ko zwia stun cze skie go mo der ni z mu, oraz arty kuł
Syn the tism v novém umění  (1891–1892) ja ko tekst pro pa gujący założe nia no wej este -
ty ki. W po do bnym kon te k ście przy wołana zo sta je rów nież twó r czość lumírowców:
J. Vrchli c kie go oraz J. Ze y e ra. Na tak za ry so wa nym tle na stę p nie Au to rka de fi niu je
oraz opi su je de ka den tyzm w zde rze niu z pro pago wa ny mi przez „Moderní re vue”
kon ce pcja mi arty sty cz ny mi oraz po ka zu je ów prąd na tle in nych nu r tów li te ra c kich
epo ki. 

Roz dział 2 (»Moderní re vue« wo bec li te ra c kich prądów epo ki) po świę co ny jest
prze de wszy stkim tak wa ż nym za gad nie niom, jak: pro blem ter mi no lo gii de ka den c -
kiej, li te ra cki indy wi du a lizm i no wo cze s ność deka den ty z mu, przed sta wi cie le krę gu
wspo mnia ne go cza so pi s ma oraz ro la sztuk pla sty cz nych w kształto wa niu pro fi lu
„Moderní re vue”. 

Au to rka mo no gra fii udzie la od po wie dzi na py ta nie o za sad ność po wiąza nia mie -
się cz ni ka z deka den ty z mem. Jak sa ma za uwa ża nie jest to za da nie łatwe. Nie wy sta r -
czy bo wiem je dy nie prze śle dzić wy po wie dzi pre cy zujące cha ra kter cza so pi s ma, aby
jed noz na cz nie usta lić je go związki z deka den ty z mem. Od ba da cza wy ma ga na jest
rów nież umie ję t ność kon fron ta cji ró ż nych sta no wisk oraz umie ję t ność opo wie dze nia
się po jed nej ze stron. Rów nież w tym wzglę dzie A. Ga wa re cka wy ka zała się doj -
rzałością hi sto ry ka li te ra tu ry. Jak pi sze w za ko ń cze niu:

Punktem wyjścia był model kie run ku przed sta wio ny przez T. Walas, traktującej de ka den -
tyzm jako prąd wywodzący swe założenia z czę ścio wo tylko ne go wa nych kon ce pcji na tu ra liz -
mu, oparty na świa to poglądzie mate riali sty cz nym, który dawał pod sta wy do pe sy mi z mu – naj -
bar dziej „spe kta kula r nej” cechy postawy de ka den c kiej. Taki sposób ujęcia zja wi ska pro wa dzi
jednak do wyłączenia deka den ty z mu z obszaru ten den cji moder ni sty cz nych.
   Kon fron ta cja tych tez z pogląda mi wy ra ża ny mi na łamach mie się cz ni ka wie dzie więc do
wnio sku, że trud no w wy pa d ku „Moderní re vue” mó wić o de ka den c kim cha ra kte rze w pełnym
zna cze niu te go słowa (s. 265).

Przy ję ty przez Au to rkę mo del ba da w czy po zwo lił jej uniknąć utrwa lo nych wcze -
ś niej w li te ra tu rze ste reo ty po wych opi nii pre zen tujących „Moderní re vue” je dy nie ja -
ko na śla do w cę ob cych wzo rów, za po mi nając o je go no wa to r skim i ory gi na l nym cha -
ra kte rze. Po wyższą te zę udo wad nia ona w roz dzia le 3 (Sztu ka i ar ty sta w świe cie zdo -
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mi no wa nym przez ma sy). Wy eks pono wa ne zo stały tu za gad nie nia idei sztu ki dla sztu -
ki, jej eli ta r ne go cha ra kte ru, de fi ni cji pro gra mo wej oraz po stu la ty od wró ce nia jej od
po wsze d nio ści (im pro du kty wizm, dan dyzm, ja po nizm). Wy ko rzy sta ne te ch ni ki po -
ety c kie (te ch ni ka niu an su) oraz spe cy fi cz ny do bór śro d ków wy ra zu (na stro jo wość,
su ge stia) zo stały zana li zo wa ne i opi sa ne w opa r ciu o te ksty po ety c kie K. Hlaváčka.
Wy bór jest tra f ny, po nie waż według opi nii wszy stkich hi sto ry ków li te ra tu ry cze skiej
twó r czość Hlaváčka na le ży na zwać mia nem de ka den c kiej. Au to rka pra cy do wo dzi
jed nak, że je go twó r czość wy cho dzi da le ko po za wąskie ra my po ję cia deka den ty z mu. 
Obe j mu je bo wiem wie le no wa to r skich kon ce pcji po ety c kich obe cnych rów nież w eu -
ro pe j skiej li te ra tu rze schyłku XIX wie ku. 

Roz dział 4 (Li ry ka Jiřego Karáska ze Lvo vic – mię dzy au to no mią po ezji a wykła-
dem świa to poglądu) pre zen tu je twó r czość czołowe go de ka den ta, któ re mu przy pi su je
się rów nież ukształto wa nie cze skie go mo de lu li te ra tu ry de ka den c kiej. Twó r czość
Karáska omó wio na jest w kon te k ście „Moderní re vue” ja ko or ga nu wy ra zu de ka den -
c kich poglądów. Au to rka wy cho dzi od ana li zy na stro jów ty po wych dla ko ń ca wie ku.
Ko le j ne za gad nie nia do tyczą kre o wa nia przez ar ty stę ary sto kraty cz nych póz oraz
pro ble mu roz pa du oso bo wo ści. 

Mno gość oraz eks pan sy w ny cha ra kter kie run ków li te ra c kich obe cnych u schyłku
XIX wie ku na ka zu je spo j rzeć na pro blem obe cno ści deka den ty z mu w cze skiej li te ra -
tu rze w spo sób wie lo aspe kto wy. Rów nież cha ra kter cza so pi s ma „Moderní re vue” –
dotąd uz na wa ne go prze de wszy stkim za try bu nę de ka den tów – ja wi się w zna cz nie
sze r szym kon te k ście. Jak umie ję t nie do wiodła Au to rka mo no gra fii, pro fil mie się cz -
ni ka – po przez asy mi la cję wię kszo ści kon ce pcji moder ni sty cz nych – wyłamał się po -
za wąski nurt de ka den cki. W swych sądach po wołuje się ona na długą tra dy cję ba dań
li te ra c kich w tym za kre sie. Przy ta cza bo wiem opi nie za rów no cze skich, jak i pol skich 
bo he mi stów: K. Krejčego, J. Me da, M. Červenki, B. Svo zi la, Z. Nie dzie li, J. Za rka,
J. Ba lu cha. Za uwa ża jed nak brak obe cno ści mo no gra fii uka zującej de ka den tyzm na
tle współcze s nych mu ten den cji li te ra c kich. Po dej mując się prze ba da nia tak ob sze r -
ne go ma te riału, do strzegła mo ż li wość no wej je go in ter pre ta cji.  

An na Ga wa re cka w oma wia nej pu b li ka cji umie ję t nie zre kon stru o wała  pro gram
ar ty sty cz ny  „Moderní re vue” oraz na no wo zin ter pre to wała utwo ry li te ra c kie i kry ty -
cz ne cze skich de ka den tów. Zro biła to w spo sób rze te l ny, pełny oraz doj rzały, uni -
kając po wie la nia opi nii po wszech nych, nie wnoszących ni cze go no we go do oma wia -
ne go ob sza ru ba dań. 

Pod su mo wując, na le ży stwier dzić, że oma wia na książka sta no wi na der in te re -
sujące oraz wa r to ścio we ko m pen dium in fo r ma cji na te mat cze skie go deka den ty z mu
za rów no dla pol skich, jak i cze skich, bo he mi stów. 

Ka ta rzy na Chro bak, Wrocław

La di s la va Lederbuchová: Sociální ba la da ve škole. Krajské
cen trum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové

zkoušky, Plzeň 2007. ISBN 978–80–7020–161–9.

Současná kon ce pce základního vzdělávání v české škole kla de důraz na roz voj
čtenářské ko m pe ten ce áka, která je utvářena a dále rozvíjena především prostřed-
nictvím literární výchovy. Pe da gog sehrává v literárněvýchovném pro ce su ro li vzdě-
laného průvodce. Putování literárním světem mu dnes usnadňuje celá řada učebnic
a metodických příruček. Učitel má ne jen monost vo l by ty pu učebnice, ale zároveň
mu nový systém vzdělávání umoňuje i vlastní vo l bu samotných textů. Ten to svo bod- 
ný výběr má však i své zápory. Některé te x ty, je by ly v době fungujícího totalitního
systému ideově zne hod no ce ny, bývají současnými pe da go gy obcházeny, přestoe
o umělecké kvalitě mnohých z nich ne l ze po chy bo vat. Na tu to  skutečnost poukázala
au to rka recenzované pu b li ka ce La di s la va Lederbuchová. Středem jejího zájmu se sta -
la sociální ba la da.

Útlá metodická příručka s názvem Sociální ba la da ve škole je určena především
studentům a učitelům ja ko uitečná pomůcka ve výuce li te ra tu ry.  Pu b li ka ce ob sa hu je
výklad zvoleného ánru a zároveň nabízí mono sti in ter pre ta ce vybraných textů
korespondujících s vykládaným je vem. 

V předkládané práci au to rka sle du je vývoj sociální ba la dy v české literatuře od
počátků a do současnosti. Všímá si proměny te ma ti ky to ho to lyrickoepického ánru
v kon te x tu  do by. Sociální  ba la du chápe ne jen ja ko aktu a li za ci  umělé ba la dy, ale
sociální te ma ti ku nachází i v baladě lidové (ja ko její mladší pod obu). Liší se tak
například od pojetí J. Hrabáka ne bo J. Nejedlé, kteří sociální ba la du hodnotí  spíše ja -
ko  jed nu z proměn umělé ba la dy. Exi sten ci sociální te ma ti ky v lidové baladě  au to rka
dokládá  vhodně zvolenými  ukázkami (úryvky z ba lad: Zajaté děti, ivot vojenský,
Zlá odměna, Na nitranském zámku, Cestička ku šachtě, Ba la dy o smrti horníka
z Thien fe l du). Vybrané te x ty  vystihují obměnu baladické te ma ti ky, a přestoe se
původně jedná o te x ty neintencionální po va hy, vycházejí vstříc čtenářské ko m pe ten ci 
příjemce.

Větší po zo r nost je v pu b li ka ci věnována sociální baladě umělé. Pro tu to část au to -
rka zvo li la ukázky z tvor by nestorů české sociální ba la dy. Za sto u pe ny jsou te x ty Ja na
Ne ru dy (Dědova mísa) a Pe tra Bezruče (Maryčka Ma g dó no va). Sociální ba la du úzce
spja tou s proletářskou poezií pre zen tu je Jiří Wo l ker (Ba la da o očích topičových)
a Jindřich Hořejší (Ma rie Kořenová). No vum nepředstavuje vo l ba výše uvedených
textů (ukázky by ly a jsou v antologiích frekventované), ale interpretační přístup
k nim, který je oproštěn od jakékoliv ideologické zaba r ve no sti. Au to rka zvo li la úryv-
ky z děl, je jich náměty jsou aktuální i v současnosti a mo hou tak os lo vit i dnešního
čtenáře.
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Novátorským prvkem metodické příručky je bez espo ru zařazení  autorů, je  jsou
dnešním čtenářům generačně bliší (Jiří Kolář, Jan Skácel, Václav Hrabě, Jaromír
No ha vi ca, Jiří áček). Zejména lze oce nit sna hu  vy brat te x ty, které jsou jed nak
umělecky hodnotné a zároveň  čtenářsky atraktivní. V této části au to rka zmiňuje (byť
jen jed nou větou) exi sten ci baladických námětů i v prozaických dílech. V české li te ra- 
tuře často uívaný typ baladické pró zy není si ce předmětem zkoumání této práce, ale
mohl   by se stát námětem pro její pokračování.

Au to rce se  podařilo prokázat, e sociální ba la da stále os lo vu je nové tvůrce a ná-
sledně i čtenáře, přestoe v  současné české literatuře  nezaujímá přední po zi ci me zi
literárními ánry.  Precizně zpracovaná příručka se tak jistě sta ne kvalitním po moc-
níkem ve školní pra xi.

Petra Bubeníčková,  Hradec Králové

Co všechno slo vo znamená. Red. D. Moldanová a M. Ba lo wski,
Ústí nad La bem: UJEP, 2007, 382 s., ISBN 978–80–7044–901–1.

K ivotnímu ju bi leu prof. PhDr. Ma rie Čechové, DrSc., vy da la Uni ve rzi ta Ja na
Evan ge li sty Purkyně v Ústí nad La bem poměrně obsáhlý a te ma ti c ky pestrý sborník.
Právě na ústecké PF UJEP strávila ju bi lan tka posledních více ne de set let svého
pedagogického a vědeckého působení. Kromě Ústí nad La bem působila prof. Če-
chová po několik desetiletí na Filozofické fakultě Uni ve rzi ty Ka r lo vy v Pra ze, ve
Výzkumném ústavu pedagogickém v Pra ze, na mini ste r st vu školství, od r. 1985 je
šéfredaktorkou časopisu Český ja zyk a li te ra tu ra. Mnoství odborných zájmů prof.
Čechové se pro je vi lo i ve výsledném sborníku, do něho přispělo svými statěmi ce l -
kem 49 autorů různého filologického zaměření. Sborník ob sa hu je příspěvky lingvistů
(bohemistů, polonistů, slavistů), lingvodidaktiků, literárních vědců z ČR, Slo ven ska,
Pol ska, Ukra ji ny. Zvlášť výrazně jsou za sto u pe ni slavisté z univerzitních pracovišť
v Pol sku (Wrocław, Łódź, Opo le, Kra ków, Ra ci bórz, Wa r sza wa), co svědčí o vel-
kém počtu česko-polských (ale ne je nom těchto) odborných kontaktů ju bi lan tky
a ohlasů její práce. Z hle di ska tematického se sborník vyznačuje ve l kou šíří záběru
zejména lingvistických di s ci p lin.

V úvodním blo ku příspěvků přibliuje od bo r nou práci prof. Čechové  M .  B a  -
l o w s k i.  D.  M o l d a n o v á  shrnu je význam jubilantčina působení na PF UJEP.
J .  K o s t e č k a  vzpomíná na léta svého stu dia na FF UK a na pedagogické působení
prof. Čechové na základě vlastních zkušeností. Bi b lio gra fii vědeckých prací prof.
Čechové zpra co va ly pro sborník J.  P a c a l o v á  a  A.  N e j e d l á. 

Čtenář tu na le z ne příspěvky z ob la sti bohemistické fo ne ti ky (I.  B a  l  k ó), le xi ko -
lo gie a slo vo t vor by (I.  B o z d ě c h o v á ,  P.  H a  u  s e r,  I.  K o l á ř o v á,  T.  Z.
O r ł o ś,  R.  Ł o b o  d z i  ń  s k a), fra ze o lo gie (M.  B a  l o  w s k i,  S.  M a c h o v á), sty -
li sti ky (A.  D e b i c k á,  I.  K a  l i  t a,  M.  K r č m o v á,  M.  P e  i  s e r t). Za sto u pe ny
jsou i statě pojednávající o otázkách publististického sty lu (A.  J a k l o v á,  L.  Z i -
m o v á), mediální výchovy (J.  K r a  u s), politického di sku rzu v 15. století (N.  K v í t -
k o v á), reklamního sty lu (I.  D o b r o t o v á), jazykové ku l tu ry (E.  S i a  t  k o  w s k a),
socio ling vi sti ky (J.  H u b á č e k), o otázkách obecnělingvistických (A.  K u  d r a),
kognitivní lin g vi sti ky (L.  S a i c o v á  Ř í m a l o v á), ko mu ni ka ce (I.  V a ň k o v á),
mezijazykových kontaktů (E.  S z c z e  p a  ń  s k a), literární ono ma sti ky (P.  O d a -
l  o  š). Literárněstylistické zaměření mají příspěvky G.  B a l o w s k é ,  A .  Z u  r y
a  P .  M a r e š e. Pojetí spi so v no sti, ho vo ro vo sti a knino sti v ruské lingvistické tra di -
ci se věnuje stať Zd.  T r ö s t e r o v é. 

Ju bi lan tka se v posledním desetiletí významně za slouila o roz voj bádání v obo ru
český ja zyk pro ci zin ce. Snad i z to ho to důvodu sborník ob sa hu je několik statí jejích
kolegyň a kolegů to ho to odborného zaměření (M.  H á d k o v á: Stan dar di zo vat výuku 
češtiny?; J. H a  s i l: K pre zen ta ci české gra ma ti ky pro německy mluvící stu den ty;
M .  H r d l i č k a: K obo ru čeština ja ko cizí ja zyk).

Prof. Čechová se po většinu své odborné kariéry pro fi lo va la ja ko didaktička,
o čem svědčí i mnoství učebnic pro základní a střední školy a teore ticko- meto do lo-
gické mo no gra fie o vyučování českého ja zy ka, vyučování slo hu a komunikační
výchově. Do sborníku také přispěli i její áci – dnes význační didaktikové v obo ru
vyučování českého ja zy ka a li te ra tu ry – J.  K o s t e č k a ,  Vl.  N e  z  k u  s i l,  K.
R y s o v á ,  M.  Š m e j k a l o v á ,  J.  Š l é d r o v á. Stať J.  Š i n d e l á ř o v é  se zabý-
vá ono ma stic kou te ma ti kou ve školské pra xi, příspěvek Jo lan ty  N o  c o ń  vizualizací
v didaktickém te x tu.

Literárněvědné příspěvky pocházejí převáně od polských a ukrajinských ba da-
telů (B.  B o  g o ł ę b s k é,  D.  V o  g e  l a,  O.  M a t u š e k), české literáty zde za stu pu -
je D.  M o l d a n o v á. Literárněvědné sta ti se te ma ti c ky povětšině zaměřují na otázky
literární te o rie, literární hi sto rie a in ter pre ta ce díla v dobovém společenském kon -
textu.

Jak je vidět, sborník k ivotnímu ju bi leu je kni ha te ma ti c ky širokospektrální,
která – domnívám se – adekvátně odráí mnoství odborných zájmů prof. Čechové.
Není jistě náhoda, e ve většině statí se setkáme buď s ohla sem, či s přímou citací
některé práce ju bi lan tky a e neza ned bate lnou část autorů tvoří právě její áci. Svým
širokým tematickým záběrem uspokojí sborník lin g vi sty, di da kti ky i literární vědce.
Efektivnější jen by moná asi by lo tematické řazení příspěvků, ni ko li řazení dle
abecedního pořadí příjmení autorů statí, je by lo na ko nec zvo le no. K mezinárodnímu
renomé sborníku nepochybně přispívá i skutečnost, e je zde uito ja koto jazyků
příspěvků ce l kem pěti různých jazyků (čeština, polština, slovenština, ukrajinština,
angličtina).
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Vydání to ho to sborníku za re da kce D. Moldanové a M. Balowského na ústecké
univerzitě je za sloueným oceněním ce loivotní práce prof. PhDr. Ma rie Čechové,
DrSc., a speciálně jejího ústeckého působení. Nezbývá ne popřát prof. Čechové
pevné zdraví a do dalších let mno ho pracovního elánu a op ti mi s mu.

Pa trik Mit ter, Ústí nad La bem

Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, J. Pleskalová,
M. Krčmová, R. Večerka, P. Karlík, Praha: Academia, 2007,

683 s. ISBN 978–80–200–1523–5.

Nie czę sto po wstają opra co wa nia będące syn tezą doty ch cza so wych ba dań w języ -
ko z na wstwie na ro do wym. Tym bar dziej na le ży po wi tać z wie l kim za do wo le niem pu -
b li ka cję Ka pi to ly z dějin české jazykovědné bo he mi sty ki, wy daną w Pra dze przez wy -
daw ni c two Aca de mia pod re dakcją Ja ny Ple ska lo vej, Ma rii Krčmovej, Ra do s la va
Večerki i Pe tra Karlíka. Jest to – jak piszą re da kto rzy we wstę pie – „kom p le kso we
spo j rze nie na roz wój my śle nia w bo he mi sty ce języ koz na w czej” (s. 7). In ny mi słowy
mó wiąc, jest to opis ten den cji roz wo jo wych w spo j rze niu na roz wój ję zy ka cze skie go
pod kątem po szcze gó l nych dys cy p lin na uko wych. Te go tak ogro mne go za da nia
podjął się ze spół au to rów pod kie row ni c twem Ja ny Ple ska lo vej: Ja r mi la Bach-
mannová, František Čermák, Zděnka Hladká, Mi la da Homolková, Mi lan Jelínek, Petr 
Karlík, He le na Karlíková, Sta ni s la va Klöferová, Ma rie Krčmová, Ste fan Mi cha el Ne -
wer kla, Klára Osolsobě, Zden ka Rusínová, Ondřej Šefčík, Ru dolf Šrámek, Ra do s lav
Večerka, Bo hu mil Vykupěl i Markéta Ziková. 

Osią oma wia nej pra cy jest cze skie języ koz na w stwo na tle eu ro pe j skiej myśli
ling wi sty cz nej, cho ciaż głów ny na cisk jest położony na bo he mi sty kę czeską w uję ciu
dia chro ni cz nym i syn chro ni cz nym. Od stę p stwem od te go założe nia jest roz dział o na -
ucza niu ję zy ka cze skie go w Au strii (Dějiny výuky češtiny v Ra ko u sku au to r stwa Ste -
fa na Mi cha e la Ne wer kli s. 580–614), któ ry zo stał włączo ny, po nie waż owo na ucza -
nie „do sud ne by lo souborně zpracováno“ (s. 8). Mo ż na by tu taj je sz cze do dać trzy ko -
ń co we roz działy pra cy, a mia no wi cie: Ústav pro ja zyk český Ada de mie věd ČR, v.v.i.
(au tor: Ja r mi la Bachmannová, s. 614–618), Pe rio di ka a časopisy (au tor: Ra do s lav
Večerka, s. 619–625) i Slovanská jazykověda a paleo slove ni sti ka (au tor: Ra do s la va
Večerki, s. 626–663). Jak wi dać już z po wyższego wy li cze nia, oma wia na pra ca jest
zbio rem ar ty kułów, opra co wa nych przez po szcze gó l nych au to rów. Z te go wzglę du
ka ż dy roz dział ma nie co inną stru ktu rę oraz spo sób opi su, na co re da kto rzy to mu
zwra cają uwa gę już we wstę pie („Vzhle dem k to mu, e autoři jednotlivých studií jsou

většinou předními zna l ci příslušných oborů, nezřídka do kon ce je jich mezinárodně
uznávanými re pre zen tan ty, re da kce záměrně plně re spe kto va la je jich au to rskou indi -
vidu a li tu a za sa ho va la po uze do formální stránky je jich studií”, s. 8), ich ob ję tość jest
ró ż na i nie za le ży od oma wia nej pro ble ma ty ki (por. np. roz działy: Fra ze o lo gie a idio -
ma ti ka, któ ry ma 6 stron ra zem z bi b lio gra fią, Ty po lo gie češtiny, któ ry li czy 7 stron,
Pra vo pis, któ ry li czy stron 40, czy Matematická lin g vi sti ka – 21 stron). Wy ni ka z te -
go, że w nie któ rych roz działach omó wio no daną pro ble ma ty kę bar dzo szcze gółowo,
w in nych ra czej za sto so wa no me to dę prze wod ni ka bib lio grafi czne go.

Jak już wspo mniałam wy żej, oma wia na pra ca  do ty czy ró ż nych za gad nień języ -
koz na w stwa cze skie go. Wśród nich zna lazły się (w na wia sie po da ję ta k że na zwi sko
au to ra/au to rów): Mluvnictví (Ra di s lav Večerka i Petr Kralík, s. 11–120), Historická
gra ma ti ka (Ja na Pleskalová, s. 121–149), Praská škola (Bo hu mil Vykypěl, s. 150–
–163), Le xi ko lo gie (Zdeňka Hladká, s. 164–198), Historická le xi ko lo gie (Mi la da
Homolková, s. 199–242), Fra ze o lo gie a idio ma ti ka (František Čermák, s. 243–248),
Slo vo t vor ba (Zden ka Rusínová i Markéta Ziková, 249–280), Fo ne ti ka a fo no lo gie
(Ondřej Šefčík, s. 281–295), Sty li sti ka (Ma rie Krčmová, s. 296–335), Dia le kto lo gie
(Sta ni s la va Kloferová, s. 336–376), Ono ma sti ka (Ru dolf Šrámek, s. 377–425), Ety -
mo lo gie (Ra do s lav Večerka i He le na Karlíková, s. 426–446), Matematická lin g vi sti ka
(Klára Osolsobě, s. 447–467), Korpusová lin g vi sti ka (František Čermák, s. 468–472), 
Vývoj spisovné češtiny (Ja na Pleskalová, s. 473–498), Pra vo pis (Ja na Pleskalová
i Ondřej Ševčík, s. 499–539), Pu ri s mus (Mi lan Jelínek, s. 540–572), Ty po lo gie
češtiny (Bo hu mil Vykypěl, s. 573–579) oraz po wy żej już wspo mnia ne. Jest to ze staw
nie mal pełny (bra ku je opi su np. skład ni, ba dań se man ty cz nych czy kog ni ty w nych nad 
ję zy kiem cze skim, gwa ra mi śro dowi sko wy mi i mie j ski mi itd.). I to zasługu je na wie l -
kie uz na nie i pod kre śle nie. Po raz pie r wszy otrzy mu je my do rąk pra cę, w któ rej zo -
stały omó wio ne naj waż nie j sze za gad nie nia lin g wi sty ki cze skiej. Je dy nie – ja ko by na
ma r gi ne sie – mo ż na by się za sta no wić nad spo so bem układu po szcze gó l nych roz -
działów: dla cze go le ksy ko lo gia (164–198) jest wcze ś niej od np. słowo twó r stwa
(s. 249–280), dla cze go słowo twó r stwo (s. 249–280) jest wcze ś niej omó wio ne niż fo -
ne ty ka i fo no lo gia (s. 281–295), dla cze go le ksy ko lo gię i hi sto ryczną le ksy ko lo gię
oraz ety mo lo gię i ono ma sty kę roz dzie lają roz działy sen su stri c te gra ma ty cz ne itd.
Oczy wi ście, jest to założe nie re da kto rów, ale sko ro we wstę pie na pi sa li, że „Základní
pilíř celé výkladové li nie tvoří české mluvnictví” (s. 7), mo ż na by się spo dzie wać
układu według po zy cji da nej pro ble ma ty ki w języ ko z na wstwie gra ma ty cz nym.

Mi mo pe w nej idio sty lo wo ści po szcze gó l nych roz działów ka ż dy z nich po sia da
wspó l ne wy zna cz ni ki stru ktu ra l ne. Na leżą do nich: ogó l na pre zen ta cja oma wia nej
pro ble ma ty ki, opis po mnie j szych za gad nień, od syłacze do in nych prac (tzw. od -
syłacze bib lio gra ficz ne) oraz bi b lio gra fia naj waż nie j szych prac do tyczących opi sy -
wa nej pro ble ma ty ki. 

Oczy wi ście, przy tak ob sze r nej pra cy nie spo sób omó wić w re cen zji ka ż de go roz -
działu z oso b na. Z te go wzglę du sku pi my się tu taj na dwóch za gad nie niach: sty li sty ce
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i ono ma sty ce. Au to rem pie r wsze go z nich (sty li sty ki) jest Ma rie Krčmová, pro fe sor ka 
Uni wer sy te tu w Br nie i Uni wer sy te tu w Ostra wie, uz na na sty li stka cze ska, współau -
to rka Současné české sty li sti ky, ale też pra cy Příruční mlu v ni ce česká. Połącze nie bo -
wiem wie dzy gra ma ty cz nej ze sty li styczną wy da je się bar dzo cen ne, po nie waż wie le
ele men tów gra ma ty cz nych jest no ś ni ka mi cech sty li sty cz nych.

Roz dział Sty li sti ka au to rka roz po czy na od roz wa żań nad te r mi na mi sty li sty ka
i styl. Uz na je, że sty li sty ka jest na uką pra ktyczną z jed nej stro ny, z dru giej – stu dium
wie dzy o języ ku i sty lach kon kre t nych te kstów, z trze ciej – na uką o „po ten cjach” ję -
zy ka (sty li sty ka a fun kcjo na l ne roz wa r stwie nie ję zy ka), a z  czwa r tej –  dys cy p liną te -
o re tyczną (por. s. 297). Ten nie ja ko po dział sty li sty ki na czte ry czę ści na stę p nie
posłużył au to rce do wy dzie le nia czte rech pod roz działów, w ra mach któ rych omó wiła
ona czeską sty li sty kę: pra ktyczną, te kstową, sy ste mową i te o re tyczną. Po dział ten
wy da je się prze j rzy sty i jest ogó l nie przy ję ty w ba da niach sty li sty cz nych. Cie szy więc 
fakt, że au to rka opi sując sty li sty kę czeską, włączyła się w spo sób jej pre zen ta cji przy -
ję ty w sty li sty ce świa to wej. 

W pie r wszym pod roz dzia le au to rka przed sta wia sty li sty kę ja ko na ukę o sty li za -
cji, włączając doń re to ry kę.  Wska zu je na roz wój po szcze gó l nych sfer uży cia ję zy ka
cze skie go (s. 298–299) i po wstałe w ich ra mach ga tun ki wy po wie dzi, a ta k że pod sta -
wo we pra ce w tym za kre sie, np. Zpráva a naučení o kazatelství, Qu a e si ta ora to ria,
Slo ve s nost aneb Náuka o výmluvnosti prozaické i řečnické se sbírkou příkladů v nevá- 
zané a vázané řeči, Sty li sti ka s po eti kou,  O mlu veném slově, Jak mlu vit a přednášet,
Rétorické mi ni mum, Ar gu men ta ce a ko mu ni ka ce, Ka pi to ly ze současné rétoriky,
Rétorika a řečová ku l tu ra, Te ch ni ka slo hu, Kapi to ly z praktické sty li sti ky, Česká sty li -
sti ka itd. 

Dru gi pod roz dział jest po świę co ny no we mu spo j rze niu na sty li sty kę – sty li sty ce
te ksto wej, któ rej pod wa li ny sta no wią pra ce ta kich języ koz na w ców, jak Jan Mu ka-
řovský, Jo sef Hrabák, Bo hu s lav Havránek czy Ka rel Ha u sen b las (por. s. 307). Tę te o -
rię roz wi nę li na stę p nie Ale xan der Stich, Ale na Macurová, Petr Mareš, Lubomír Do -
leel. Na to miast dziś za j mują się nią ta cy języ koz na w cy, jak Ha na Srpová, Světla
Čmejrková, Ja na Hoffmannová, Ol ga Müllerová czy Ka rel Šebesta.

Te ma ty kę sfer komu nika cy j nych roz wi ja Krčmová w na stę p nym pod roz dzia le,
po świę co nym sty li sty ce sy ste mo wej. Uwa ża, że tra dy cja wy zna cza nia sfer komu -
nika cy j nych ma swe początki w re to ry ce, o czym świa d czy cho ć by za pis w gra ma ty ce 
cze skiej Ja na Bla ho s la va (s. 311). W da l szych wie kach roz wi ja na jest szcze gó l nie
w ra mach le ksy ko lo gii i le ksy ko gra fii, ale w XX wie ku do cho dzi pro blem eks pre syw -
no ści śro d ków ję zy ko wych i ich aksjo lo gii, co zo sta je po sze rzo ne o opo zy cję: „li te ra -
c kość – nie lite ra c kość” w ję zy ku. Do pro wa dza to w ba da niach sty li sty cz nych do opi -
su śro d ków ję zy ko wych nie od stro ny ich po zy cji w sy ste mie, ale fun kcjo nal no ści,
nie ja ko „po zy cji w ko mu ni ka cie ję zy ko wym”. Zja wi sko to wi dzi au to rka nie ty l ko
w za kre sie le ksy ki, ale ta k że gra ma ty ki (np. skład ni, s. 314).

Naj wię cej uwa gi Ma rie Krčmová po świę ca sty li sty ce teo re ty cz nej, któ ra wi dzi
w cen trum ba dań nad sty li styką. Jej początku do pa tru je się w la tach trzy dzie s tych XX
wie ku (s. 315), roz wi janą w ra mach Pra skie go Koła Ling wi sty czne go przez Viléma
Ma t he siu sa, Bo hu s la va Havránka, Ro ma na Ja ko b so na i in nych. W tym za kre sie wy -
da no bar dzo wie le prac, któ re au to rka oma wia na stro nach 316–327, do chodząc do
wnio sku, że ist nie je w niej wie le po dejśc do te go pro ble mu, któ re uka zują, że za gad -
nie nie to nie jest je sz cze wy cze r pująco opi sa ne i zana li zo wa ne. 

Dru gi wy bra ny przez mnie roz dział na pi sał Ru dolf Šrámek, eme ry to wa ny pro fe -
sor Uni wer sy te tu  w Br nie, ono ma styk świa to wej sławy. W roz dzia le tym opi su je on
dzie je ono ma sty ki cze skiej ja ko sa mo dzie l nej dys cy p li ny na uko wej w ra mach języ -
koz na w stwa. Ta część to prze de wszy stkim bi b lio gra fia naj waż nie j szych cze skich
prac ono ma sty cz nych do tyczących de fi ni cji oraz kla sy fi ka cji nazw włas nych. Jed nak
Šrámek w in te re sujący spo sób uka zu je hi sto rię ba dań cze skich ono ma stów.

Za na ro dzi ny ono ma sty ki w Cze chach uznał przełom XVIII i XIX wie ku, ale sa -
mo dzie l ność w ra mach języ koz na w stwa uzy skała ona do pie ro w XX wie ku. Dzię ki
te mu mo że my wy dzie lić w roz wo ju ono ma sty ki cze skiej ki l ka okre sów:

1) epokę przed na ukową – do przełomu XVIII i XIX wieku;
2) epokę naukową (po sia dającą kilka okresów)– pie r wsza połowa XIX wieku

3) okres od drugiej połowy XIX wieku do 1913 roku,
4) okres od roku 1913 do 1945 r.,

5) okres od roku 1945 do końca lat sze ś ć dzie siątych XX wieku,
6) okres od lat sie dem dzie siątych XX wieku do współcze s no ści (por. s. 377).

Wy dzie lo ne przez nie go eta py roz wo ju na stę p nie szcze gółowo do ku men tu je.
I tak zain tere so wa nie na zwa mi włas ny mi wi do cz ne jest od początku ist nie nia tra dy cji
li te ra c kiej, po nie waż na zwy włas ne sta no wią naj sta r sze słow ni c two cze skie. Pro po ria 
za świa d czo ne są mię dzy in ny mi w Kro ni ce českiej Václava Hájka z Libočan, kro ni ce
Ko s ma sa oraz kro ni ce mni cha Jndřicha z He i m bur ku. W XVI wie ku po ja wiają się
w gra ma ty kach, np. w Gra ma ty ce českiej B. Optáta, P. Gzel la i V. Phi lo ma te sa.
Pierwszy słow nik ono ma sty cz ny po wstał w ro ku 1610 au to r stwa Václava Le bedy
z Bedršdorfu. 

W la tach osiem dzie siątych XVIII wie ku w Cze chach zmie nia się sy stem nazw
oso bo wych. Z jed no i mien nej na zwy oso bo wej po wsta je na zwa dwu i mien na, skła-
dająca się z imie nia i  dzie dzi cz ne go, ofi cja l ne go na zwi ska. Na to miast zain tere so wa -
nia na zwa mi włas ny mi w pie r wszej połowie XIX wie ku sku piają się wo kół ana li zy
na uko wej i pie r wszych kla sy fi ka cji nazw włas nych (zwłasz cza nazw mie j s co wych).
Dobrovský okre ślił ten den cje po wsta wa nia nazw oraz spre cy zo wał ich ety mo lo gię.
Źródła hi sto ry cz ne oraz topo gra fi cz ne w isto t ny spo sób wzbo ga ciły za sad ni czy ma te -
riał ba da w czy. Ba da nia mi nad na zwa mi włas ny mi za j mo wa li się w wię kszym sto p niu 
hi sto ry cy niż fi lo lo dzy.
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Dru ga połowa XIX wie ku i początek XX wie ku miały wie l kie zna cze nie w roz -
wo ju cze skiej ono ma sty ki, po nie waż w tym cza sie wy bu do wa ne zo stały fun da men ty
ono ma sty ki ja ko sa mo dzie l nej dys cy p li ny na uko wej. Roz po częły się ba da nia nad
mie js co wy mi i te re no wy mi na zwa mi włas ny mi, zdro b niałymi wy ra za mi po cho dze -
nia ro dzi me go, na zwi ska mi po cho dze nia ro dzi me go i ob ce go, a ta k że ba da nia nad
gra ma tyką nazw włas nych. Ba da cze zwró ci li uwa gę na słowia ń ski kon tekst ono ma -
sty ki cze skiej oraz na pro ble my teo re ty cz ne na zew ni c twa cze skie go. Na stę pu je fa za
ana li zy ety molo gi cz nej nazw włas nych. 

No vum w ono ma sty ce cze skiej XX wie ku było połącze nie ana li zy nazw mie j s co -
wych z na zwa mi te re no wy mi oraz in ny mi to po ni ma mi związa ny mi z na zwa mi osad -
ni c twa. Szcze gółowo zo stał opra co wa ny aspekt cza so wy i prze strzen ny nazw włas -
nych. Po wstają obie kty w ne, pod wzglę dem ana li zy, nie miec ko- cze skie mo no gra fie
ono ma sty cz ne mię dzy in ny mi: R. Fi s che ra (założy cie la Li p skiej Szkoły Ono ma sty -
cz nej), E. Gie ra cha, F. Lie we hra, E. Müllera (s. 404–405). W la tach dwu dzie s tych
i trzy dzie s tych XX wie ku zaś po wstają pra ce na te mat te o rii, ty po lo gii i kla sy fi ka cji
nazw włas nych (M. Harvalík,  K. Komárek, M. Knappová, I. Lut te rer, L. Olivová –
Nezbedová, R. Šrámek, por. s. 410–417), któ re na ste p nie są roz wi ja ne. In ten sy w nie
roz wi jają się też ba da nia ja ko ścio we i ilo ścio we nazw włas nych.

W la tach sze ś ć dzie siątych XX wie ku ono ma sty ka sta je się sa mo dzielną dys cy p -
liną na ukową w ra mach lin g wi sty ki. Od ro ku 1960 wy da wa ne jest cza so pi s mo „Zpra -
vo daj Místopisné ko mi se ČSAV”, któ re w 1995 ro ku zmie nia na zwę na „Ac ta ono ma -
sti ca”. W ro ku 1966 ma mie j s ce pie r wsza cze ska kon fe ren cja ono ma sty cz na, a od
1969 ro ku zo sta je założo na pra co w nia ono ma sty ki przy In sty tu cie Ję zy ka Cze skie go.
Po dru giej wo j nie świa to wej ma mie j s ce od nie mcza nie nazw włas nych. Po wsta je
Místopisná ko mi se.

Cechą cha ra kte ry styczną cze skiej ono ma sty ki lat sie dem dzie siątych XX wie ku
jest jej umię dzyna rodo wie nie (s. 410). Przed sta wi cie le ono ma sty ki cze skiej za pra sza -
ni są do Mezinárodní ko mi se pro slo van skou ono ma sti ku při Mezinárodním komitétu
slavistů (N. Bayerová, R. Šrámek, I. Lut te rer, L. Olivová – Nezbedová, M. Knap po-
vá) oraz do In ter na tio nal Com mit tee of Ono ma stic Scien ces (M. Harvalík, R. Šrámek, 
I. Lut te rer, s. 410–411). W tym du chu roz wi ja się cze ska ono ma sty ka aż do XXI w. 

Jak było wi dać na przykład zie tych dwóch roz działów, oma wia na pra ca sta no wi
ko m pen dium wie dzy na te mat języ koz na w stwa cze skie go (prze wod nik po…). Re da -
kto rzy wy bra li okre ślo ne te ma ty, a po szcze gó l ni języ koz na w cy cze s cy do ko na li ich
opi su. W ten spo sób roz pro szo ne prace (nie któ re z wy żej wspo mnia nych za gad nień
po sia dają swój opis w ró ż nych  cza so pi s mach czy pra cach zbio ro wych, to mach
pokon feren cy j nych itd.) zo stały sca lo ne, za ktua lizo wa ne i do pełnio ne, a ponad to zo -
stały za pre zen towa ne no we opi sy bib lio gra ficz ne, dotąd ni g dzie nie spo ty ka ne. Z te -
go wzglę du na le ży cie szyć się, że ta ka pra ca po wstała, że dzię ki te mu te raz bę dzie
o wie le łatwiej za po znać się z do ro b kiem da nej dzie dzi ny języ koz na w stwa cze skie go. 

Jest to szcze gó l nie cen ne dla młodych ade p tów bo he mi sty ki, dla stu den tów bo he mi -
sty ki w kra ju, ale ta k że i dla bo he mi stów za gra ni cz nych. 

Pa u li na Wo ź niak, Po znań

Ma r ce la Grygerková: Slang v církevním prostředi, Ostra va:
Filozofická fa ku l ta Ostravské uni ve rzi ty, 2006, 96 s.,

ISBN 80–7368–267–2. 

 Pu b li ka cję Ma r ce li Gry ger ko vej Slang v církevním prostředi na le ży za li czyć do
prac z za kre su ana li zy i opi su gwar śro do wi sko wych, uka zu je bo wiem ję zyk i „spe-
cyfi cz ne” słow ni c two uży wa ne w nie ofi cja l nych kon ta ktach mię dzy człon ka mi ko -
ściołów ka to li c kich na te re nie Re pu b li ki Cze skiej. Śro do wi sko to jest wie lu lu dziom
nie zna ne i wie lu nie po dej rze wałoby, że wy kształciło ono swo i sty, powie dzie li -
byśmy, ża r gon. Oprócz słów pro fe sjo nal nych ist nieją rów nież ta kie, któ re uży wa ne są 
w sy tu a cjach nie ofi cja l nych lub półofi cja l nych. 

Dla ko goś nie związa ne go z tym śro do wi skiem ża r gon ten mógłby być nie zro zu -
miały. Nie mo ż na tu jed nak mó wić o kryp to g wa rze, po nie waż ża r gon ten nie ma ce lu
uczy nić prze ka zy waną in fo r ma cję nie zro zu miałą dla oso by post ron nej, a je dy nie
skró cić czas prze ka zy wa nia da nej in fo r ma cji (uczy nić kró t szym, ale nie mniej pre cy -
zy j nym ko mu ni kat, czy li przy śpie szyć ko mu ni ka cję). Użyt kow ni ka mi bo wiem tej
od mia ny ję zy ka są oso by du cho w ne, a więc księ ża i sio stry za kon ne, oraz lu dzie zaan -
ga żo wa ni w działal ność or ga ni za cji pa ra fia l nych lub or ga ni za cji o sze r szym za kre sie
działania. Na ma r gi ne sie na le ży do dać, że ża r gon ko ście l ny nie jest zja wi skiem war -
to ścio wa nym przez Ko ściół ne ga ty w nie, nie na ru sza przy pi sa nej Ko ściołowi i re li gii
sfe ry sa c rum, nie ob ra ża uczuć re li gi j nych, nie spro wa dza ich do pro fa num. 

Oma wia na pra ca składa się z dwóch czę ści. Pie r wsza z nich po świę co na jest –
z jed nej stro ny – za gad nie niom teo re ty cz nym, np. okre śle niu mie j s ca ko mu ni ka cji
ko ście l nej wśród sfer ko mu ni ka cji co dzien nej i sty li sty ki czy cho ć by wy ja ś nie niu te r -
mi nów gwa ra śro do wi sko wa, ża r gon czy kry pto g wa ra (w ję zy ku cze skim uży wa się
w tym przy pa d ku te r mi nu slang), z dru giej zaś – ling wi sty cz nej cha ra kte ry styce aktu
ko mu ni ka cji w śro do wi sku ko ście l nym. Au to rka fo r mułuje tu własną de fi ni cję ża r go -
nu i wska zu je na ró ż ni cę mię dzy ta ki mi okre śle nia mi, jak ża r gon i kry p to g wara (cze -
ski ar got). Twier dzi, że za so by slan gi z mów (wy ra zy, na zwy ża r go no we), po ja -
wiających się w ba da nym przez nią ma te ria le (te kstach ko mu ni ka cji ko ście l nej), bar -
dzo się ró ż nią i są zmien ne w za le ż no ści od ro dza ju ko ścioła oraz re gio nu, dla te go nie
da się wy zna czyć jed ne go ża r go nu ko ście l ne go. Trud no byłoby też okre ślić ko r pus le -
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ksy ka l ny ję zy ka nie ofi cjal ne go te go śro do wi ska. Nie mo ż li we też wy da je się opra co -
wa nie za się gu tery to rial ne go wy stę po wa nia wy ra zu, któ ry po ja wia się re gu la r nie w
po szcze gó l nych te kstach. Te uwa gi mo ż na roz sze rzyć na zja wi ska mor folo gi cz ne,
cho ciaż au to rka bar dziej sku piła się na ana li zie le ksy ka l nej, cze go wy ni kiem jest dru -
ga część pra cy. 

Jest to o ty le zro zu miałe, że gwa ry śro do wi sko we prze wa ż nie (o ile nie za wsze)
ko rzy stają z sy ste mu gra maty cz ne go ję zy ka ogó l ne go, zmie niając go je dy nie w nie -
wie lu przy pa d kach, co ra czej  jest związa ne ze zja wi skiem le ksy ka l nym niż mor folo -
gi cz nym (por. w ję zy ku pol skim fo r my: przed la ty, oczy ma, rę ko ma itd.). Slan gi z my
po wstają czę sto z po trze by chwi li, czę sto przy pa d ko wo – pełnią fun kcję gry ję zy ko -
wej ze zna cze niem lub formą słowa, od któ re go po wstały. Za cho wują więc fo r mę,
którą twó r cy, po zo stający ano ni mo wo, im na da li.  Grygerková właś nie sku piła się na
opi sie mor folo gi cz nych i se man ty cz nych za sad po wsta wa nia rze czo nych slan gi z -
mów. 

Część drugą sta no wi słow nik, w któ rym au to rka zgro ma dziła wy ra zy po cho dze -
nia żar go no we go po ja wiające się i re gu la r nie uży wa ne przez oso by zaan ga żo wa ne
w ży cie Ko ścioła. Ma te riał słow ni ko wy gro ma dzo ny był od ro ku 1995 do 2005 ro ku
i po cho dzi ze śro do wisk cze skich ko ściołów o naj wię kszej li cz bie wie r nych, czy li
obe j mu je ko ścioły: Katolická církev, Církev československá husitská, Českobratrská
církev evangelická, Církev bratrská. Jed nak część ma te riału po cho dzi rów nież z ko -
ściołów: Kato li c kie go,  Ewan geli c kie go i Pra wosław ne go, działających na te re nie
Re pu b li ki Cze skiej: Církev adventistů sedmého dne, Apoštolská církev, Bratrská jed -
no ta baptistů, Jed no ta bratrská, Pravoslavná církev v Čechach a na Moravě, Slezská
církev evangelická augsburského vyznání, Křesťanský sbor, Křesťanské společen-
ství, Stu den ti pro Kri sta. Naj bo ga t szy ma te riał po cho dzi ze śro do wi ska sku pio ne go
wo kół Ko ścioła Kato li c kie go. 

Słow nik za wie ra 784 slan gi z my, któ ry mi posługują się wierzący, człon ko wie
wspo mnia nych wy żej ko ściołów w Cze chach. Au to rka przy jęła upro sz czoną fo r mę
hasła le ksy kal ne go, ale nie ubogą. Zna j dują się w nim bo wiem ta kie in fo r ma cje, jak
okre śle nie pa ra dyg ma tu de kli nacy jne go lub ko niu gacy jne go wy ra zu hasłowe go,
szkoda ty l ko, że brak tu taj in fo r ma cji o wzo rze ko niu gacy j nym (np. cancionál, -u m.,
s. 44; Óem, neskl., s. 74; mít, ne dok., s. 70; oka dit, dok., s. 74; fi l co vat, uívá se po uze
v pas si vu »být fi l cován«, s. 50), je go ro dzaj, fo r my obo cz ne (np. cvíčka/cvička, s. 45;
cvičkař/cvičkář, s. 45; omša/ómša, tečovat/téčovat, s. 89), fo r my syno ni mi cz ne (np.
otéčko – otík – ovčák, s. 75; cvička – cvígra – duchovní cvi ka, s. 45; pa dre – pa dri no,
s. 75), de fi ni cję se man tyczną (lub de fi ni cje se man ty cz ne), pod hasła (przez któ re ro -
zu mie wy ra zy złożo ne, fra zeo logi z my itd., np. ho dit – ho dit díka, ho dit kompliš, ho dit
kříov ku, ho dit modlíka, s. 58; kázeň – být v kázni, dát do kázně, s. 61; špíra – malá
špíra, velká špíra, s. 88) od syłacze do in nych ha seł. zwłasz cza po kre w nych se man ty -
cz nie i/lub fo r ma l nie (np. ho din ka […] viz té déháčko, emdé, hó ra, hoprečka, pen d -
lo v ky, s. 58; ohlášky […] viz té oz na m ky, s. 74; ohoz […] viz té ka f tan, upan, s. 74),

in fo r ma cje socjo ling wisty cz ne, jak: wiek użyt ko w ni ków da ne go hasła, ge o gra fię lin -
g wi styczną hasła, typ ko ścioła, w któ rym uży wa się da ne go hasła itd. (np. omša […]
kat., mladá a střední gen., řeholní se stry, Be ro un, České Budějovice, Hodonínsko,
Olo mo uc, Opa va, Pelhřímovsko, Pra ha, Zlín, s. 74; sbor […] ČCE, hus., KSb, všude,
s. 82) Przy ka ż dym ha śle słow ni ko wym zna j du je się in fo r ma cja o zna cze niu wy ra zu
oraz z któ re go śro do wi ska ko ście l ne go po cho dzi. Wa ż nym ele men tem opi su słow ni -
ko we go jest włącze nie doń fra ze o lo gii. Dzię ki te mu otrzy mu je my in fo r ma cję nie ty l -
ko na tu ry rze czo wej (skrót li ne a r ny ko mu ni ka tu), ale ta k że o za ba r wie niu eks pre sy j -
nym ża r go nu ko ście l ne go (por. Be l ze bub Ze i tung [...] ‘hanlivě »Katolické noviny«’,
s. 41; ce sto va tel po církvích [...] ‘člověk často střídající církevní denominace’, s. 44;
dietní se sta va [...] ‘málo lidí na mši’, s. 47; Růové právo hanlivě [...] ‘»Katolické
noviny«’, s. 81; skočit si do čistírny [...] ‘jít ke zpovědi’, s. 84; smrdět věčným ivo tem
[...] ‘zajímat se o křesťanství, ale nebýt ještě křesťanem v plném slo va smyslu’, s. 84;
Společenství rudého ptáka [...] ‘Charizmatická obnova’, s. 85; statečný mědvěd [...]
‘řeholní se stra – kadá má au to ma tic ky před jménem S.M.(se stra Ma rie)’, s. 85).

Pra ca Ma r ce li Gry ger ko vej jest pie r wszym tak ob sze r nym opi sem ża r go nu cze -
skie go śro do wi ska ko ście l ne go, w któ rym li cz ba osób de kla rujących się ja ko np.
wierzący ka to li cy wy no si za le d wie 40 % wszy stkich oby wa te li. Te pre kur so r skie ba -
da nia cze skiej języ koz naw czy ni na le ży szcze gó l nie pod kre ślić, tym bar dziej że są to
ba da nia rze te l ne, cho ciaż je sz cze na po gra ni czu son da żo wych. Au to rka sku piła się na
opi sie te kstów, któ re zgro ma dziła, a któ re sta no wią spo ry ko r pus , zu pełnie wy star -
cza ją cych do opi su te go ża r go nu, cho ciaż – jak za uwa ża sa ma – nie do je go  p e ł n e  -
go opi su. 

Uważam, że pra ca Ma r ce li Gry ger ko vej jest cen nym i in te re sującym źródłem in -
fo r ma cji o sta nie ję zy ka (i je go od mia nach) w śro do wi sku ko ście l nym, dla te go bę dzie 
po mo c na nie ty l ko dla języ koz na w ców, ale ta k że te o lo gów i sze r sze ego gro na od bio r -
ców, w tym nie profe sjona li stów (a mo że zwłasz cza dla nich). 

Anita Bech, Poznań

Mie czysław Ba lo wski: Za cho d nio- i wscho d niosłowia ń skie
po ży cz ki le ksy ka l ne w ję zy ku Ada ma Mi c kie wi cza. Ostravská

uni ve rzi ta, Nakladatelství Ti lia, Ostra va 2005, 296 s., 
ISBN 80–86904–08–3.

Pie r wsze po stu la ty ba dań nad twó r czo ścią czołowe go pol skie go ro man ty ka, Ada -
ma Mi c kie wi cza, by uw z ględ nić właści wo ści języko wo-sty listy cz ne je go ję zy ka, się -
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gają lat dzie wię ć dzie siątych XIX w. Ich re a li za cja była utru d nio na lub wręcz nie mo ż -
li wa z wie lu przy czyn, spo śród któ rych mo ż na wy mie nić cho cia ż by:

a) dość późną pu b li ka cję wydania kry ty cz ne go dzieł Mi c kie wi cza, tzn. spełniającego
w najwyższym stopniu warunek au ten tycz no ści i od twa rzającego w sposób wierny 
i pełny proces ich po wsta wa nia, zanim autor nadał im osta teczną postać w ko le j -
nych wy da niach;

b) brak całościo wych badań nad pol szczyzną kresową, a także ob sze r nych słowników 
białoruskich i ukra i ń skich, które mogłyby sta no wić pod sta wę prac po rów na w -
czych;

c) wiele lat trwające wy da wa nie Słownika języka Adama Mi c kie wi cza (1962–1983),
nie zbęd ne go do badań lite ratu rozna w czych i ling wi sty cz nych.

Oczy wi ście, nie prze szka dzało to, by po wsta wały liczne pra ce na te mat ję zy ka
Mi c kie wi cza, od po wia dające ów cze s nej wie dzy filo lo gi cz nej i mo ż li wo ściom ba da -
w czym.

We wszy stkie roz pra wach do tyczących ję zy ka naj wię ksze go pol skie go przed sta -
wi cie la ro man tyzmu w cen trum uwa gi był ję zyk oso b ni czy z je go właści wo ścia mi
fone ty cz ny mi i mor folo gicz ny mi, rza dziej skład nio wy mi, wska zujący mi na wpływ
ję zy ków białoru skie go, ro sy j skie go i ukra i ń skie go.

Do strze gając pewną jed no stron ność ba dań nad ję zy kiem Mi c kie wi cza, M. Ba lo -
wski przyjął za cel ana li zę warstwy leks yka l nej, któ ra w doty ch cza so wych pra cach
języ koz na w czych tra kto wa na była mar gi ne so wo, oraz zwe ryfi ko wa nie (lub zmo dyfi -
ko wa nie) roz po wszech nio nych sądów na te mat si l ne go wpływu ję zy ków wscho d -
niosłowia ń skich na ję zyk po ety, wy chodząc z założe nia, że są one ra czej in tui cy j ne
i mają swo je źródło w si l nie j szym od czu wa niu chro nolo gi cz nie no wszych po ży czek
wscho d niosłowia ń skich ja ko ob cych niż za cho d niosłowia ń skich, któ re w ję zy ku pol -
skim były już za do mo wio ne. W związku z tym pod dał szcze gółowej ana li zie ję zy ko -
wej i kwan ty ta tywnej ru te ni z my oraz ru sy cy z my oraz po rów nał je z wy ni ka mi – ana -
lo gi cz nie prze pro wa dzo nej – ana li zy bo he mi z mów. Ja ko ba zę ma te riałową wy ko rzy -
stał Słownik Ję zy ka Mi c kie wi cza, sta no wiący za mkniętą całość, dającą pod sta wę do
wnio sków ilo ścio wych, nie budzących wątpli wo ści. 

Ze wzglę du na to, że au tor mo no gra fii uwa ża za po ży cze nie nie ty l ko za fakt w ję -
zy ku oso b ni czym, ale i w ję zy ku ogó l nym epo ki, na stę p nym je go ce lem było po ka za -
nie dróg za po ży czeń białoru skich, ukra i ń skich i ro sy j skich do ję zy ka ro man ty ka,
a z te go ję zy ka do pol szczy z ny ogó l nej oraz ich fun kcjo no wa nia w niej (ad ap ta cje
w po l skim sy ste mie ję zy ko wym, two rze nie gniazd słowo twó r czych, przy na le ż ność
po ży czek do słow ni c twa czę ste go/rza d kie go, ich fre k wen cja i itd.).

Trze cim ce lem wi do cz nym w oma wia nej mo no gra fii było sporządze nie wy ka zu
po ży czek le ksy ka l nych wscho d nio- i za cho d niosłowia ń skich w ję zy ku po ety.

Po sta wio ne za da nia au tor re a li zu je w czę ści głów nej, po świę co nej dwom naj -
ważnie j szym ko m p le ksom za gad nień, mia no wi cie wpływom wscho d niosłowia ń skim

(rozdział 3) i za cho d niosłowia ń skim (roz dział 4). Za gad nie nia te umie sz cza on
w kon te k ście hi sto ry cz nym, przy po mi nając w skró to wy spo sób kon ta kty ję zy ka pol -
skie go z in ny mi ję zy ka mi słowia ń ski mi na prze strze ni wie ków (roz dział 1) oraz do -
ko nujące się zmia ny w świa do mo ści na ro do wej i ję zy ko wej na początku XIX w. (roz -
dział 2) w związku z utratą przez Pol skę nie pod ległości. Akcen tu je zna cze nie ów cze -
s nych kon ce pcji ję zy ka arty sty cz ne go na roz wój pol szczy z ny XIX wie ku, uwi do cz -
niające się w prze ciw sta w nych ten den cjach: wyjątko wej, czę sto prze sad nej, dbałości
o po pra wność języ kowo - sty listyczną i two rze niu li te ra tu ry dla eli ta r nych czy te l ni -
ków oraz eks plo ra cji ję zy ka co dzien ne go na po trze by te kstów li te ra c kich, z któ rym
mogła się uto ż sa miać wię kszość użyt ko w ni ków. M. Ba lo wski po kazuje, że dru ga op -
cja, zgod na z po trze ba mi eman cy pujące go się społecze ń stwa wy ko rzy sta nia komu -
nika ty w nej, na tu ra l nej pol szczy z ny opa r tej na re a liach ku l tu ro wych, za którą opo wie -
dział się Mi c kie wicz, zwy cię żyła, za pe w niając pi sa rzo wi sze ro ki re zo nans społecz ny. 
W tym roz dzia le au tor wy su wa za strze że nia wo bec kla syfi ko wa nia nie któ rych wy ra -
zów ja ko re gio naliz mów, stwier dzając, że z per spe kty wy no r my ję zy ko wej XIX w.
nie mo ż na ich za li czyć to le ksy ki te go ty pu, po nie waż w rze czy wi sto ści są to wy ra zy
sta ro pol skie, któ re na pe ry fe riach ję zy ka, w do da t ku odse paro wa ne go po li ty cz nie,
utrzy mują się dłużej niż w cen trum, gdzie pro ce sy nowe liza cy j ne prze bie gają szy b -
ciej. Au tor po le mi zu je z doty ch cza sowy mi pogląda mi na te mat wpływu ję zy ków
wschod nich na Mi c kie wi cza ja ko wy ni ku ży we go, bez po śred nie go kon ta ktu po ety
z lu dem białoru skim oraz ce lo we go ich wpro wa dza nia do po ezji. Wy ra ża prze ko na -
nie, że ele men ty wschod nie, zwłasz cza białoru skie, wchłania ne przez wie ki, sta no -
wiły część składową sy ste mu le ksy kal ne go pol szczy z ny kre so wej, któ ra była pie r -
wszym sy ste mem ję zy ko wym pi sa rza. Zga dzając się z poglądem J. Oko nio wej, pod -
kre śla, że Mi c kie wicz nie miał po czu cia przy nale ż no ści do użyt ko w ni ków pery fe ry -
cz nej, półno c nows chod niej od mia ny ję zy ka pol skie go; wręcz prze ciw nie był prze ko -
na ny, że ży je w cen trum pol szczy z ny. Akcen to wa ny przez wie lu ba da czy pro ces wy -
zby wa nia się przez Mi c kie wi cza kre so wi z mów lub zmnie j sza nia się ich ilo ści w te -
kstach dru ko wa nych zda niem M. Ba lo wskie go był związa ny nie ty le ze wzro stem je -
go świa do mo ści ję zy ko wej, ile in ter wencją wy da w ców oraz zmia na mi mie j s ca po by -
tu pi sa rza i je go kon ta któw ze śro do wi skiem emi gra cy j nym, w któ rym prze wa ża li by -
li mie sz ka ń cy Pol ski śro d ko wej.

W roz dzia le 3 (Wscho d niosłowia ń skie wpływy ję zy ko we w utwo rach Ada ma Mi c -
kie wi cza) M. Ba lo wski przed sta wia wy ni ki ba dań kwan tyta ty w nej stru ktu ry tych po -
ży czek w idio le kcie po ety, któ re po zwa lają na po twier dze nie hi po te zy o sto sun ko wo
nie wie l kim wpływie ję zy ków białoru skie go i ukra i ń skie go na je go ję zyk (0,5 %
całego je go za so bu le ksy kal ne go). Po rów na nie ję zy ka Mi c kie wi cza z ję zy kiem pol -
skim XIX w. nie po twier dza roz po wszech nio nych prze ko nań lin g wi stów, ja ko by pol -
szczy z na wy ka zy wała ten den cję do przy swa ja nia le ksy ki wscho d niosłowia ń skiej
i asy mi la cji rute ni z mów. Nie wie l ka ilość de ry wa tów od wy ra zów za po ży czo nych
z tych ję zy ków w okre sie ro man ty z mu oraz prze wa ga za po ży czeń właści wych nad
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de ry wa ta mi nie świadczą o do brej ad ap ta cji do sy ste mu ję zy ko we go. Na to miast do -
brze za asy milo wa ne w ję zy ku po ety są sta r sze ru te ni z my, któ re mają gnia z da słowo -
twó r cze liczące po ki l ka wy ra zów, mi mo że bar dziej od czu wa ne ja ko ob ce były chro -
nolo gi cz nie naj no wsze za po ży cze nia z ję zy ka ro sy j skie go, mające związek z aktu a l -
ny mi wzmo żo ny mi kon ta kta mi z Rosją.

Ba dając po wta rza l ność wy ra zów za po ży czo nych w ję zy ku Mi c kie wi cza, au tor
stwier dza, że ru te ni z my w ję zy ku Mi c kie wi cza mają większą po wta rza l ność w słow -
ni c twie pod sta wo wym, to zna czy, że na leżą do słow ni c twa czę ste go, na to miast ru sy -
cy z my w wie lu przy pa d kach są efe me ry da mi. Po rów na nie ze sta nem współcze s nym
pro wa dzi do wnio sku, że po wta rza l ność za po ży czeń u Mi c kie wi cza jest trzy kro t nie
wię ksza. Na sy ce nie ru sy cyz ma mi ję zy ka po ety jest wpra w dzie wię ksze niż pol szczy -
z ny ogó l nej, ale ich fun k cja ma zde cy do wa nie sty li sty cz ny cha ra kter.

Z ob se r wa cji roz mie sz cze nia ru sy cy z mów w po lach se man ty cz nych wnio sku je,
że rusycyz my tworzą zde cy do wa nie mniej grup zna cze nio wych niż ru te ni z my, co po -
zo sta je w związku z ich większą po wta rzalno ścią. Wska ź nik kon cen tra cji ru sy cy z -
mów (fre k wen cja, ilość za po ży czeń właści wych oraz de ry wa tów, przy na le ż ność do
słow ni c twa pod sta wo we go lub rza d kie go) po zwa la na stwier dze nie, że w ję zy ku Mi c -
kie wi cza nie ma ta kich pra widłowo ści roz wa r stwie nia słow ni c twa, ja ka uwi da cz nia
się w ję zy ku ogó l nym, co jest wy ni kiem przy nale ż no ści tych te kstów do sty lu arty sty -
cz ne go, gdzie do mi nu je słow ni c two te ma ty cz ne, słowa - klu cze itd.

Za sto so wa na ana li za kwan tyta ty w na po ży czek właści wych z ję zy ków wscho d -
niosłowia ń skich po twier dza po sta wioną uprze d nio przez au to ra te zę, że ich obe cność
w ję zy ku Mi c kie wi cza jest ade k wa t na do zna nej mu z au to psji re gio na l nej od mia ny
pol szczy z ny, któ rej uży wał oraz którą świa do mie wpro wa dzał do utwo rów w ce lu od -
świe że nia ję zy ka po ety c kie go, co zga dzało się z pro gra mo wy mi założe nia mi ro man -
ty ków. Ko rzy sta nie z ele men tów ob cych było umiar ko wa ne, uwa run ko wa ne te ma ty -
cz nie i sty li sty cz nie.

Roz dział 4 (Zacho d niosłowiańskie wpływy ję zy ko we w utwo rach Ada ma Mi c kie -
wi cza) po świę co ny jest w za sa dzie bo he mi z mom, któ re po zo sta wiły w pol szczy ź nie
trwały ślad. Pod sta wową ró ż ni cę mię dzy po ży cz ka mi wscho d nio- i za cho d niosłowia -
ń ski mi sta no wi czas, w któ rym je się sy tu u je. Wpływy za chod nie do tyczą naj sta r szej
epo ki. W pol szczy ź nie były już za do mo wio ne, kie dy ję zyk pol ski zaczął się roz prze -
strze niać na te re nach et ni cz nie ob cych, w tym na zie miach da w ne go Wie l kie go Księ -
stwa Li te wskie go, i sto p nio wo obe j mo wać co raz sze r sze krę gi społecz ne, włącz nie
z lu dem białoru skim. Za po ży cze nia zachod nie, a właści wie bo he mi z my, były dzie -
dzi c twem ku l tu ro wym, na le żały do pod sta wo we go za so bu le ksy kal ne go, pełniąc
wyłącz nie funkcję ko mu ni ka cyjną. Sty li sty cz nie by ty ne u tra l ne, co naj wy żej – mo ż na 
by po wie dzieć – miały cha ra kter książko wy, któ re go w mia rę cza su się po zby wały. 

W ję zy ku Mi c kie wi cza za po ży cze nia cze skie nie pełnią ani fun kcji sty li sty cz nej,
ani po ety c kiej, nie są rów nież wpro wa dza ne na za sa dzie cy ta tu jak ru sy cy z my. Bo he -
mi z my mają cha ra kter cywi liza cy j ny (przy ję cie chrze ści ja ń stwa i two rze nie się pa ń -

stwa pol skie go). Ich udział pro cen towy we współcze s nym słow ni c twie wy no si 1,9%
(na 7,4% wszy stkich wyra zów ob cych). W prze ciw ie ń stwie do po ży czek z in nych ję -
zy ków wy ra zy po cho dze nia cze skie go tworzą li cz ne de ry wa ty, co oz na cza ich dobrą
ad ap ta cję do sy ste mu mor folo gicz ne go pol szczy z ny. Rów nież w ję zy ku Mi c kie wi cza 
mniej jest po ży czek właści wych niż de ry wa tów, co świa d czy o nie od czu wa niu ich ja -
ko ob cych. Ana li za ilo ścio wa po zwo liła Ba lo wskie mu stwier dzić, że w języku Mi c -
kie wi cza wy ra zów po cho dze nia cze skie go jest ponad dwu kro t nie wię cej niż w ję zy ku 
współcze s nym. In na jest jed nak ich po wta rza l ność: obe c nie bo he mi z my na leżą do
słow ni c twa o po wta rzal no ści wię kszej niż w ję zy ku Mi c kie wi cza. Za rów no w ję zy ku
po ety, jak i we współcze s nej pol szczyźnie, po ży cz ki te tworzą wa r stwę słow ni c twa
neu tra l ne go pod le gają pra widłowo ściom rządzącym słow ni c twem ro dzi mym. Z przy-
nale ż no ści bo he mi z mów do słow ni c twa o wy so kiej fre k wen cji au tor wy ciąga wnio -
sek, że ich uży cie było zgod ne z żąda niem ro man ty ków, by ję zyk ogó l ny zbli żyć do
zwy cza j nej mo wy.

Do roz działów 3. i 4., któ re mają jed na kową stru ktu rę, Ba lo wski do da je ob sze r ny
wy kaz wy ra zów, któ re w li te ra tu rze ling wi sty cz nej uwa ża ne są za po ży cz ki le ksy ka l -
ne. Przy ka ż dym ha śle au tor po da je fre k wen cję wyra zu w te kstach, je go zna cze -
nie/zna cze nia, ety mo lo gię (za cze r p niętą ze słow ni ków ety molo gi cz nych) oraz ze sta -
wia ob szerną do ku men ta cję doty ch cza so wych poglądów uczo nych na te mat ety mo lo -
gii da ne go wy ra zu oraz uwa gi wska zujące na to, któ re sta no wi sko mo ż na uwa żać za
pe w ne lub naj bar dziej pra wdo podo b ne.

Pra cę ko ń czy pod su mo wa nie: Mi c kie wicz dys po no wał dwo ma sy ste ma mi ję zy -
ko wa mi: pie r wszym, wy nie sioną z do mu pol szczyzną kre sową, oraz dru gim, pol -
szczyzną ogólną, jaką posługi wała się li te ra tu ra pię k na i na uko wa na Kre sach ko ń ca
XVIII i początku XIX w., niewątpli wie bar dziej ar cha i cz na niż w cen tra l nej czę ści
kra ju. Na ję zyk co dzien ny Po la ków, mie sz kających na te re nie et ni cz nie ob cym, przez 
wie ki od działywały bez po śred nio ję zy ki ru skie (białoru ski, ukra i ń ski i ro sy j ski), co
było czymś na tu ra l nym. Po byt Mi c kie wi cza w Wi l nie, cen trum ży cia kul tura l ne go
i na u ko we go, oraz stu dia uni wer syte c kie wpłynęły na ze t k nię cie się z pol szczyzną li -
te racką, któ rej wzo ry po pra wno ści re pre zen towa li m.in. je go na uczy cie le aka de mic -
cy. W tej od mia nie pol szczy z ny były ele men ty le ksy ka l ne ob ce, któ re w hi sto rii ję zy -
ka przed osta wały się do sy ste mu ogó l ne go. Tak więc w ję zy ku utwo rów Mi c kie wi cza 
nałożyły się dwie wa r stwy po ży czek le ksy ka l nych: za po ży cze nia sta re, do brze zaad -
ap to wa ne pod wzglę dem fo ne ty cz nym, mor folo gi cz nym, nie od czu wa ne ja ko ob ce,
pełniące fun kcję ko mu ni ka tywną, oraz no wsze, głów nie z ro sy j skie go i białoru skie -
go, pełniące fun kcję ko mu ni ka tywną i sty li styczną. Pro gram odnowy ję zy ka lite ra c -
kie go – zgod nie z ów cze ś nie po ję tym pa trio ty z mem – nie na ru szał tra dycy j ne go trzo -
nu pol szczy z ny. Dbałość o czy stość ję zy ka po le gała na tym, że wpro wadzał do nie go
je dy nie wy ra zy, któ re były ko nie cz ne do cha ra kte ry styki bo ha te rów li te ra c kich oraz
przed sta wie nia re a liów śro do wi ska. Oby d wie wa r stwy słow ni ko we ję zy ka Mi c kie wi -
cza w za kre sie ba da nych przez au to ra pa ra me trów (na sy ce nie ję zy ka ele men ta mi ob -
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cy mi, przy na le ż ność do warstw słow ni c twa czę ste go/rza d kie go itd.) wy ka zują wielką 
zbie ż ność ze sta nem współcze s nym, co po zwa la stwier dzić, że au tor Bal lad i ro man -
sów nie prze pro wa dzał eks pe ry men tów ję zy ko wych, ale za dbał o to, „aby ję zyk gię t ki 
po wie dział wszy stko, co po my śli głowa”.

Pod su mo wując pra cę M. Ba lo wskie go na le ży po wie dzieć, że szcze gó l nie god ny
po dzi wu jest ogro m ny nakład pra cy oraz pe dan te ria, z którą au tor podjął się niełatwe -
go te ma tu z dwóch po wo dów: po pie r wsze, na te mat Mi c kie wi cza i je go utwo rów na -
rosła nie zmie r nie bo ga ta li te ra tu ra, wo bec któ rej mu siał się usto sun ko wać kry ty cz nie; 
po dru gie, pra ce na te mat wza je mnych wpływów w ję zy kach po krewnych, wy ka -
zujących zna cz ne po do bie ń stwa w sy ste mie fono lo gi cz nym, mor folo gi cz nym i se -
man ty cz nym, wy ma gają żmud nych i cza sochłon nych ba dań ety molo gi cz nych, nie -
jed no krot nie utru d nio nych bra kiem od po wied nich ma te riałów po rów na w czych, by
jed noz na cz nie roz strzygnąć (np.), co jest re zu l ta tem roz wo ju gene ty cz ne go po szcze -
gó l nych ję zy ków, a co jest za po ży cze niem. Au tor mo no gra fii zgro ma dził ogro m ny
ma te riał do tyczący po wta rzających się od dzie siątków lat sądów na te mat du że go
wpływu ję zy ków wscho d niosłowia ń skich na ję zyk te go wie l kie go ro man ty ka i udo -
wod nił, że opie rały się one w du żej mie rze na in tu i cji i nie za wsze do brej zna jo mo ści
ję zy ków wschod nich i ich dia le któw. Ucze ni czę sto nie dys po no wa li dokład ny mi
słow ni ka mi hi sto rycz ny mi i ety molo gicz ny mi oma wia nych ję zy ków. 

Zre da go wa ny przez Ba lo wskie go słow nik za po ży czeń wscho d nio- i za cho d -
niosłowia ń skich w ję zy ku Mi c kie wi cza jest uży te cz ny nie tylko dla hi sto ry ków li te ra -
tu ry i ję zy ka, ale i stu den tów sla wi sty ki oraz ucz niów. Ze bra ne tam sta no wi ska ba da -
czy wo bec za po ży czeń, czę sto roz bie ż ne lub dys ku sy j ne, były do ty ch czas roz pro szo -
ne po wie lu pu b li ka cjach na uko wych pol skich i ob cych, czę sto nie do stę p nych. Zgro -
ma dzo ne w jed nej książce in fo r ma cje do tyczące ety mo lo gii wy ra zów, ich zna czeń,
fre k wen cji itd. po ka zują nie ty l ko aktu a l ny stan wie dzy na te mat le ksy ki Mic kie wi -
czo wskich te kstów, ale są przy da t ne do in nych ba dań lite ratu rozna w czych lub ję zy -
ko z nawczych. Je go pra ca uzu pełnia i aktu a li zu je wie dzę o pol szczy ź nie re gio nu
północno ws chod nie go w I połowie XIX wie ku. Akry bia i eru dy cja au to ra, ostro ż ność
w fo r mułowa niu wnio sków wpra w dzie onie śmie la do uwag kry ty cz nych, ale i sta no -
wi za chę tę do dys ku sji.

We wstę pie au tor przed sta wia cel pra cy. Szko da, że nie opi sał tam dokład niej za -
sto so wa nej w pra cy me to dy ana li zy ilo ścio wej, wy chodząc z założe nia, że jest zna na
lub już za pre zen towa na w in nych je go pra cach po świę co nych ana li zie ję zy ka po ety c -
kie go.

Roz bra jająca jest skro mność au to ra, kie dy w po sta ci od syłacza (14) wy po wia da,
w ja ki spo sób kwa li fi ko wał kon kre t ny wy raz ja ko za po ży cze nie. Przy to czo ne na 11
stro nach skró ty cy to wa nej li te ra tu ry, do któ rej się od woływał w sporządza niu wy kazu 
po ży czek wscho d niosłowia ń skich oraz ogro m na bi b lio gra fia, wska zują, z ja kim
ogro mem ma te riału mu siał się kry ty cz nie roz pra wić, by ze sta wić w tak mało spe kta -
kula r ny spis ru te ni z mów, ru sy cy z mów i bo he mi z mów w ję zy ku wie sz cza na ro do we -

go. Uży ta przez Ba lo wskie go w pre zen ta cji sądów fo r ma plu ra lis mo de stiae jest, mo -
im zda niem, nie co iry tująca. Gdy by na stro nie ty tułowej nie było na zwi ska au to ra, to
fo r ma 3. oso by li cz by mno giej mogłaby su ge ro wać, że nie jest to pra ca idy wi dua l na,
a ko le kty w na, co przy tak sze ro ko za kro jo nych ba da niach byłoby zu pełnie oczy wi ste.

Ba lo wski zda je so bie spra wę z nie pełno ści słow ni ków, któ re dla lin g wi stów są
pod stawą wnio sków, i stałego po stę pu prac leksy kogra fi cz nych, no wych me tod ba -
dań ling wi sty cz nych, in nych sta no wisk ba da w czych, stąd ocze ku je dopre cyzowa nia
i ko rekt. Z te go po wo du przed sta wiam włas ne re fle ksje na su wające się przy le ktu rze
ha seł słow ni ko wych.

Hasło bies ‘dia beł, sza tan, zły duch’. Obe cność mo r fe mu bies- w na zwach mie j s -
co wych Bies, Bie so wi ce, od no to wa nych w XV w. w ró ż nych czę ściach Pol ski świa d -
czy o je go da w no ści i obe cno ści nie ty l ko na wscho dzie Rze czypo spo li tej. Prze j ście
na zwy po spo li tej do na zwy włas nej jest pro ce sem długo trwałym. To oczy wi ście nie
prze czy te mu, że w języku Mi c kie wi cza ten wy raz ma pro wie nien cję wschod nią,
gdzie za cho wał się i utrwa lił być mo że pod wpływem cer kie wsz czyz ny, a na in nych
te re nach kra ju zde cy do wa ne pie r wszeństwo uzy skał sy no nim diabeł, roz po wszech -
nio ny przez re li gię rzy m skoka to licką.

Hasła: ga dać ‘mó wić, prze ma wiać, opo wia dać, roz pra wiać, dyskutować’, hu lać
‘żyć hu cz nie i ma r nie; ko rzy stać ze swo jej przewagi’, hu r ma ‘tłum, gro ma da; kupą’,
łajać ‘gniewać się, grzmieć‘ (np. w zwro cie śląskim Pon Bóg łaje ‘grzmi’) za kwa -
lifiko wa ne ja ko po ży cz ki wschod nie budzą wątpli wo ści, po nie waż wy stę pują w gwa -
rze śląskiej w tym sa mym zna cze niu i zna ne mi są z au to psji. Mogłoby to oz na czać, że 
były w pol szczy ź nie po to cz nej, dziś za gi nęły, ale za cho wały się w dia le ktach pe ry fe -
ryjnych.

Po nie waż nie któ re in ne wy ra zy za cho wa ne (np.) w gwa rze śląskiej (proca ‘wy-
siłek, staranie’, dać se pro ca ‘postarać się, wy si lić się’, pro c ny ‘wymagający nakładu
sił i starania’, włos ny ‘własny’ oraz de ry wa ty psziwłosz czyć se, wywłosz czyć) do da t -
ko wo po twier dzają roz strzy g nię cia au to ra, po wsta je py ta nie, czy nie na le ży uw z ględ -
nić rów nież no wszych słow ni ków diale ktolo gi cz nych w roz strzy g nię ciach do tyczą-
cych kie run ku za po ży czeń.

Wątpli wo ści bu dzi zakla syfi ko wa nie wy ra zu miłosierny ‘lito ści wy, pełen miło-
sier dzia’ ja ko cze chi z mu, po nie waż ma nie ty po we dla ję zy ka cze skie go pa la ta l ne s
([ś]), któ re wy stę pu je w pol skim sy ste mie fono lo gi cz nym (nie ma go w cze skim za so -
bie głosko wym). Mo r fem sierd-/sierdź- wy stę pu je w sta ro pol skim sier d ce i współ-
cze s nym osier dzie. Ten przy mio t nik mógł po wstać od rze czo w ni ka miłosier dzie,
będące go re p liką łaci ń skie go mi se ri cor dia.

Kończąc roz wa ża nia na le ży pod kre ślić, że wa r tość pra cy po le ga na zre wi do wa -
niu sądów, któ re upo wsze ch niły się w pra cach z za kre su lite ratu rozna w stwa i języ -
koz na w stwa i przez dzie się cio le cia były po wta rza ne, cza sem bez kry ty cz nie, cza sem
ze wzglę du na au to ry tet uczo ne go, cza sem z bra ku ma te riałów po rów na w czych,
słow ni ków itd. M. Ba lo wski zaktu a li zo wał wie dzę na te mat słow ni c twa Mi c kie wi cza
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w opa r ciu o no we osiągnię cia le ksy ko gra fii i za sto so waną me to dę kwan ty ta tywną,
któ ra sta no wiła pod sta wę po rów nań. Pre cy zy j na do ku men ta cja sta no wisk uczo nych
wo bec oma wia ne go pro ble mu w połącze niu z bo gatą bi b lio grafią sta no wi po most
mię dzy ba da nia mi sta r szy mi a współcze s ny mi, ostro ż na syn te za otwie rająca mo ż li -
wość in nej in ter pre ta cji, prze j rzy sty tok ro zu mo wa nia i komu nika ty w ny ję zyk to pod -
sta wo we za le ty mo no gra fii, którą bez wątpli wo ści mo ż na wy ko rzy stać na stu diach
polo ni sty cz nych i sla wi sty cz nych.

Ka rin Cho in ski, He i de l berg

Książki nadesłane do re da kcji „Bohemistyki”

Michał Ste fa ń ski, Czeska krytyka ka to li cka lat 1918–1938, In sty tut Sla wi sty ki
PAN, To wa rzy stwo Naukowe Wa r sza wskie, Wa r sza wa 2007, 156 s., 

ISBN 978–83191–57–1.

Książka Mi chała Ste fa ń skie go do ty czy te ma tu w du żej mie rze prze mil cza ne go
przez cze chosłowa c kich hi sto ry ków li te ra tu ry i po ru sza wa ż ne za gad nie nie mię dzy -
wo jen nej kry ty ki ka to li c kiej. Pie r wsze wzmian ki na ten te mat za częły się po ja wiać po 
ro ku 1990 i – zda niem Au to ra – by wały „czę sto nie ścisłe”. M. Ste fa ń ski ana li zu je ka -
to li c kie te ksty kryty czno lite rac kie tro ja kie go ro dza ju: wy po wie dzi stri c te kryty czno -
lite rac kie (wystąpie nia pro gra mo we, szki ce, ese je, re cen zje); oświa d cze nia pi sa rzy
(opi nie na te mat twó r czo ści włas nej i in nych au to rów); wy bra ne prze ka zy histo -
ryczno litera c kie, po sia dające wy ra ź ne ce chy wy po wie dzi kryty cznoli tera c kiej. Au tor 
po wołuje się na czołowe, mię dzy wo jen ne cze skie pe rio dy ki ka to li c kie: „Ar cha”,
„Akord”, „Roz mach”, „Tvar”, „Po esie”, „Řád” oraz „Li sty pro umění a kri ti ku”.
Głów nym ce lem pu b li ka cji jest pro blem wy ja ś nie nia po ję cia „kry ty ka ka to li cka”.

Eva Jandová, Kon ve rza ce na WWW chatu, Ostravská uni ve rzi ta v Ostravě,
Filozofická fa ku l ta, Ostrava 2007, 176 s., ISBN 80–7368–254–0.

Au to rka po ru sza no wy pro blem za gad nie nia ko mu ni ka cji ję zy ko wej rea li zo wa ny 
w In ter ne cie, do tyczący jed ne go z komu ni ka to rów, ja kim jest chat. Roz wój no wych
te ch no lo gii po wo du je ta k że no we mo ż li wo ści komu ni ko wa nia się, a w związku z tym 
sam ję zyk mu si też spro stać no wym wy zwa niom. Eva Jandová opi su je spe cy fi kę ko -
mu ni ka cji na cha cie w po rów na niu z kon wer sacją tra dy cyjną; na stę p nie ana li zu je

pro blem ję zy ka mó wio ne go i pi sa ne go ja ko szcze gó l ny typ kon wer sa cji „cha to -
wskiej”; wa ż nym aspe ktem opra co wa nia jest pod ję cie te ma tu po szcze gó l nych faz
kon wer sa cji: jej początku, roz wi nię cia i za ko ń cze nia, jak też wy ró ż nie nie naj czę st -
szych te ma tów po ru sza nych w tym ty pie ko mu ni ka cji ję zy ko wej. Au to rka zwra ca też
uwa gę na bu do wę ty po we go dia lo gu pro wa dzo ne go w In ter ne cie, jak rów nież ana li -
zu je czyn ni ki fo r tun no ści do prze pro wa dze nia kon wer sa cji. Wa ż nym aspe ktem pra cy 
jest wska za nie ró ż nic i po do bieństw kon wer sa cji w ję zy ku cze skim z inno języ ko wy -
mi stra te gia mi ko mu ni ka cji po przez chat.

František Čermák, Fra ze o lo gie a idio ma ti ka.Česká a obecná, Uni ve rzi ta 
Ka r lo va v Praze, Nakladatelství Ka ro li num, Praha 2007, 718 s., 

ISBN 978–80–246–1371–0.

Ob sze r na pra ca zre da go wa na przez pro fe so ra Františka Čermáka za wie ra wy bra -
ne stu dia au to rskie do tyczące za gad nie nia współcze s nej fra ze o lo gii i idio ma ty ki cze -
skiej i ogó l nej. Opra co wa nia te były w wię kszo ści pub li ko wa ne w cza so pi s mach cze -
skich i ob cych w ciągu osta t nich 35 lat pa r cy na uko wej Au to ra. Jed nak ko m pen dium
za wie ra ki l ka no wych opra co wań, do ty ch czas niepu bli ko wa nych. Ar ty kuły są na pi -
sa ne w ję zy ku cze skim i an gie l skim, ale ka ż dy z nich za wie ra bądź an gie l skie Sum ma -
ry do ar ty kułu cze skie go, bądź cze skie Shrnutí do ar ty kułu w ję zy ku an gie l skim.  Stu -
dia zo stały usy stema tyzo wa ne w ob rę bie czte rech za sad ni czych te ma tów: A. Te o rie
a pod sta ta; B. Ty py a ob la sti; C. Stu die; D. Fra ze o gra fie. Au tor swo je roz wa ża nia po -
świę ca prze de wszy stkim aspe kto wi se man tycz ne mu fra ze o lo gii i idio ma ty ki, za uwa -
żając, iż: „v ja zy ce není všechno syntaktické (gramatické) zla to, co se třpytí”.

Janusz Sia t ko wski, Studia nad wpływami obcymi w ogólnosłowia ń skim atlasie
ję zy ko wym, Uni we r sy tet Wa r sza wski, Wydział Po lo ni sty ki, In sty tut Sla wi sty ki

Za chod niej i Połud nio wej, Wa r sza wa 2004, 178 s., ISBN 83–915364–4–0.

Pra ca pro fe so ra Ja nu sza Sia t ko wskie go – jak pi sze Au tor we Wstę pie – „łączy się
ści śle z 8. to mem Ogó l nosłowia ń skie go at la su ję zy ko we go, red. J. Ba sa ra, J. Sia t ko -
wski, A. Ba sa ra, Wa r sza wa 2003”. Pu b li ka cja jest nie zwy kle szcze gółowym opi sem
za po ży czeń ob cych, wy stę pujących w ós mym to mie wspo mnia ne go Ogó l nosłowia ń -
skie go at la su ję zy ko we go. Prze pro wa dzo na ana li za uw z ględ nia bo gatą li te ra tu rę dia -
le kto lo giczną oraz pra ce po świę co ne hi sto rii po szcze gó l nych le kse mów (słow ni ki hi -
sto ry cz ne ję zy ków słowia ń skich, opra co wa nia ety molo gi cz ne itp.), a ta k że ma te riały
za wa r te we wsze l kie go ro dza ju opra co wa niach leksy kogra fi cz nych: w słow ni kach
hi sto ry cz nych i współcze s nych ję zy ków słowia ń skich. Au tor wy ró ż nia ok. 750 nazw, 
utwo rzo nych od ok. 300 za po ży czo nych rdze ni. Ana li zo wa ny ma te riał jest ta k że
przed sta wio ny na ma pach zbio r czych oraz po da ne są pełne wy ka zy po szcze gó l nych
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po ży czek w układ zie pub li ko wa nych w to mie map szcze gółowych. W po szcze gó l -
nych roz działach Au tor ana li zu je wpływy nie mie c kie, tu re c kie, gre c kie, wę gie r skie,
włoskie, ru mu ń skie, fran cu skie i po zo stałe. Książka za wie ra Wy kaz map, Spis miej s -
co wo ści, In deks wy ra zo wy oraz ob sze r ne stre sz cze nie w ję zy ku nie mie c kim. 

Ko mu ni ka ce – styl – text, red. Alena Jaklová, Jihočeská uni ve rzi ta 
v Českých Budějovicích, Filozofická fa ku l ta, Ústav bo he mi sty ki, 

České Budějovice 2006, 258 s., ISBN 80–7040–819–7.

 Pu b li ka cja jest owo cem kon fe ren cji mię dzy naro do wej pod tym sa mym ty tułem,
zor gani zo wa nej przez Ka te drę Bo he mi sty ki Wy działu Peda gogi cz ne go Uni wer sy te tu 
Południo wo cze skie go w Cze skich Bu dzie jo wi cach, któ ra od była się w dniach 20–
–22.09.2005 r. Tom za wie ra 47 ar ty kułów wygłoszo nych wcze ś niej na spo t ka niu
w ra mach kon fe ren cji, au to r stwa lin g wi stów wię kszo ści aka de mi c kich cze skich ośro -
d ków bohe mi sty cz nych, jak też języ koz na w ców z ośro d ków pol skich i słowa c kich.
Za mie sz czo ne ar ty kuły od noszą się do współcze s nych aspe któw ko mu ni ka cji mię -
dzy lu dz kiej; po ru szają za gad nie nia związków po mię dzy sa mym ko mu ni ka tem, sty -
lem i te kstem; ana li zują pro blem ko mu ni ka cji w społecze ń stwie: sty lem jed no stki
i sty lem me diów. Isto t nym ob sza rem po ru sza ne go za gad nie nia są naj no wsze fo r my
ko mu ni ka cji spo wo do wa ne roz wo jem te ch ni ki. Po ja wiają się ta k że opra co wa nia
przed mio tu ko mu ni ka cji ję zy ko wej ja ko zja wi ska inter dyscyp linar ne go.

Jiří Marvan, Cesty ke spisovné češtině – prvních tisíc let (800–1800). Malý
průvodce dějinami české ling voe ko lo gie, Uni ve rzi ta Jana Evan ge li sty Purkyně,

Pedagogická fa ku l ta, Ústí nad Labem 2006, 295 s., ISBN 80–7044–804–0.

Pra ca pro fe so ra Jiřego Ma r va na jest hi sto rią ję zy ka cze skie go w pie r wszym ty -
siącle ciu je go ist nie nia. Książka składa się z pię ciu roz działaów i przed sta wia po -
szcze gó l ne eta py roz wo ju ję zy ka: 800–1300 (po wsta nie ję zy ka cze skie go, mi sję Cy -
ry la i Me to de go, tra dy cję ję zy ka cze skie go na tle łaci ny w kro ni ce Ko s ma sa, ję zyk
po ezji w Pie ś ni ostro wskiej); 1300–1500 ja ko okres roz kwi tu świa do mo ści ję zy ko wej 
(ję zyk Kro ni ki Da li mi la, pie r wsze kro ki języ koz na w stwa cze skie go w opa r ciu
o osiągnię cia mi strza Kla re ta, re fo r ma orto gra fi cz na Ja na Hu sa); 1500–1620 ja ko
„złoty wiek” ję zy ka cze skie go (ję zyk Ja na Bla ho s la va, Da niel Adam z Veleslavína
i złota era le ksy ko gra fii cze skiej, pie r wsze pra wo ochro ny ję zy ka z ro ku 1615);
1620–1700 ja ko okres tro ski o ję zyk w do bie po białogó r skiej (kon cept nowo cze s ne go 
słow ni ka J.A. Ko me ń skie go, „The sa u rus lin gu ae bo he mi cae”, ro la je zu i tów w kształ-
to wa niu ję zy ka cze skie go); 1700-1800 ja ko pó ź ny okres po białogó r ski i wstęp do od -
ro dze nia na ro do we go („Slovář český”, in spi ra cje gra ma ty cz ne: Ro sa (1672), Do leal
(1746), Dobrovský (1809/19), Pelcl ja ko pie r wszy pro fe sor ję zy ka cze skie go). Książ- 

ka opa trzo na bo ga ty mi ilu stra cja mi, za wie ra in deks rze czo wy, na zwisk oraz ob sze r ne 
stre sz cze nie w ję zy ku an gie l skim i ro sy j skim.

Spisovná čeština cestou ne ce stou (800–1800), red. M.Tichý, V.Trpka, red. 
pro je ktu: J. Marvan, Uni ve rzi ta Jana Evan ge li sty Purkyně, Pedagogická

fa ku l ta, Ústí nad Labem 2006, 169 s., ISBN 80–7044–793–1.

Książka jest do pełnie niem bar dzo in te re sujące go pro je ktu za pro pono wane go
przez pro fe so ra Jiřego Ma r va na stu den tom bo he mi sty ki. W osiem na stu roz działach,
któ re są na wiąza niem do te kstu głow ne go au to r stwa J. Ma r va na Ce sty ke spisovné
češtině – prvních tisíc let (800–1800), ich auto rzy- stu den ci śledzą  i opi sują klu czo we
mo men ty roz wo ju ję zy ka cze skie go od je go początku, aż do cza sów od ro dze nia na ro -
do we go. Młod zi au to rzy posługują się przy tym do sko nałą orien tacją w sta r szej li te ra -
tu rze cze skiej, w pod sta wach ję zy ka sta ro cer kiew nosłowia ń skie go, w gra ma ty ce hi -
sto ry cz nej. Na uwa gę zasługu je ta k że układ gra fi cz ny opra co wa nia, w któ rym do ka ż -
de go z roz działów załączo no zdję cie je go au to ra – po do b ny za bieg za sto so wa no na
okład ce książki do dając bio gra my młodych bo he mi stów.

Janusz Sia t ko wski, Słowia ń skie nazwy wy ko na w ców zawodów w hi sto rii 
i dia le ktach, Uni we r sy tet Wa r sza wski, In sty tut Sla wi sty ki Za chod niej 

i Połud nio wej, Wa r sza wa 2005, 378 s., ISBN 83–92171–46–2.

Książka Ja nu sza Sia t ko wskie go od no si się do ma te riału le ksy kal ne go ós me go to -
mu Ogó l nosłowia ń skie go at la su ję zy ko we go, któ ry jest w wy da t ny spo sób po sze rzo -
ny o ma te riały spo za at la su. Po zwo liło to – zda niem Au to ra – „na uchwy ce nie prze su -
nięć za się gów geo gra fi cz nych oma wia nych nazw, co fa nia się pe w nych wy ra zów
i eks pan sji in nych, na usta la nie wewnątrzsłowia ń skich wpływów ję zy ko wych, na
zmia ny za się gów wpływów ob cych”. Pra ca sta no wi pre cy zyjną ana li zę nazw wy ko -
na w ców za wo dów nie ty l ko „wie j skich”, ale ta k że: le ka rza i le kar ki, na uczy cie la i na -
uczy cie l ki, ucz nia i uczen ni cy oraz sę dzie go, któ re cha ra kte ry zują się zna cz nym od -
działywa niem ję zy ków li te ra c kich na gwa ry. Książka za wie ra wy bra ne ma py syn -
tety cz ne, a zna le zie nie od po wied nich nazw ułatwia ob sze r ny in deks wy ra zo wy,
podający za rów no po sta ci uo gó l nio ne, eli mi nujące sy ste mo we ró ż ni ce fo ne ty cz ne
w poszcze gó l nych ję zy kach słowia ń skich, jak i naj roz mai t sze po sta ci gwa ro we.  

Jacek Baluch, Kain według Hrabala, In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy -
te tu Ja giel loń skie go, Kraków 2007, 181 s., ISBN 978–83–60163–21–4.

Książka Ja cka Ba lu cha jest no wym od czy ta niem no we li Bo hu mi la Hra ba la Po -
ciągi pod spe cja l nym nad zo rem w kon fron ta cji z opo wia da niem Ka in. Opo wia da nie
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egzy sten cja l ne te go sa me go au to ra. Ta ka kon fron ta cja stwa rza nową per spe kty wę in -
ter pre ta cyjną, któ ra sy tu u je no we lę Po ciągi pod spe cja l nym nad zo rem w krę gu pro zy
ini cja cy j nej. Kon fron ta cja stwa rza też mo ż li wość no we go od czy ta nia hi sto rii Ka i na
ja ko pro ble mu egzy sten cjal ne go, uwie cz nio ne go w Bi b lii w po sta ci hi sto rii o bra to -
bó j stwie. Zda niem Au to ra oba ana li zo wa ne te ksty: „wza je m nie się oświe t lają nie za -
le ż nie od chro no lo gii i usy tu o wa nia w obie gu li te ra c kim o zróż ni co wa nym cha ra kte -
rze i za się gu”.

Jacek Baluch, Wiersz i przekład. Studia pol sko - cze skie, In sty tut Fi lo lo gii 
Słowia ń skiej Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, Kraków 2007, 169 s., 

ISBN 978–83–60163–18–4.

Pra ca Ja cka Ba lu cha jest zbio rem trzy na stu stu diów do tyczących pro ble ma ty ki
przekładu po ety c kie go i wpi sujących się w za kres ba dań nad wie r szem cze skim. Za -
mie sz czo ne w to mie stu dia Au tor opu b li ko wał w la tach 1965–2006 i podjął się w nich 
ana li zy ta kich pro ble mów, jak usta le nie kon sty tuty w nych ele men tów bu do wy wie r -
szo wej i usta le nie za sad pro zo dii cze skiej; pro ble mu no r my i kon we ncji trans la to r -
skiej ja ko kry te rium oce ny przekładu; przekładu w kon te k ście me try ki po rów na w -
czej; przekładu ja ko za gad nie nia po ety ki. Au tor oma wia i oce nia przekłady pol skich
i cze skich po etów: Ha la sa, Máchy, Mi c kie wi cza, Słowa c kie go, Ró że wi cza w prze ko -
na niu, iż – jak za uwa żył re cen zent, S. Ba l bus – „Te o ria przekładu im p li ku je więc te o -
rię te kstu arty sty cz ne go, i te o rię ję zy ka po ety c kie go”.

Patrik Mitter, Ko m po zi ce v kon te x tu současné češtiny, Acta Uni ver si ta tis 
Pur ky nia nae 127, Studia Lin gu i sti ca, Ústí nad Labem 2006, 165 s.,

ISBN 80–7044–811–3.

Ce lem pra cy jest cha ra kte ry styka wsze l kich ty pów złożeń we współcze s nym ję -
zy ku cze skim. Au tor sy ste maty zu je co m po si ta z ra cji ich po cho dze nia wska zując na
dwa ty py: hy bry do wy (je den z ko m po nen tów ma cha ra kter ro dzi my, dru gi ob cy) oraz
ro dzi my (oba ko m po nen ty są ro dzi me). P. Mit ter oma wia ro lę two rze nia złożeń we
współcze s nym ję zy ku cze skim w ob rę bie pię ciu roz działów. Cha ra kte ryzu je w nich
współcze s ny za sób le ksy ka l ny ję zy ka cze skie go, oma wia naj waż nie j sze pro ble my
związa ne z pro ce sem two rze nia złożeń, opi su je co m po si ta współcze s ne go ję zy ka
cze skie go w ob sza rze ape la ty wów i chre ma to ni mów, a ta k że przed sta wia fre k wen cję
złożeń hy bry do wych.

Irena Vaňková, Iva Nebeská, Lucie Saicová Římalová, Jasňa Šlédrová, Co na
srdci, to na jazyku. Ka pi to ly z kognitivní lin g vi sti ky, Uni ve rzi ta Ka r lo va v Praze,

Nakladatelství Ka ro li num, Praha 2005, 343 s., ISBN 80–246–0919–3.

Praca jest swego rodzaju wprowadzeniem do rozważań o lingwistyce kulturowej.
Autorki w pięciu rozdziałach poruszają najważniejsze zagadnienia metodologiczne:
interdyscyplinarność językoznawstwa kognitywnego; antropocentryczne usy tu o wa-
nie języka, pojęcie językowego obrazu świata, użycie metafory w języku, proces
kategoryzacji w oparciu o prototypy/stereotypy. Część analityczna opracowania
skupiona jest wokół znaczeń zasobu leksykalnego: opis językowego obrazu pięciu
zmysłów w czeszczyźnie, językowego obrazu barw oraz kilka studiów z za sto-
sowaniem metodologii językowego obrazu świata na różne „tematy” (obraz serca,
procesów mentalnych itp.). Książka zawiera obszerną literaturę oraz indeks rzeczowy 
i autorów, a także streszczenie w języku angielskim.
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K R O N I K A

Ju bileum  pro fe sora Mi lana Jelínka

V červnu le tošního roku se doil významného iv ot ního ju bilea prof. PhDr. Mi lan
Jelínek, CSc., emer itní pro fe sor Fi lo zofické fa kulty Masaryk ovy univer zity v Brně.
I kdy vši chni lingvisté pana pro fe sora znají, mezi slavisty a bo hem isty má své spo lu -
pra cov níky a také své áky, při pomeňme si jeho iv otní osud a od bor nou dráhu.

Prof. Mi lan Jelínek se naro dil v Brně a v meziválečném ob dobí v prostředí teh -
dejšího bi lingv ního Brna také vyrůstal. Měst ské česko- německé společen ské a kul -
turní prostředí a pozdější Masaryk ovy (i masaryk ovské) názory  for movaly mj. i jeho
iv otní pos toje. V roce 1942 ma tu ro val na Prvním reálném gymnáziu v Brně, ale další
plány mu dočasně zkříilo totální na sazení v Rakousku. 

Jako mladý člověk působí rovně v proti na cis tickém od boji a proívá opak ované
zatčení a věznění po li cií i ge stapem, a to např. ve Vídni, v Brně v Kou ni cových
kolejích, ve Vra ti slavi, v Rei chen bachu u Plavna. Ostatně ono zadrení reimem
a ome zování osobní svo body okusí ještě něko likrát později v jiné situaci, kdy je stíhán 
komu nis tickou Státní bez pečností.

Po válce v květnu 1945 při chází M. Jelínek na něk dejší Fi lo zofickou fa kultu
brněn ské univer zity a studuje češt inu, rušt inu a srbo chor vatšt inu. Nadto se věnuje
němčině, an gličt ině a fran couzšt ině. Brněn ské vy sokošk ol ské prostředí poválečných
let ho výrazně ov liv nilo. Při stu diu se ještě v Brně set kává s pro fe sorem B. Havrán-
kem, na přednáškách a seminářích z če ské a ruské gra ma tiky osobně poznává prof.
F. Tráv níčka, prof. A. Kell nera aj., z významných lit erátů je přímým pamět níkem pro -
fe sorů J. Vilik ovského a Ant. Grunda.

Po ab sol vování fa kulty sle du jeme Jelínkův další in ten zivní od borný růst. V roce
1950 zís kal hod nost dok tora fi lo zofie (PhDr.) obhájením práce zabývající se an alýzou 
stylu Ru dolfa Těs nohlídka a v době svého půso bení v brněn ské po bočce Ústavu pro
ja zyk český (1953–1956) dosáhl v polov ině 50. let kan di da tury (CSc.), a to prací
zaměře nou na syn tak tickostylis tické ten dence v obrozeneckých lit erárních tex tech.
Po příchodu na Fi lo zofickou fa kultu v Brně při pra vuje od bor nou práci o dějových
sub stan tivech a po sléze se ha bili tuje. V roce 1960 se tedy stává do cen tem a u v roce
1964 v poměrně mladém věku dosáhl pro fe sury.

S brněnským univer zit ním prostředím je spjata ne jen od borná a peda gogická
práce pana pro fe sora, ale také čin nost organi zační a řídící. Ve 2. polov ině 60. let
působí M. Jelínek ve funkci děkana Fi lo zofické fa kulty a později vyk onává úřad
prorek tora brněn ské univer zity (1966 – 1969). 

V še desátých le tech  pobýval prof. Jelínek také na zah ra ničních univer zitách,
přednášel na paříské Sor bonně a v německém Greifswaldu.

Za dobu svého půso bení v univer zit ním prostředí doma i v zah ra ničí vy cho val
tisíce stu dentů, bu doucích češt inářů, a za svůj od borný růst mu také vděčí novináři,
kul turní a od borní pra cov níci, mnozí současní vy sokošk olští učitelé a vědečtí pra cov -
níci. Na vy soké škole přednášel ne jen o stylu a obecné stylis tice, ale zaměřo val se také 
na stylis tiku prak tickou, věno val se vývoji ja zyka, ja zyk ovému pur ismu, spi sov nému
ja zyku a otáz kám ja zyk ové kul tury v nejširším po jetí. Se trvání prof. M. Jelínka na
brněn ské univer zitě v 60. le tech bylo však v le tech nor mali zace pře rušeno. Za své
poli tické pos toje byl zbaven peda gogického půso bení na vy soké škole, nesměl pub -
liko vat a veřejně přednášet. V té době se opět stává vědeckým pra cov níkem Ústavu
pro ja zyk český a s ne menší in ten zi tou ve změněné situaci dále pracuje.

Po pádu komu nis tického reimu na sklonku roku 1989 se M. Jelínek vrací na
univer zitu a ak tivně se účastní nového kon ci pování brněn ského univer zit ního iv ota,
mj. pře devším bez prostředně po revo luci vyk onává úřad rek tora Masaryk ovy univer -
zity v Brně (1990–1992). V tée době půso bil také jako předseda kole gia rek torů če -
sko slov enských vy sokých škol (1991–1992). V době svého rek tor ského půso bení
v Brně se zaslouil o zřízení a vy bu dování Slez ské univer zity v Opavě, na její
Filozoficko- přírodovědeckou fa kultu ještě později něko lik let zajídí jako její vyu-
čující.

Od borná práce M. Jelínka je nesmírně roz sáhlá. U za prvního půso bení v Ústavu
pro ja zyk český se věno val vývoji ja zyka, zvláště pak stu do val ja zyk lit era tury če -
ského národního obrození, věno val se če skému pur ismu (po sléze pur ismu v ev rop -
ském kon textu), otáz kám spi sov nosti a vůbec ja zyk ové kul tury, prob lema tice stylu
a stylis tiky a jiným tématům a oblastem ja zyka. Výraznou sfé rou jeho zájmu byl
rovně vývoj současné češt iny a ja zyk ové vztahy česko- slovenské, prezen tované ne -
jen u nás, ale i v zah ra ničí (Slov en sko, Pol sko, Německo, Srbsko aj.).

Prof. M. Jelínek začíná pub liko vat u kon cem 40. let, kdy se u také ak tivně zařa -
zuje do lingvis tického iv ota. V 50. a 60. le tech mj. roz pra covává po jetí stylu a stylis -
tiky a věnuje se pub li cis tickému stylu. Z této doby si při pomeňme např. mono grafii
O ja zyku a stylu no vin (Praha 1957) a mnoho od borných statí a ča sopiseckých článků
včetně od borně popu lari začních.

Prezen tace výsledků vědecké práce M. Jelínka pok račuje i později, i kdy jsou od
počátku 70. let jeho pub likační monosti výrazně omezeny právě v sou vis losti se
zákazy nor mali začního ob dobí a v sou vis losti s jeho nu ceným od cho dem z místa vy -
sokošk ol ského peda goga. V té době Jelínek pub likuje buď pod zapůjčenými jmény,
nebo své výsledky zveřejňuje uv nitř pra co viště. Např. v Ústavu pro ja zyk český vy -
chází Jelínkova mono grafie (ale bez uve dení autorova jména na vnějším ti tulním
listě) s náz vem Stylis tické as pekty gra matického systému, a to pouze jako in terní tisk
Ústavu, i kdy z ní stejně tehdy stu do vali vši chni bo hem isté, včetně brněnských vy -
sokošk olských stu dentů. 

Nelze opome nout desítky dalších ak tivit našeho ju bi lanta. Jmenu jme ale spoň
společen ské a kul turní čin nosti týkající se česko- slovenských vztahů, účast prof.
Jelínka na čin nosti od bo jářských organi zací, významné byly nesčetné neofi ciální ak -
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tiv ity M. Jelínka a jeho rod iny (v ní měl vdy oporu) v le tech nor mali zace, zahr nu jící
pořádání by tových seminářů s fi lo zofickými, his torickými, poli tickými nebo kul -
turními tématy, vydávání sam izda tové lit era tury apod. 

Po lis to padu 1989 neustává náš ju bi lant ve svých společenských čin nos tech, opět
se účastní veřejného iv ota, pracuje se sdělo vacími prostředky a roz víjí svou od bor -
nou čin nost popu lari zační. Podílí se na nové organi zaci vy soké školy a s novým
elánem pok račuje ve své vědecké práci. Za své zás luhy byl vyzna menán doma i v zah -
ra ničí. Zís kal pamětní me daili Masaryk ovy univer zity a fran couzský řád Com man -
deur dans l´ Or dre des Palmes académiques.

Nemůeme na tomto místě pro jít ce lou vědeckou práci, zvl. pub likační čin nost
M. Jelínka v Če sku i v zah ra ničí. Ju bi lan tova bib lio grafie za léta 1947–1997 je
zachycena ve sborníku Ja zyk a kul tura vy jadřování (Mi lanu Jelínkovi k pětasedm -
desát inám, Brno 1998) a pub lik ace za léta 1998–2002 nalezneme v posledním při pra -
vovaném „Sborníku prací FF MU” (Brno, A 51, 2003).

Ze stěejního díla posledních let si při pomeňme např. spo lu au tor ství v kolek tivní
Příruční mluv nici češt iny (Praha 1995), v ní v kapi tole o stylis tice navázal na teo rii
konkurenčních mnoin výra zových prostředků (roz pra cova nou ve Stylis tických apek- 
tech gra matického systému) a přináší nové po jetí stylis tické teo rie, které vy chází z ko- 
mu ni kační situace a přís lušných prom luvových stylů. M. Jelínek vy me zuje styly je di -
nečné (sin gulární), styly obecné (ob jek tivní proti sub jek tiv ních) a styly funkční. Při
vědomí dif er en cované komu nikace v konkrét ních komu ni kačních situacích vy pra co -
val ty polo gii stylis tických konkurenčních výra zových prostředků a podává výklad
jed not livých ja zyk ových konkurencí (konkurence mezi znaky různých kódů apod.).

Výsledky od borné práce prof. Jelínka při zkoumání stylu se také odráejí v po jetí
stylis tických he sel, která při pravil pro vy daný roz sáhlý En cyk lope dický slov ník češ-
tiny (Praha 2002). Kromě ji ného vy me zuje také styl dra matický, esejis tický, ofi ciální
a soukromý, pro zaický a po etický.

Při pomeňme ještě ji nou Jelínkovu práci, svědčící o šíři te ma tického záběru jeho
od borné čin nosti. Jelínkovy teo re ticky podloené zna losti réto riky se ob je vují v něko -
lika kapi tolách roz sáhlé kolek tivní mono grafické práce, která vyšla zás luhou prof.
M. Jelínka a dr. B. Švan dové v nak la datel ství Masaryk ovy univer zity v Brně. Je to
kniha od borných statí s náz vem Ar gu mantace a umění komu niko vat (Brno 1999)
a prof. Jelínek má na práci ne jen výrazný autorský podíl, ale byl také jejím spo lure -
dak torem. Dílo podává zák ladní poučení o veřejné ústní komu nikaci a o podmínkách
její funkčnosti, úspěšnosti a pers vazi. Čtenářům při bliuje zásady pozitivní komu -
nikace, sle duje vhod nou ar gu mentaci a lo giku při komu nikaci. I kdy výklady začí-
nají teo re ticky po jatými fi lo zofickými úva hami o ja zyce, o jeho pod statě a o přes nosti
a pravdi vosti našich tvrzení (B. Švan dová), vy daná práce splňuje všechny před pok -
lady prak tické příručky řečnictví. Její autoři (kromě M. Jelínka také M. Krčmová,
M. Křís tek, K. Pala, J. Fros tová, A. Mikulk ová) se zaměřují na ja zyk v komu nikaci
a sle dují mj. spe ci fické rysy lexika, výslov nost, péči o hlas a z hle diska di dak tického
i řečnické prin cipy v peda gogické praxi. 

Prof. Jelínek je autorem roz sáhlých kapi tol s názvy Z dějin řečnictví, Stylis tické
před pok lady úspěšnosti veřejného pro jevu, Výběr tématu a jeho struk tu rování a Syn -
tak tická výstavba prom luvy. Vzhle dem k tomu, e uve dená kolek tivní mono grafie
z řečnictví byla mj. kon ci pována i jako po moc ník bu doucím učitelům při jejich peda -
gogické praxi, byl její nák lad brzy ro ze brán.

Od borné zájmy M. Jelínka se vdy týkaly také an alýzy in di viduálních stylů
různých osob ností če ského vědeckého, poli tického a kul turního iv ota. Patřili k nim
např. jak naši současníci (V. Havel, J. Ša bata aj., tak poli tici a lit eráti mi nulých dob –
T. G. Masaryk, O. Ur ban aj. Z posledních let si při pomeňme např. studie K Masaryk -
ovu ja zyku a stylu v díle Rusko a Ev ropa (in: Tomáš Gar rigue Masaryk a ruské revo -
luce, Ho donín 1998), Ev ro peismy v ja zyce Masaryk ově (in: Ev ro pan ství a Tomáš Gar -
rigue Masaryk, Ho donín 1999) a jiné, ostatně Masaryk ově osob nosti se ju bi lant věno -
val i z jiných stránek (fi lo zofických, poli tických, občanských apod.).

Závaným tématem, jemu se in ten zivně a se zau jetím věnuje ju bi lant celý ivot,
je také u zmiňovaný český pur is mus, a to i v ce lo ev ropských sou vis lostech. Vedle
mnoství kratších statí vzni kajících v průběhu něko lika desítek let se pur is mem
zabývá i roz sáhlá německy psaná studie s náz vem Der Pur is mus v Der En twick lung
der tschechischen Schriftspra che im 19. und 20. Jahr hun dert (in: Deutsch- Tschechi-
sche Sprachbe zie hun gen, Hrsg. H. K. Trost. Re gens burg 2002).

Z ostat ních novějších prací týkajících se pur ismu povaujeme za vhodné při -
pome nout ale spoň něk teré studie: Taení českých pur istů proti novým výrazům s před- 
loko vou funkcí (in: „Sborník prací Filozofické fa kulty Os travské univer zity” [Os -
trava] 1999), Jo sef Zu batý jako kri tik če ského ja zyk ového pur ismu (in: Fest schrift für
Klaus Trost zum 65. Ge burt stag, Mün chen 1999), No vo dobý český pur is mus a jeho
pře konání (in: „Kritický sborník” XIX, 1999–2000), Václav Ertl jako kri tik jazy-
kového pur ismu (in: „Sborník prací Filozoficko- přírodovědecké fa kulty Slez ské uni -
verzity v Opavě” [Opava] 2001), Pur is tické zásahy Fran tiška Bar toše do textu
Babičky Boeny Něm cové (in: Sborník Památ níku národního písem nictví 34, Praha
2002) aj. Je příznačné, e mnohé studie přerostly rámec če ského kul turního prostředí
a M. Jelínek po jímá pur is mus jako součást ev rop ského ja zyk ového i kul turního dění.

Neméně významná byla a nadále trvá také ju bi lan tova čin nost vědecká i přednáš-
k ová, zvl. popu lari zační. S nevšedním zájmem sle duje vývoj ko di fikace spi sovné
češt iny, věnuje se také prak tickým otáz kám ja zyk ové kul tury a vdy trpělivě vys vět -
luje svým poslu chačům nové ja zyk ové jevy. Oceňu jeme také vyni kající schopnost
pana pro fe sora Jelínka zajímavě přednést své myšlenky na různých fórech, ar gu men -
to vat přík lady a ivě o nich diskuto vat. Ob di vuhodná je píle, ak tivita, neu tu chající vi -
talita, ale také zvída vost v oboru a pře devším nesmírná pra co vi tost ju bi lanta, který
vdy šel a stále jde cílevědomě za vším, co povauje za potřebné a správné. A to pro
vědu, školu i společnost.

Vědecké dílo pro fe sora Mi lana Jelínka je svým ši rokým te ma tickým roz pětím
zrcad lem stavu a vývoje če ské lingvis tiky druhé polov iny mi nulého století. Ale ještě
není uzavřeno a přibývají nebo přibu dou práce další, nové. Z vy jádření pana pro fe sora 
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víme, e je rozpra cována edice Masaryka a této významné osob nosti se z různých as -
pektů věnuje celý ivot. Nadto se M. Jelínek chystá k syntéze všech svých stylis -
tických prací a přípravných stu dií s úmys lem vy dat soub or nou stylis tiku. Na další
zpra cování čeká také shromáděný roz sáhlý ma teriál, který souhrnně ukáe dějiny če -
ského ja zyk ového pur ismu, a jsou tu další a další úmysly. 

Toto při pomenutí výročí narození není mezníkem, ale jen krátkým ohléd nutím,
protoe pan pro fe sor má ještě bo haté plány před se bou. A proto pře  j eme váe-
nému ju bi  lan tovi  do dalš ích le t  ještě  mnoho nových  iv  ot  ních úspě-
chů, neus távaj íc í  tvůrčí  elán,  do brou po hodu a pře  devším stálé  zdraví .

Eva Minářová, Br no

Ju bile usz Pro fe sora An toniego Fur dala

W ar tykule pt. Roc znice w naszym życiu i sys temie znakowym (2005) autor stwa
Pro fe sora Fur dala możemy przec zy tać: 

Rocznice należą tych składników naszego życia, które tra ktu je my jako coś oczy wi ste go [...] 
ich rola polega na zwra ca niu uwagi na pewne fakty z przeszłości na ro do wej, śro do wi sko wej czy
też ro dzin nej, jakim współcześnie a przy naj mniej w wy bra nym przez nas mo men cie współcze s -
no ści należy się szcze gó l na uwaga i zbiorowe wspo mnie nie. 

Cy tat ten może służyć jako motto uroc zys tości 80 roc znicy urodzin autora tych
słów, Pro fe sora An toniego Fur dala, do ktora hono ris causa Uniwer sytetu Os traw-
skiego w Os trawie, wy bit nego językozn awcy, teo re tyka języka, po lo nisty i slawisty,
semio tyka i pisarza, zasłużonego organi za tora życia nau kowego we Wrocławiu i na
Ziemi ach Zachod nich, wy chow awcy wielu pok oleń fi lologów. 

Trudno pod su mowy wać dok onania uc zonego, który nieus tan nie pom naża swój
dorobek, po dejmując nowe prob lemy ba daw cze i pub likując kolejne prace. Dlatego
przed stawimy dziś tylko ważniejsze dok onania nau kowe, organi za cy jne i dy dak -
tyczne Ju bi lata.

Pan Pro fe sor An toni Fur dal urodził się 22 maja 1928 roku w Ro soszy w pow ie cie
gar wo li ńskim. Wy chowywał się i do ra stał na ziemi ach, które w roku 1920 były wido-
wnią zwy cięskiej Bitwy Warszawskiej. Z rodz in nego domu i ze szkoły wyniósł
patrio tyzm i głęboki szacu nek dla his to rii naro dowej. Echa patrio tyc znej at mos fery
tam tych nie raz będą po jawiać się w jego pisarstwie. Znajdu jemy je już w wierszu
dziewięcio let niego An to sia Fur dala, uc znia III kl. szkoły powszech nej, pod tytułem
10 lutego, opub likow anym w cza sopiśmie „Płomyk” z roku 1936/1937 (nr 36). W
wierszu tym czy tamy m.in.:

Nagle! Port się zatrząsł,
Bałtyk zakołysał, 
Dział wielkich tysiące wystrzeliło dzisiaj.
De fi lu je okręt za okrętem równo,
Ma ry na rze na nich z mina bardzo ufną.
Wychyla się „Rys” i „żbik”,
A potem trawlery,
fale wiodą z sobą
rozmowy i szmery.
A mewy w po wie trzu wołają donośnie: 
Głosimy, głosimy na wszy stkie rozgłośnie,
że w tym dniu dziesiątym, jeszcze nie tak dawno
polskie siły zbrojne do Bałtyku parły!

 W roku 1944 zdał małą ma turę, a roku 1946 – dużą. Początkowo stu diował ar -
chitek turę w Gdańsku, dokąd przeniósł się po wo jnie wraz z rodzi cami, a w roku 1948 
podjął stu dia w zak re sie fi lolo gii pol skiej i słowiańskiej na Uniwer syte cie Jagiel -
lońskim, które ukończył w roku 1952. Stu diował pod kie runkiem wy bit nych języko-
zn aw ców: Ta deusza Lehra- Spławi ńskiego i Ka zim ierza Nitscha – uc znia Jana Bau -
dou ina de Cour te nay, o którym pa mięć była żywa na Uniwer syte cie Jagiel lońskim
jeszcze w cza sie Jego stu diów. Pod kie runkiem pro fe sora Nitscha napisał pracę mag -
isterską, opub likowaną później w formie mono grafii pt. Ma zow ieckie dys pa la tali -
zacje spółgłosek war gowych mięk kich (1955).

Droga życiowa Pro fe sora Fur dala prowadziła przez kilka ośrod ków nau kowych.
Po kilku la tach spęd zo nych w Kra kowie, na Uniwer syte cie Jagiel lońskim i w Pol skiej 
Akade mii Nauk przeniósł się w roku 1957 do Wrocławia. Dok to ryzował się w roku
1960 w Poznaniu, a habili tował 5 lat później we Wrocławiu. W kolejnych eta pach
kari ery nau kowej uzyskał w roku 1973 tytuł pro fe sora nadz wyc zajnego, a zwyc -
zajnego w roku 1981. 

Równo le gle z pracą we Wrocławiu prowadził zajęcia w Opolu, dokąd prze -
prowadził się na kil ka naście lat w roku 1979 i gdzie założył bo hem istykę. Przez pe -
wien czas współpra cował też z Wyższą Szkołą Peda gogiczną w Zie lonej Górze.

We wszyst kich tych ośrodkach trwałym śladem po bytu Pro fe sora Fur dala jest lic -
zna rzesza mag is trantów i kilkuna stu wy pro mow anych dok torów, którzy w więk-
szości są dziś sa modzielnymi pra cowni kami nau kowymi i ak ty wnie pracują na
uniwer sytetach pol skich i za granic znych jako specjaliści w dziedz inie po lo nistyki,
bo hem istyki i językozn aw stwa ogól nego.

Działal ność nau kowa Ju bi lata obejmuje językozn aw stwo słowiańskie, za gad ni -
enia teo rii języka, związki językozn aw stwa z in nymi nau kami, socjol ing wistykę,
semio tykę, prob lemy teo rii pisma. Wiele uwagi poświęca Pan Pro fe sor takim zwła-
szcza za gad ni en iom, jak miejsce języka w kul turze naro dowej oraz relacje między
językiem i tożsa mością naro dową. W każdej z tych dziedzin osiągnął re zul taty
budzące podziw i szacu nek, w is totny sposób przyc zyn iając się do ich roz woju. Jego
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prace są doskon ale znane i wy soko cenione w Polsce i za granicą, a po dejmow ane
w nich prob lemy są źródłem in spi racji dla in nych badaczy. 

Plonem różno rodnych zaint er eso wań ba dawczych Ju bi lata jest 9 książek oraz
dzi esiątki stu diów, roz praw i ar tykułów, które od kilkudzie sięciu lat ni es trudzenie
pub likuje w wy dawnict wach kra jowych i za granic znych. 

Prace z językozn aw stwa pol skiego do tyczą różnych działów językozn aw stwa,
w szczegól ności: dia lek tolo gii, his to rii języka, polszc zyzny współczes nej i jej zróżni -
cow ania. Prob lema tyce dia lek tów lu dowych poświęcił wspom nianą już książkę Ma -
zow ieckie dys pa la tali zacje spółgłosek war gowych mięk kich (1955). His to rii języka
do tyczy m.in.: mono grafia: O przyc zy nach zmian głos owych w języku pol skim (1964)
i opra cow any wspól nie ze Stanisławem Bo rawskim Wybór tek stów do his to rii języka
pol skiego (1980). Prob lemy zróżni cow ania polszc zyzny są przed mio tem książki
Klasy fikacja od mian współczes nego języka pol skiego (1973).

Dla językozn aw stwa słowiańskiego porówn awczego szczególne znac zenie ma
opub likow ana bez mała 50 lat temu (1961), książka Roz pad języka prasłowiańskiego
w świ etle roz woju głos owego, wy soko oceniona przez re cen zentów re no mow anych
cza sopism językozn awczych. Specjaliści w dziedz inie językozn aw stwa słowiań-
skiego nie mogą obejść się bez przed stawi anych przez Pana Pro fe sora od początku lat
osiem dzi esiątych XX wieku nowych pro po zycji klasy fikacji socjalno- kulturowej
języków słowiańskich. Prob lema tyce ogól no językozn awczej, która obecna jest
w pracach Pro fe sora Fur dala od początku Jego drogi nau kowej, poświęcone są lic zne
ar tykuły i kil kak rot nie wznawi ana znana książka Językozn aw stwo ot warte (1977).
Książka ta od lat jednym z najpopu lar niejszych w naszym kraju po dręc zników akade -
mickich z dziedz iny językozn aw stwa ogól nego. Wraz ze swymi uc zniami, prof. Karin 
Mu siołek i nieżyjącym już dr. Janem Pio trowskim, wydał Pro fe sor Fur dal wybór Lit -
era tura pol ska w Europie. Frag menty przekładów (1990).

Zaint er esowania Pro fe sora Fur dala często wyk rac zają poza językozn aw stwo.
Do ciekania nad na turą zjawisk językowych łączy On z głęboką re fleksją nad życiem
społec zeństw uży wających języka, jest uważnym ob ser wa torem zmieniającego się
świ ata. I po dob nie jak nasz wielki poprzed nik Jan Bau douin de Cour te nay, wy powi -
ada się w swych pub lik acjach w spra wach doniosłych. O kwes ti ach tych in for mują
do bit nie tytuły wy danych nie dawno prac Pro fe sora, np. Język i naród a prawa człow -
ieka (1992), Współżycie języków w dzisiejszej Europie (1993), Kilka uwag na te mat
języka i kul tury naro dowej w przyszłej Europie (1997); Językowe i semio tyc zne pod -
stawy tożsa mości narodów słowiańskich (2008) i in. 

Z działal nością nau kową i dy dak tyczną Pana Pro fe sora łączy się Jego bo gata ak -
ty wność organi za cy jna. Na Uniwer syte cie Wrocławskim przez pe wien czas ki erował
Zakładem Języka Pol skiego, a później – od roku 1970 – przez kil ka naście lat pełnił
funk cję ki erownika Kate dry Językozn aw stwa Ogól nego, która tak pięknie zapisała
się w his to rii wrocławskiego śro dowiska nau kowego. Wtedy to zainicjował niez -
wykle ważny cykl spot kań Językozn aw stwo w do bie in te gracji nauk, którego wyniki

przed stawione zostały w 1. to mie wy da wanej przez Pana Pro fe sora se rii „Stu dia Lin -
gus tica”.

W Opolu ki erował Zakładem Językozn aw stwa Słowiańskiego przekształconym
później w Kate drę Slawistyki. W szczegól ności przyc zynił się tam do ukształtow ania
i roz woju i roz woju specjali zacji bo hem istyc znej. W opolu zainicjował se rię wy -
dawniczą „Slawistyka”. Nie dawno wszedł w skład Rady Re dak cy jnej zasłużonego
dla językozn aw stwa słowiańskiego cza sopisma „Roc znik Slawistyc zny”, ak ty wnie
uc zest niczy w jego pra cach. 

Przez wiele lat ni es trudzenie wygłaszał wykłady i ref er aty w ośrodkach kra -
jowych i za granic znych. W la tach 1972–1974 wykładał językozn aw stwo pol skie
i słowiańskie na Uniwer syte cie w Nancy, a w ubiegłym roku wygłosił cykl wykładów
na Uniwer syte cie Ka rola w Pradze. Uc zest niczył w kon gre sach slawistyc znych i li-
cznych kon fer encjach nau kowych w kraju i za granicą. Pan Pro fe sor Fur dal był inicja -
torem, organi za torem lub współorgani za torem wielu kon fer encji i sesji nau kowych o
te ma tyce językozn awczej i in terdy scy pli nar nej. 

Wśród lic znych form ak ty wności nau kowej Pro fe sora Fu dala szczególne miejsce
zajmuje Jego działal ność na fo rum towarzystw i organi zacji nau kowych, zwłaszcza
Wrocławskiego Towarzystwa nau kowego, którego jest członkiem honorowym. Był
sek re tar zem Komisji Językowej WTN, później jej prze wod niczącym, przez kilka
kadencji prze wod niczył Wydziałowi I Towarzystwa. 

Ak tu al nie Pro fe sor Fur dal prze wod niczy Komisji Kul tur Eu ro pejskich przy wro-
cławskim oddzi ale Pol skiej Akade mii Nauk. Bierze również czynny udział w życiu
in nych towarzystw i organi zacji nau kowych, w szczegól ności Pol skiego Towarzy-
stwa Językozn awczego, którego w la tach 2000–2003 był preze sem. Jest członkiem
honorowym tego Towarzystwa. Uc zest niczy pra cach Komisji Środ kowoeu ro pejskiej
Pol skiej Akade mii Umiejęt ności w Kra kowie. Jest też członkiem Opol skiego Towa-
rzystwa Przy ja ciół Nauk, Komisji Językowej Śląskiego Oddziału PAN w Ka towi -
cach, Towarzystwa Nau kowego Warszawskiego. Był członkiem Komitetu Językozn -
aw stwa PAN i członkiem Rady Języka Pol skiego przy Prezy dium PAN.

Na koniec do dajmy, że żyjąc uko chanym językozn awstwem znajduje Pro fe sor
Fur dal czas na działal ność lit er acką. Jest autorem pow ieści Każdy ma swego młod-
szego brata (1994) i zbioru opowia dań pt. Opowia da nia pro fe sora F. (2004).

Dziękując dziś Panu Pro fe sorowi Fur da lowi za wszyst kie jego prace, za trud
i wkład włożony w roz wój językozn aw stwa, w ba da nia nad kul turą naro dową, ży -
czymy Mu wiele ra dości i sa tys fak cji ze wszyst kich dok onań oraz zdrowia i sił
potrzeb nych do reali zacji kolejnych planów i zam ier zeń.

Jan So kołowski, Wrocław
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Jubileum docentky Evy Minářové

V le tošním roce významné iv otní ju bileum vy sokošk ol ská učitelka, bo hem istka
a známá ba datelka v oblasti stylis tiky doc. PhDr. Eva Minářová, CSc. Tak ový
okamik bývá často im pulsem k ohléd nutí se za dosa vadními výsledky vědecké
práce, popř. i k návratu a k jejím počát kům.

Vědecká dráha i dráha vy sokošk ol ské učitelky ju bi lantky jsou od počátku spo jeny 
s brněn skou univer zi tou. Po ab sol vování oborů český ja zyk a ruský ja zyk na Fi lo -
zofické fa kultě Masaryk ovy univer zity (teh dejší Univer zity J. E. Purkyně)1 v r. 1965
a po něko lika letém půso bení na středních školách v ok rese Blan sko nastu puje Eva
Minářová v roce 1971 na teh dejší kate dru fi lolo gie Peda gogické fa kulty MU, z ní se
později osa mo stat nila kate dra če ského ja zyka. Od počátku se E. Minářová věnuje
současné češt ině, pře devším stylis tice. V r. 1980 obhájila na Fi lo zofické fa kultě MU
dis er tační práci Ja zyk a styl současné pub li cis tiky,2 v r. 1986 byla na Fi lo zofické fa -
kultě MU v Brně jme nována do cent kou pro obor český ja zyk. 

Za do sud nejvýznamnější práci Evy Minářové je moné povaovat spo lu au tor ství 
mono grafií Stylis tika češt iny (Praha 1991), Stylis tika současné češt iny (Praha 1997),
Současná če ská stylis tika (Praha 2003), na nich se podílela spolu s Marií Čecho vou,
Janem Chloup kem, Marií Krčmo vou. V těchto knihách ju bi lantka zpra co vala te ma -
tiku pub li cis tického stylu, do pub lik ací z roku 1997 a 2003 je zařazena té dílčí kapi -
tola o stylu rek lamy. V roce 2008 je při pra vena k vydání zatím poslední z řady těchto
„stylis tických mono grafií“ – Současná stylis tika autorek M. Čechové, M. Krčmové
a E. Minářové.3 Kapi toly o stylu současné pub li cis tiky v těchto pub lik acích uka zují,
jak E. Minářová pos tihla vývo jo vou dy namiku pub li cis tického stylu – uve deme něko -
lik přík ladů: ve Stylis tice současné češt iny a v Současné če ské stylis tice je ve srov nání
se Stylis tikou češt iny věnována daleko větší po zor nost tzv. „módním výrazům“
a výrazům „odráejícím dobu vzniku“; za všechny při pomeňme známé dok lady
o nad by tečném uívání slova fi lo zofie, s ním se set káváme od druhé polov iny 90. let
stále častěji: pub li cis tické texty nám nabízejí fi lo zofii trhu, fi lo zofii pod nikání, a do-
konce i fi lo zofii pro deje aut; od 90. let sle du jeme poli tickou scénu, bankovní scénu
a Současná če ská stylis tika upo zorňuje také na uívání sousloví se slovem scé nář:

scé nář poli tický, trní, popř. ka tas tro fický a na další „módní“ výrazy. Zatímco ve
Stylis tice češt iny klade E. Minářová důraz pře devším na psané pub li cis tické texty, ve
Stylis tice současné češt iny (1997), a pře devším v Současné če ské stylis tice je ji mno -
hem výraznější po zor nost věnována i pub li cis tice mlu vené a up latňování ja zyk ových
prostředků út varů národního ja zyka v ní.

Eru dova nost ve stylis tice a důk lad nou zna lost ja zyka současné pub li cis tiky pro-
zrazuje kromě uve dených mono grafií i řada statí a stu dií Evy Minářové, např.
Frazeolo gismy ve stylu pub li cis tickém, jejich proměny a funkce (in: Frazeológia vo
vzdelávaní, vede a kultúre, Ni tra 1993, s. 275–281), Obrazná vy jádření ve stylu pub li -
cis tickém (in: Spi sovná češt ina a ja zyk ová kul tura 1993, Praha 1995, s. 181–184), Ne -
spi sov nost na stránkách denního tisku (in: Spi sov nost a ne spi sov nost dnes. Brno
1996, s. 201–203), Výra zové prostředky současného pub li cis tického stylu v češt ině
(in: Sci entific Pa pers, vol. 41, book 1. Phi lol ogy, Plovdiv 2003, s. 403–409). Důk lad -
nou zna lost ja zyka sou dobého re gionálního tisku a fak torů ov livňu jících styl sou dobé
re gionální pub li cis tiky (v případě Evy Minářové pře devším re gionálních perio dik
z rodného Blan ska) prozra zují např. stati Začátek a konec zpráv v re gionálním tisku
(in: Konec a začátek v ja zyce a lit era tuře, Ústí nad La bem 2001, s. 45–48), Kon sti tuu -
jící fak tory stylu re gionální psané pub li cis tiky (in: Ok raj a střed v ja zyce a lit era tuře,
Ústí nad La bem 2003, s. 178–181). Od 90. let zau jímá ve vědecké práci E. Minářové
důleité místo stylis tická an alýza textů rek lamních, srov. např. Sty lová po doba sou-
časné rek lamy (in: Ja zyk a kul tura vy jadřování, Brno 1998, s. 57–62). Kromě toho ju -
bi lantka pravi delně navštěvuje kon fer ence o slangu a ar gotu pořádané v Plzni,
přednášela na nich mj. o slangu současné spor tovní pub li cis tiky, o slangu amatér-
ského a le teckého mod elářství, sle duje, jak slangové výrazy stále častěji proni kají i do 
ofi ciálních pro jevů. 

V posledních něko lika le tech se zájem Evy Minářové obrací k další komu ni kační
sféře – ke komu nikaci církevní: zabývá se např. án ro vou ty polo gií církevní komu -
nikace – srov. Nás tin ty polo gie textů církevní komu nikace (in: Komu nikace – styl –
text, Če ské Budějovice 2006, s. 165–168), sle duje uití ja zyk ových prostředků spi -
sovných a ne spi sovných a frazeolo gii v tex tech církevní komu nikace: Spi sov nost
a ne spi sov nost ve stylu psané církevní pub li cis tiky (in: Spi sov nost a ne spi sov nost
dnes. Zdroje, proměny, per spek tivy, Brno 2004, s. 238–241), Parémie a frazémy
v pub li cis tice, jejich proměny a funkce se zaměřením na církevní pub li cis tiku (in:
Parémie národů slo vanských II, Os trava 2005, s. 64–71). V roce 2006 se Eva
Minářová jako členka autor ského kolek tivu ve deného Mar ce lou Gry gerko vou podíle- 
la na pub lik aci Spe ci fika církevní komu nikace.4 Pasá o stylu textů této komu ni kační
sféry je zařazena i do Současné stylis tiky (při pra vené k vydání). Charak ter is tice ja -
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1 Jméno Uni ve rzi ta Jana Evan ge li sty Purkyně (UJEP) nesla Ma sa ry ko va uni ve rzi ta
v letech 1960–1990, r. 1990 se vrátila k původnímu názvu Ma sa ry ko va uni ve rzi ta (název Uni -
ve rzi ta Jana Evan ge li sty Purkyně přijala v r. 1991 založená uni ve rzi ta v Ústí nad Labem). Bu -
de me - li v tomto článku psát o brněnské univerzitě, budeme tedy užívat pouze názvu Ma sa ry -
ko va uni ve rzi ta, resp. zkratku MU bez ohledu na dobu, o které se hovoří. 

2 Rukopis disertační práce E. Minářové je uložen v knihovně Filozofické fakulty Masary-
kovy univerzity, stejně jako rukopis její rigorózní práce z r. 1972 Fonologický a morfologický
popis mluveného jazyka v Blansku.

3 Jan Chloupek 7. 10. 2003 zemřel.

4 Pu b li ka ce je výsledkem grantového projektu Grantové agentury ČR Spe ci fi ka církevní
ko mu ni ka ce v českém kulturním prostředí, jehož řešitelkou byla Marcela Grygerková
z katedry českého jazyka Fi lo zo fické fakulty Ostravské uni ve rzi ty, Eva Minářová byla
spoluřešitelkou.



zyka pub li cis tického stylu, rek lamy i církevní komu nikace věnuje E. Minářová také
přednášky pro poslu chače Univer zity 3. věku a přednášky pro stu denty češt iny
a lingvis tických oborů na Hum bold tově univer zitě v Berlíně i na jiných zah ra ničních
univer zitách (Plovdiv, Bra ti slava), s nimi trvale spo lu pracuje. 

Zkuše nosti z dlouholeté peda gogické praxe zúročila ju bi lantka při psaní vy -
sokošk olských skript pro stu denty učitel ství če ského ja zyka a lit era tury zák ladní
a střední školy a učitel ství pro 1. stu peň zák ladní školy – za všechny při pomínáme
pub lik ace Stylis tika če ského ja zyka (Brno 1983), Cvičení ze syn taxe, stylis tiky a le-
xikolo gie (s P. Haus erem a F. Uhrem, 1. vyd. Brno 1986), Stylis tické mini mum
(s J. Chloup kem a M. Krčmo vou, Brno 1987), Zák lady stylis tiky češt iny (1. vyd. Brno
1996) a Slo hové vyučování (1. vyd. Brno 1996). Poslední název uka zuje, e stra nou
zájmu Evy Minářové nezůstává ani výuka slohu na zák ladních a středních školách.
Svědčí o tom něko lik přednášek pro učitele a opět řada článků ve sbornících, např.
Tvořivost ve slo hovém vyučování (in: Cesty k tvořivé škole, Brno 1998, s 235–238),
Vlas te necká výchova ve slo hovém vyučování (in: Výchova k národnímu vědomí
a národním hod notám, Brno 1999, s. 63–66). E. Minářová je také spo lu au torkou
učeb nice Český ja zyk pro 5. ročník (s H. Chýlo vou, Z. Janáčko vou a J. Zboři lo vou,
Brno 1998) a sou vislé řady cvičeb nic pro 6., 7., 8. a 9. ročník, které vy cházely pod
náz vem Češt ina hravě (jejich dalšími autory jsou P. Hauser, K. Klímová, J. Ko tulán,
H. Kne selová, J. Obrovská- Tušková a K. On drášk ová).5 Významný je podíl E. Miná-
řové na Slov níku ja zyk ovědné ter mi nolo gie k učeb nicím če ského ja zyka pro zák ladní
školy (s P. Hau- serem, K. Klímo vou, H. Kne selo vou, K. Ondráško vou, I. Kolářo vou;
Brno 2001), v něm zpra co vala ve formě slov ník ových he sel všechny termíny týkající 
se slohu, a této prob lema tice se věno vala i ve stati Stylis tická ter mi nolo gie na 2. stupni 
ZŠ jako prostře dek poznání norem komu nikace (in: Škol ská ja zyk ovědná ter mi nolo -
gie, Praha 2002, s. 69–71). V le tech 2005–2007 byla té spo luřešitelkou gran tového
pro jektu Obsa hová di menze kurikula zák ladní školy.6 V rámci jeho řešení soustře dila
po zor nost ne jen na cíle če ského ja zyka a slo hového vyučování, ale také na potřebu
roz víjení vy jadřo vacích schopností a kul ti vace ja zyk ové komu nikace jako před pok -
ladu úspěš- ného vzdělávání vůbec.

Eva Minářová je od r. 1998 je ve doucí kate dry če ského ja zyka Peda gogické fa -
kulty Masaryk ovy univer zity. Pod jejím ve dením byla většina spo lu pra cov níků za po -
jena např. do roz vo jových vzdělávacích pro jektů Další vzdělávání učitelů če ského ja -
zyka zák ladních a středních škol (2001, 2003) a Kurz če ského ja zyka pro učitele-
 nečeštináře a jiné peda gogické pra cov níky (2000–2003). V r. 2004 pořádala kate dra
če ského ja zyka pod ve dením E. Minářové třídenní vědeckou kon fer enci Spi sov nost
a ne spi sov nost – zdroje, proměny, per spek tivy, jí se zúčast nilo více ne 100 lingvistů

z če ské re pub liky i zah ra ničí, a také něko lik jed nodenních kon fer enčních set kání
(Vlastní jména v mluv nicích češt iny a v tra dicích če ského mluv nictví, 1999; Pro fe sor
Hauser ju bi lu jící, 2001; Češt ina – bádání a učení, 2006). Ji více ne 10 let pořádá
kate dra če ského ja zyka cyk lus přednášek pro učitele zák ladních a středních škol Fo -
rum bo hemicum a pod ve dením Evy Minářové tato tra dice pok račuje. V současné
době je ško litelkou něko lika stu dentů v dok torských stu dijních pro gra mech Masaryk -
ovy univer zity.

Stálá spo luúčast na řešení gran tových pro jektů, pub lik ování dalších prací o stylu a 
vyučování slohu i organi zační práce na kat edře če ského ja zyka Peda gogické fa kulty
Masaryk ovy univer zity, práce se stu denty bakalářského, mag ister ského i dok tor ského 
stu dia svědčí o tom, e vědecká a peda gogická čin nost Evy Minářové roz hodně
nejsou u konce. Do dalších let jí tedy můeme popřát pevné zdraví, spoko je nost, do -
statek pra cov ního nadšení a další úspěchy v práci s českým ja zykem.

Iva na Kolářová, Br no

Ju bileusz Štěpána Vlašína

Štěpán Vlašín urodził się 23 grud nia 1923 roku w Náměšti nad Oslavą, gdzie do -
ra stał w baśn iowej scen erii tam tejszego zamku. Jego droga życiowa nie była łatwa.
Po ma turze uzys kanej w brneńskim gim nazjum w roku 1942 i przy musowej pracy
w zakładzie bu dowy maszyn (Králo vo pol ská stro jírna) roz począł stu dia na Wydzi ale
Fi lo zofic znym Uniwer sytetu im. T. G. Masaryka w Brnie, na którym stu diował bo -
hem istykę i fi lo zofię. Zwieńc zeniem stu diów w 1949 roku była praca nosząca tytuł
Jiří Ma hen dra ma tik, dzięki której Ju bi lat uzyskał tytuł PhDr. Stop ień nau kowy CSc.
(dok tora nauk hu man istyc znych w zak re sie lit era tury czeskiej) uzyskał w roku 1961
na pod stawie pracy Pro zaické dílo Jiřího Mahena, na to mi ast tytuł nau kowy Dr.Sc.
(ha bili tację w zak re sie lit era tury czeskiej; stop ień nau kowy dok tora habili tow anego)
otrzymał w roku 1983 na pod stawie stu dium Průko pníci so cial is tické lit era tury
(Wolker a Václavek). 

W roku 1948 Štěpán Vlašín podjął pracę w szkol nictwie. Był nauc zy cie lem
w gim nazjum w Or lovej, a później także w szkołach za wo dowych w Os trawie. Przez
rok wykładał w Akade mii Wo jskowej w Brnie (w ra mach zasad nic zej służby wo -
jskowej). W la tach 1961–1989 był ki erownikiem brneńskiego oddziału In stytutu Lit -
era tury Czeskiej, będącego jed nostką Czechosłowack iej Akade mii Nauk. W la tach
1967–1968 oraz 1970–1972 pełnił również funk cję zastępcy dy rek tora In stytutu.
Równoc ześnie, od 1975 do 1980 roku, ki erował praskim Zakładem Teo rii Lit era tury
Czechosłowack iej Akade mii Nauk. W la tach 1968–1975 prowadził jako ekstern
zajęcia na Wydzi ale Tea tralnym w Wyższej Szkole Ar tystyc znej im. L. Janáčka
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6 Řešitelem grantového projektu Grantové agentury ČR z let 2005–2007 byl Josef Maňák.



w Brnie. W wieku 68 lat odszedł z In stytutu i roz począł pracę na Uniwer syte cie
Śląskim w Opavie, gdzie wykładał his to rię lit era tury powszech nej aż do 1997 roku.

Štěpán Vlašín de biutował w 1948 roku ar tykułem o eg zys tencjal iz mie w dziele
Al berta Ca musa Obcy. Jak po daje Slov ník če ské lit era tury po roce 1945, sys te maty-
cznie pub likował od roku 1954 w cza sopis mach: „Host do domu”, „Pro gram Stát ního
di vadla v Brně”, „Rov nost”, „Čer vený květ” (Os trava), „Nová mysl”, „Rudé právo”,
„Es tetika”, „Im puls”, „Če ská lit era tura”, „Kul turní tvorba”, „Lit erární ar chiv”, „Tvor-
ba”, „Kmen”, „Uni ver si tas”, „Pravda” (Bra ti slava), „Rom boid” (Bra ti slava), „Štafe-
ta” (Prostějov), „Nové slovo” (Bra ti slava), „Český ja zyk a lit era tura”, „Věda a ivot”, 
„Brněnský večerník”, „Nové knihy”, „Lidová de mok ra cie”, „Duha” oraz „Kul turní
práce”. W la tach dziewięćdzi esiątych zami eszczał swoje stu dia i ar tykuły również
w perio dyk ach: „Severočeský deník” (Ústí nad La bem), „Naše Opavsko” (Opava),
„Zem ské noviny” (Praha), „De mok rat” (Brno), „Naše pravda” (Os trava), „Haló
noviny” (Praha) i „Ve ron ica” (Brno). 

Wynik pracy nau kowej przed stawia się niez wykle im po nująco. Bene dyk tyńska
wręcz pra cowi tość Pana Dok tora zaowo cowała ogromną liczbą pub lik acji. Bib lio -
grafia Jego prac sporządzona w 1986 roku przez Věrę Slavíkovą (Třicet let pub likační 
čin nosti Štěpána Vlašína 1954–1984), zawiera ponad 3500 po zycji (sic!), a prze cież
od czasów wy da nia tej bib lio grafii Ju bi lat był ak ty wny za wo dowo jeszcze ponad
dzie sięć lat… 

Zaint er esowania ba daw cze Dok tora Štěpana Vlašína obejmują za gad ni enia his to -
ryc zno- i kry tyc zno liter ackie. Pier wsze prace do tyczyły dzieła i oso bowości twórc zej
Jiřego Ma hena. Owo cem tych pery gry nacji była mono grafia zatytułow ana Jiří Ma -
hen (1972), w której zaznac zają się już kolejne re jony pene tracji ba dawczej. Autor
porusza w niej prob lema tykę in ter pre tacji lit era tury czeskiej pier wszych lat XX
wieku, stawiając w cen trum zaint er esowania autorów, w których twórc zości zazna-
czył się wpływ an ar chizmu. Uc zony stopn iowo posz erzał zak res ba dań, obejmując
w swych pra cach co raz to inne za gad ni enia lit era tury czeskiej XX wieku. Wiele re -
fleksji poświęcił prob lema tyce lit era tury pro le tari ack iej i re al izmu so cre al istyc znego
oraz kry tyce mark sis towskiej i kwes tiom teo re tyc zno liter ackim. Na uwagę zasługuje
wnik liwe studium poświęcone tzw. mo rawskim pisar zom (np. bra ciom Mrštíkom,
Čest mírowi Jeřábkowi, Petrowi Bezručowi) oraz takim oso bowościom twórc zym, jak 
Stan islav Kostka Neu mann, Kurt Kon rad, Edu ard Urx, Vla dislav Vančura, La dislav
Štoll i inni. Ro zle glejsze prace mono grafic zne, poświęcone Jiřímu Wolkerowi oraz
Bedři chowi Václavkowi, były także wnik liwą analizą szerszego kon tek stu lit erac-
kiego, w którym obaj pisarze byli osadzeni. Vlašín jest również autorem ciekawej
pracy o za pom ni anym morawsko- śląskim pisarzu, Karelu Dvořáčku. Kry tyc zno liter -
ackie prace Štěpána Vlašína kon cen trowały się głównie na za gad ni eni ach prozy,
aczkol wiek poruszał też kwes tie do tyczące poezji. Pub likował również kry tyc zne re -
cenzje do tyczące przed stawień tea tralnych w Brnie. Wybór re cenzji, portretów lite-
rackich i ar tykułów in for ma cy jnych z lat 70. i 80. został zgro mad zony w tomach: Ve
škole iv ota (1980), Na pře lomu de seti letí (1985) oraz Léta zrání (1989).

Štěpán Vlašín był również sprawnym organi za torem pracy ze społowej, czego
owo cem były lic zne przed sięw zięcia zbior owe, takie jak Slov ník lit erární teo rie
(1973, 2. wyd. 1977), Slov ník lit erárních směrů a sku pin (1977, wyd. 2. rozszerz.
1983), Kniha o Čapkovi (1988) i inne. Szczegól nie dużo uwagi poświęcił brneński
bo hem ista za gad ni en iom między wo jen nego myślenia o lit era turze i sztuce. Roz -
proszone po cza sopis mach, al ma nach ach i ulotkach po lemiki, mani fe sty i ar tykuły
pro gra mowe zostały ze brane i rze tel nie opra cow ane w trzy to mowym dziele Avant -
garda známá a neznámá (1970–1972), które pow stało pod ki erownict wem i re dakcją
Ju bi lata. Doba tzw. nor mali zacji unie możliwiła wy danie czwar tego tomu, który miał
zawierać tek sty doku men tujące spory i re fleksje na te mat sur re al izmu i so cre al izmu.
Część ma te riałów, do tycząca re al izmu socjal istyc znego, została wy dana później
i opatrzona tytułem Pra meny. Ut váření teo rie so cial is tického re al ismu v če ské mezi-
válečné lit era tuře (1978). Ostatnią pub lik acją Ju bi lata było Posłowie do książki Olgi
Scheinpflugovej, zatytułow anej Tulák ova hůl a jiné pohádky, która ukazała się w roku 
2006. 

Oprócz pub lik acji książkowych i ar tykułów w cza sopis mach Ju bi lat był również
autorem dzi esiątek audycji ra diowych do tyczących życia literacko- teatralnego, wy-
głosił także setki wykładów nau kowych dla nauc zy cieli i pra cowników kulturalno-
 oświatowych oraz ref er atów popu lar non au kowych przeznac zo nych dla szerszej pub -
lic zności. Prowadził również działal ność po zanau kową. W la tach 1981–1985 był
radnym Rady Naro dowej Mia sta Brna, w której prze wod niczył komisji do spraw kul -
tury. 

Nau kowe cur ricu lum vi tae wspani ale kom po nuje się z życiem pry wat nym Štěpá-
na Vlašína. Jest prawdziwym człow iekiem re ne sansu: po trafił umiejęt nie połączyć
wyko ny waną pracę z życiem pry wat nym. Uprawiał wiele sportów. Był za pa lo nym
tenisistą, grywał sys te ma tyc znie prawie do osiem dzi esiątego roku życia. Jego pasją są 
po dróże. Najc zęściej wy jeżdżał na połud nie, zwiedził Włochy, Francję, Grecję oraz
Turcję. 

Warto do dać, że małżonką Ju bi lata jest znana bo hem istka, doc. PhDr. Dra homíra
Vlašínová, CSc. Mają dwóch synów. Je den z nich, Mojmír Vlašín, jest działac zem na
rzecz ek olo gii, a także znanym poli tykiem, przed stawi cie lem Par tii Zielo nych w Re -
pub lice Czeskiej. Bar wny idio lekt lit er acki Štěpána Vlašína ujawnił się również na
grun cie rodz in nym, w bajk ach, które zwykł opowia dać swym dzie ciom i wnu kom na
do bra noc. 

Štěpán Vlašín jest również wiel bi cie lem tea tru. Do dziś bywa gościem honoro-
wym brneńskich przed stawień i nie opuszcza ża dnej pre miery. Z tea trem zresztą po -
zostaje mocno związany od czasów, gdy wykładał na Wydzi ale Tea tralnym Wyższej
Szkoły Ar tystyc znej im. L. Janáčka w Brnie. Był nauc zy cie lem – o czym mało kto już
dziś pa mięta – wiel kich oso bowości dzisiejszego kina czeskiego, m.in.: cha ryzma-
tyc znego Bolka Polívki czy Dag mar Hav lovej, do nie dawna pier wszej damy Re pub -
liki Czeskiej.
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Obec nie Ju bi lat prze bywa na zasłużonej em eryturze. Zaprzestał już działal ności
wy dawnic zej i zajmuje się głównie czy ta niem książek oraz pracą w ogrodzie przy ra -
batkach kwia towych. Można Go spot kać na spac er ach z wnuc zętami bądź z psem,
który wabi się Mooky.

Z okazji przy pa dającej w tym roku 85 roc znicy urodzin ży czymy Panu Ště-
pánowi  Vlašínowi  kolejnych pięknych lat  upływających w pogo- dzie
ducha,  s i le  i  zdrowiu. 

Ilo na Gwóź dź- Szew czen ko, Wrocław

Český ja zyk a lit era tura v ev rop ském kul turním kon textu – 
Język i lit era tura cze ska w eu ro pejskim kon tekście kul tu rowym,

Ra cibórz, 4–5 września 2007 r.

W dni ach 4-5 września 2007 roku w Państ wowej Wyższej Szkole Za wo dowej
w Ra ci borzu odbyła się kolejna kon fer encja międzynaro dowa zor gani zow ana przez
In stytut Neofi lolo gii PWSZ w Ra ci borzu i Kate drę Języka Czeskiego Uniwer sytetu
Os trawskiego zatytułow ana Český ja zyk a lit era tura v ev rop ském kul turním kon textu
– Język i lit era tura cze ska w eu ro pejskim kon tekście kul tu rowym. Zapro pon ow any
przez organi za torów główny te mat kon fer encji okazał się niez wykle nośny – w spot -
kaniu tym wzięło bow iem czynny udział ponad 50 pre legentów z czołowych, akade -
mickich ośrod ków bo hem istyc znych, przede wszyst kim cze skich i pol skich, takich
jak: Praga, Brno, Os trawa, Ołomu niec, Pilzno, Ústí nad Łabą, Opawa, Czeskie
Budzie jowice, Hradec Králové, Warszawa, Wrocław, To ruń, Opole, Ra cibórz, Nysa
i Wie deń.

Wszy scy uc zest nicy zos tali ciepło przy witani przez JM Rek tora, prof. Mi chała
Sze pe lawego oraz Dy rek tora In stytutu Neofi lolo gii PWSZ w Ra ci borzu, a jed noc -
ześnie głównego organi za tora całego przed sięw zięcia, prof. Miec zysława Ba low-
skiego.

Ton całym obra dom nadały wystąpi enia ple narne prof.prof.  V i k  t o r a  V i k  -
t o r y  (Če ské národní obrození a národní ego ismy?),  M a  r i i   Č e c h o w e j  (Češt -
ina ne jen pro Čechy) oraz  M i e c  z y s ł a w a  B a  l o w s k i e g o  (Sla via Or tho doxa,
Sla via Latina, Sla via – Czechia).

V i k  t o r  V i k  t o r a  zwrócił uwagę na czasy czeskiego odrodzenia naro dowego
w nowym kon tekście, w którym lit era tura cze ska owego ok resu w pełni wpisała się do 
kon tek stu eu ro pejskiego. Zau waża, że lit era tura ta ma do syć spe cy ficzny charak ter –
należy bow iem do tzw. małych lit era tur, ale... może przy tym szczy cić się swoim
900- letnim rozwojem, a to upoważnia, by mogła być zak wali fikow ana także do tzw.
wiel kich lit era tur. Lit era tura cze ska je dynie z małą przerwą his to ryczną w pełni

wpisuje w kon tekst eu ro pejski i ewo luuje od pa tosu ody i ele gii do opisu życia codzi -
en nego, by w la tach trzydzi estych poruszyć as pekt eg zys tencjalny i związany z nim
typ nowego bo hat era.

Na to mi ast  M a r i e  Č e c h o v á  wskazała w swoim wystąpi eniu na is totny prob -
lem socjologic zny, przed którym stają nie tylko językozn awcy, ale przede wszyst kim
nauc zy ciele języka czeskiego jako ob cego. Chodzi przede wszyst kim o nauc za nie
języka dzieci imi grantów. Marie Čechová mówiła o tym, na co zwrócić uwagę
w nauc za niu języka i starała się od pow iedzieć na py ta nie, jak do brze uc zyć skom -
plikow anej gra ma tyki czeskiej. Oka zuje się bow iem, że po roku 1990 język cze ski
stał się mul ti et nic znym środ kiem komu nikacji w społec zności multikul tu rowej nie
tylko na płaszc zyźnie: Czesi – cud zoziemcy, ale także stał się narzędziem komu nika -
cy jnym w gru pach zróżni cow anych et nic znie (Čechová zau ważyła, że tylko w szkole
Běla pod Bezdězem w la tach 2001–2006 nalic zono uc zniów z 33 mniejszości et -
nicznych).

Kon tek sty eu ro pejskie w sek cji lit era tu rozn aw czej były te matem prze myśleń
i dyskusji na różnych płaszc zyznach. Przede wszyst kim odczy ty wano związki lit era -
tury czeskiej z in nymi lit era tu rami eu ro pejskimi, a zwłaszcza z lit era turą fran cuską.
Koneksje te stały w cen trum zaint er esowania  J i ř e g o  S v o  b o d y  (Apol li nai rovo
»Pásmo« a jeho vys tup do če ské poezie);  S v a  t a v y  U r  b a  n o w e j  (Hra ba lova
»Příliš hlučná sa mota« jako fran couzský komiks);  Ve  r o n i k i  K o š n a r o w e j
w ref era cie Vztah če ské lit era tury k fran coz ské skupině »Le grand jeu« (Vy soká hra).
Kon tekst eu ro pejski lit era tury czeskiej nie mógł zostać po minięty bez zwróce nia
uwagi na jej szczególne sąsiedz two i przeni kanie z lit era turą niemiecką. Swoje
wystąpi enie temu za gad ni eniu poświęciła  D o  b r a v a  M o l d a n o v á  (Li buše Mo-
niková: Německá re flexe českých še desátých let dvacátého století); te mat emi gra cy -
jnej lit era tury czeskiej i jej re cepcji w Niemc zech podjęła uwagę  L u  c i e  N o  -
v a k o v á.

Swoistą przestrzeń czeskiej lit era tury w jej związku z Eu ropą – jako także
zaprzec zenie globali zacji – wykazał  L i b o r  M a r  t i  n e k  odwołując się do war tości 
re gion alnych Śląska Ci eszyńskiego i Gór nego Śląska, anali zując re cepcję twórc zości
Ón dry Łyso hor skiego. Wy brana przestrzeń eu ro pejska i jej związki z lit era turą stały
się także przed mio tem wystąpi enia  I v  e t y  R u c k o w e j  (Do mov je pevným bodem
v mém ni tru. Vla dimír Neu wirth – český spi so vatel mezi Opa vou, Lovaní a Frank fur -
tem nad Mo hanem).

Kon tekst eu ro pejski został przez nau kow ców lit era tu rozn aw ców po trak tow any
niez wykle sze roko – wyka zy wali oni związki lit era tury czeskiej nie tylko w powiąza -
ni ach z in nymi lit era tu rami naro dowymi i ich wza jemnymi wpływami, ale także
sytuując dok onania lit era tury czeskiej na tle ważnych osiągnięć i doświ adczeń eu ro -
pejskich. W związku z tym, przed mio tem uwagi pre legentów sek cji lit era turo-
znawczej stały się najważniejsze prądy lit er ackie, fi lo zofic zne, ar tystyc zne i zwią-
zane z nimi pow sta wanie nowych ga tunków w poezji, prozie i dra ma cie.
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W dyskusji na ten te mat zabrał głos  J a n  M a  l u r a, który przed stawił Spor
o stře dověké ve lik onoční drama. án rové a kom para tivní as pekty v proměnách lit -
erární his to rie. Prob lemy teo re tyc zno liter ackie za prezen tował także  M a r  t i n  P i  -
l a ř  w ref era cie Ty polo gie mod erních českých povídkových cyklů, a także  L a  -
d i s l a v a  L e d e r  b u  c h o v á, wypowia dając się na te mat pt. Autor ská zpra cování
pověsťových látek.

Ważnym wkładem lit era tury czeskiej do kon tek stu eu ro pejskiego było także
zjawisko post mod ern izmu, co udowad niał  B o h u s  l a v  H o f f  m a n n  w ref era cie
Ohléd nutí za če skou post mod erní lit era turou, její re flexí a se be re flexí. O kry tyc zno -
liter ackim po dejściu do prob lemu obra zow ania ar tystyc znego mówił  M a r  t i n  T o -
m á š e k.  

Ważnym za gad ni eniem roz ważań sek cji lit era tu rozn aw ców stał się także prob lem 
związków lit era tury z is tot nymi dy le matami fi lo zofic znymi, a zwłaszcza eg zys -
tencjalnymi. Szczegól nie to za gad ni enie zaint er esowało  V l a  d i m í r a  N o  v o t  -
n e g o, który wystąpił z te matem Ex is ten cial is mus a ex is ten cial isté (v če ské lit era tuře 
a esejis tice); prob lem eg zys tencjal izmu, doświ adczeń spowo dow anych kon sek wen-
cjami m.in. II wo jny świa towej i ich fi lo zofic zny wymiar podjęła w swoim wystą-
pieniu  K a  t a r z y n a  C h r o  b a k, zwra cając uwagę na prob lem holo caustu w lit era -
turze (Lit er acki wize runek czeskiego Żyda w kon tekście kul tury eu ro pejskiej). Za gad -
ni enia eg zys tencji i związanej z nią duchowości, jako jedno z kluc zowych doświ -
adczeń Eu ro pejc zyków XX wieku stało się przed mio tem roz ważań i powiązań lit era -
tury z kon tek stem chrześci jańskim w wystąpi eni ach  K a r e l a  K o m á r k a  (Li tur -
gické in spi race v díle Ja ro slava Durycha) i  J a n y  V r a  j o w e j  (Te ma ti zace kon -
fliktu an tiky a křesťan ství jako vy jádření krize hod not (J. S. Machar)). Po dobny prob -
lem zaint er esował  J u s t y n ę  K o ś c i u k i e w i c z.

Dwudzi estow iec zne ten dencje występujące w lit era turze czeskiej, będące prze -
cież od bi ciem ten dencji ogól noeu ro pejskich stały się powodem do roz ważań  P a  -
t r y c j u s z a  P a j ą k a, który wska zywał na to tali taryzm „jako źródło in spi racji dla
czeskiej pow ieści czar nej”. 

Intere sujące fakty do tyczące losów i po dejmow anych prób dokońc zenia dzieła
K. Havlička- Borovskiego przed stawił  P e t r  H o r a  w ref era cie K pokusům o dok -
ončení Hav líčk ova »Křtu svatého Vla dimíra«. Is totne prob lemy w lit era turze czeskiej 
podjęła także  K a t e ř i n a  P i  p o v á  (Prob lema tika rozumění v díle F. D. Mer tha)
oraz Zdeněk Smolka (Fi lo zo fu jící »nad in ter pre tace« We inerovy povídky »Rov nová-
ha«).

Swoje roz ważania w kon tekście ściśle eu ro pejskim prowadzili również nau -
kowcy z sek cji językozn awczej, jako je den z te matów głównych wy bierając za gad ni -
enie za pożyc zeń w języku czeskim, a tym sa mym wpływów językowych.  J i ř í
M a r  v a n  roz pa trywał zjawiska współczes nego języka czeskiego jako część spe cy -
fic znego „ling woareału”. Intere sującego te matu – przed stawionego niez wykle żywo
i zajmująco – podjęła się  M a r i e  K r č m o v á  pt. Vlivy cizích ja zyků na vy jadřování

v en ském ča sopise před 100 lety. Również te mat za pożyc zeń w czeszc zyźnie dzie-
więtnas tow iec znej stał się ce lem wystąpi enia Jo anny Mietły.

Okazało się, że za gad ni enie wpływów języków ob cych na stan współczes nego
języka czeskiego jest niez wykle nośnym i ważnym te matem do dyskusji, której
podjęli się  D i  a n a  S v o  b o  d o v á,  A n n a  Č e r n á,  I v a n a  K o l á ř o v á czy
J i n d ř i š k a  S v o  b o  d o v á (na przykładzie języka lit er ack iego).

W kon tak tach języka czeskiego z in nymi językami stał się prob lem przekładu
współczes nego, który był przyc zynkiem do dyskusji dla  H a n y  S o d  e y f i  i  J a n y
H o f f  m a  n o v e j.

Zjawiska gra ma tyc zne, ich mo dy fikacje i przemi any w sys temie języka czeskiego 
omawi ali  J i ř í  Z e m a n  (Začleňování cizích osob ních jmen do če ského ja zyk ového
sys temu),  I v a n a  S v o  b o  d o v á  (Něk teré pra vopisné pro blémy z hle diska práva),
H a n a  K o n e č n á  (Ten dence vývoje mor fologického systému v současné češt ině
(v sou vis losti s prací na Inter ne tové ja zyk ové příručce),  E v a  H o š n o v á  (Otázky
vztahu mezi te ma tickými po sloup nostmi a uitými ja zyk ovými prostředky) a  L i d i a
P e š i  n o v á  za gad ni enie czasowników dwuas pek towych postarała się uka zać na
szerszym tle słowiańskim.

Roz warstwienie języka z socjologic znego punktu widzenia stało się te matem
wystąpi enia  J a  r o  s l a v a  H u b á č k a. Prob lem prag ma ling wistyczny został podję-
ty także przez  P e  t r a  M a r e š a, który w wyjątkowo intere sujący sposób przed -
stawił za gad ni enie wy pow iedzi nie for malnych we współczes nej pub li cystyce czes-
kiej. Nieod ległego te matu podjęła się Hana Srpová wyka zując związki między sty lem 
nau kowym a rek lamą, jako prze jawem działania i wywiera nia na cisków poprzez
mass me dia. W tym kręgu wystąpień do wyjątkowo zajmujących należy zaliczyć
referat  M i  l o š a  M l č o  c h a, który przed stawił i omówił przykłady porównań i me -
ta for, po jawiających się w spra wozdawczym dzi en ni karstwie spor towym. Intere -
sująco o języku „me dyc znym” wy powi adały się  I v a n a  B o z d ě c h o v á  (Proměny 
v ter mi nolo gii če ské me dicíny) oraz  A l e n a  Č e r n á  (Češt ina stře dověkých lékař-
ských knih).

Osadzenie języka w kon tekście kul tu rowym w rozu mieniu pew nego et nikum –
wa run kow anie języka poprzez kul turę stało się przed mio tem roz ważań  K a t e ř i n y
K ř í  o v e j, która wyka zywała językowe po do bieństwa i różnice kul tu rowe między
frazeolo giz mami niemieckimi i czeskimi, wpisując je w obręb eu ro peiz mów. Po -
zostając w sferze me todolo gii językowego obrazu świ ata,  A n n a  Z u r a  starała się
odczy tać – na pod stawie języka poe tyck iego Ja ro slava Seif erta – sposób obra zow ania
doświ adczenia wo jen nego poprzez nazwy barw w to mikach z tego ok resu.

Prob lem wywołany przez  M a r i ę  Č e c h o w ą  w obradach ple narnych, do -
tyczący nauc za nia języka czeskiego cud zoziemców został podjęty przez  J a  r o m í -
r ę  Š i n  d e l á ř o v ą, która mówiła o pewnych, uciążliwych dla cud zoziemców
„kruczkach”, po jawiających się w para dyg ma cie mor fologic znym po między dwiema
płaszc zyznami: spi sovná češt ina – obecná češt ina. Na to mi ast o doświ adczeni ach
w nauc za niu języka czeskiego cud zoziemców z punktu widzenia fonologic znego,
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zwłaszcza w or toepii i pro zo dii, mówiła  E v a  H á j k  o v á. For malną stroną nauc za -
nia języka czeskiego jako ob cego zajęła się  M a r i e  H á d k o v á, która przed stawiła
możli wości us tan daryzow ania języka w ra mach SERR (Společný ev ropský ref er enční
rámec), wska zując na pewne ogól nie przy jęte, pod pa tronatem Komisji Eu ro pejskiej,
zasady nauc za nia języków ob cych i prze prowadza nia eg zaminów cer ty fi ka towych.

 W trak cie trwania kon fer encji odbyła się także dyskusja pane lowa na te mat stanu
i per spek tyw pol skiej bo hem istyki, w której wzięli udział przed stawi ciele pol skich
ośrod ków bo hem istyc znych obecni w Ra ci borzu. W toku spot kania za prezen tow ano
poszc zególne placówki, wy jaśn iono jaki typ stu diów jest prowad zony oraz w jakim
kie runku zmier zają ba da nia nau kowe nad językiem i lit era turą czeską w Polsce.
Wymien iono się poglądami i doświ adczeniami, zarówno ze sfery stricte nau kowej,
jak i dy dak tyc znej.

Wielką nie spodzi anką, fak tem od no tow anym przez organi za torów, były gratu -
lacje złożone Pro fe sor Ma rii Čechowej z okazji Jej ju bile uszu. Dosto jnej Ju bi latce
wręc zono przy go towaną na tę okazję pub lik ację, do której pow sta nia przyc zynili się
Jej współpra cownicy: prof. Do brava Moldanová oraz prof. Miec zysław Ba lowski. Ju -
bile usz uświ etnił występ uc zniów Państ wowej Szkoły Muzyc znej z Ra ci borza. 

Jed nak spot kanie ra ci bor skie ob fi towało nie tylko w intere sujące wystąpi enia
filol ogic zne, ale także było okazją do spot kań towarzyskich, obopól nej wymi any
i naby cia pub lik acji, prze dyskutow ania nowych po mysłów w sferze bo hem istyki,
a wszystko to w at mos ferze po god nej ra ci bor skiej je si eni przy filiżance kawy, czy
gorącej her ba cie. Na koniec, wisi enką na tor cie było zaproszenie wszyst kich uc zest -
ników na wspólną wy ciec zkę do Ko palni Sre bra w Tar nowskich Górach.

An na Zu ra, Wrocław

Podz wonne dla granic. Polsko- czeskie linie podziałów 
i miejsca kon tak tów w języku, lit era turze i kul turze, 

Jugowice, 17–19 kwi et nia 2008 r.

Zakład Bo hem istyki In stytutu Fi lolo gii Słowiańskiej na Uniwer syte cie Wro-
cławskim zor gani zował w dni ach 17–19 kwi et nia 2008 r. Międzynaro dową In terdy -
scy pli narną Kon fer encję Nau kową pt. Podz wonne dla granic. Polsko- czeskie linie
podziałów i miejsca kon tak tów w języku, lit era turze i kul turze, a honorowy pa tro nat
nad nią objął Marszałek Wo jewódz twa Dol nośląskiego Marek Łapi ński. Spot kanie
odbyło się w Jugowi cach w Górach Sowich, na terenie przy granic znym, gdzie od
wieków przenikają się różne kul tury. W kon fer encji wzięło udział 54 uc zest ników,
w tym 22 gości przybyło z ośrod ków za granic znych (Czech, Słowacji, Ser bii). Od no -
tować należy szczegól nie lic zny udział badaczy z ośrod ków cze skich i to nie tylko

stołec znych. W kon fer encji głos zabrali obok slawistów także przed stawi ciele in nych
dziedzin nauk hu man istyc znych (fi lo zofia, fi lolo gia ger mańska, his to ria) oraz śro -
dowisk dziennikarsko- kulturalnych. Była to druga kon fer encja nau kowa zor gani zow -
ana przez Zakład Bo hem istyki. Poprzed nia pt. „Wrocław w Czech ach – Czesi we
Wrocławiu. Lit era tura – język – kul tura” odbyła się we Wrocławiu, w dni ach 16–18
paździer nika 2002 r., z okazji 160- lecia pow sta nia semi nar ium słowiańskiego na
tymże uniwer syte cie.

Bodźcem do zor gani zow ania te goroc znej kon fer encji było ważne wy dar zenie,
które miało miejsce 20 grud nia 2007 r., a mi anowi cie znie si enie kon troli granic znych
i wstąpi enie nowych krajów człon kowskich Unii Eu ro pejskiej do Układu z Schen gen. 
Te maty wystąpień oraz dyskusje po nich, które od bywały się w dwóch sek cjach,
litera tu rozn awczej i językozn awczej, świ ad czyły o tym, że o kon tak tach w sferze
języka, kul tury i lit era tury Czech, Pol ski i Słowacji nie pow iedzi ano jeszcze ostat -
niego słowa, daleko jest jeszcze do pełnego roz poznania i wyk orzysta nia źródeł.
Podkreślili to w swoich wystąpi eni ach podczas sesji ple nar nej: J i ř í  D a m  b o r -
s  k  ý,  językozn awca (Podz wonne dla sporów o status laszc zyzny),  O n d ř e j  F e l c  -
m a n,  his to ryk (Češi  a Poláci – proměny hranic mezi oběma et niky a jejich státy),
J i ř í  M a r  v a n,  językozn awca (Ev ropa bez hranic – poh led z dílny lingvis tovy),
J ó z e f  Z a  r e k,  lit era tu rozn awca (Granica w nich – granica w nas), Z b y n ě k
H u  t a r,  dzi en ni karz (Hranice ze lené, hranice v srdcích),  A u  r e  l i  u s z  M a r e k
P ę d z i  w o l,  dzi en ni karz (Polacy, Czesi i Niemcy na ziemi kłodz kiej i Zaolziu),  J a n  
P a c h o l  s k i ,  lit era tu rozn awca (Adal bert Stif ter i Szu mawa albo o odrodzeniu
ruchu turystyc znego w czesko- austriacko- bawarskim po graniczu),  J u l  i a n  G o  -
l a k ,  dzi en ni karz (Polsko-Czeskie Dni Kul tury Chrześci jańskiej – przykład różnych
form współpracy na po graniczu w Eu rore gionie Gla cen sis). Już w pier wszym dniu
kon fer encji można było dostrzec wy soki poziom wystąpień oraz różno rod ność poru-
szanych za gad nień, co umożliwił sze roko sformułow any te mat kon fer encji poz wa -
lający na usytuow anie własnych wy pow iedzi w jak najro zle glejszym kon tekście
historyczno- literacko- kulturowym.

W bloku lit era tu rozn awczym za prezen tow ano około trzydzi estu ref er atów, w któ- 
rych można zau ważyć głębokie zaint er esowanie ich autorów proble mem granicy
(w różnych jej posta ci ach), sąsiedz kich kon tak tów i tożsa mości naro dowej. 

Szczegól nie to ostat nie za gad ni enie po dejmow ane było w ref era cie Misty fikacje
lit er ackie jako cze ski sposób przek rac za nia granic opre sy jnej rzec zy wis tości autor -
s t w a  K r y s t y n y  K a r d y n i -  P e l i k á n o v e j.  Zdaniem autorki misty fikacja
lit er acka po jawiała się w czeskiej lit era turze kilka razy. Sam fakt częs tot li wości
zjawiska każe się zas tanowić nad wywołującą je przyc zyną. Nier zadko ów powód
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tkwił w zewnętrznych oko lic zności ach poli tyc znych mających ogromny wpływ na
poc zu cie przynależności naro dowej. 

Prob lemy his to rii i poli tyki, które wie lok rot nie „za mykały” granice (nie tylko
państ wowe), ale i je „ot wierały” (rok 1989), po dejmow ane były m.in. przez Zofię Ta -
rajło- Lipowską, Jo annę Goszc zyńską, Jo annę Czaplińską, Wo jciecha So li ńskiego,
Agatę Fir lej, Lenkę Vi tovą, Iza belę Mroc zek, Juli anę Beňovą, Mi rona Pu kana, Mi -
rosława Śmi giel skiego. 

Doświ adczenie Wielkiej Wo jny w prozie Józefa Wit tlina, Vla dislava Vančury,
Rich arda We inera opisała  J o  a n n a  G o s z c  z y ń s k a  w ref era cie Doświ adczenie
I wo jny świa towej w czeskiej i pol skiej prozie ekspres jon istyc znej. Autorka za Janem
Pa točką stwierdziła, że Pier wsza Wo jna była wy dar zeniem rozstrzy gającym o charak -
terze całego XX wieku – „głęboko grzęznącego w wo jnie”. Na to mi ast doświ adczenie
czasów to tali taryzmu komu nistyc znego (mo mentu granic zam kniętych) zajmuje
Z o f i ę  Ta  r a j ł o -  L i p o w s k ą  w tekście Po tam tej stro nie granicy (czasowej),
czyli »Ba jec zne lata pod psem« Mi chala Viewe gha i Ireny Dousk ove. Na przykładzie
trzech współczesnych cze skich pow ieści: Báječná léta pod psa Mi chala Viewe gha
oraz dwóch pow ieści Ireny Dousk ovej: Hrdý Budes i Oněgin byl Rusák autorka za -
prezen towała za gad ni enie przek rac za nia wstecz granicy czasowej, jaką był rok 1989.
Bo haterowie tek stów do rastają w czasach bardzo ciężkich dla Czechosłowacji, w do -
bie tzw. nor mali zacji. 

W tym cza sie wielu niezależnych ar tystów emi growało poza granice kraju, gdzie
musieli się nauc zyć na nowo funk cjon ować w in nym śro dowisku. Uwagę na to
zwróciła  J o  a n n a  C z a p l i  ń s k a, powołując się na przykład prozy Lubomíra
Martínka (pisarza, esei sty, od 1979 r. we Francji) w ref era cie Hranice nejsou, protoe
ne ex is tují – nomád a no man v prózách Lubomíra Martínka. Prob lema tykę postaw
emi grantów podjął również  R a  d o s ł a w  Ł a z  a r z  w tekście Granice uf ności Jana
Amosa Komeńskiego. Uwagi o uchodźstwie, wier ności i wierze na pod stawie »Pane -
giryku Ka rolowi Gus ta wowi, bezkrwawemu zwy cięzcy Sar macji«. Badacz podkreślił,
że praw do po dob nie można uznać Komeńskiego za przykład wzorowego imi granta.
Za każdym razem, kiedy przyszło mu przek rac zać granice, starał się być przykładnym 
oby wa te lem, który działa na korzyść społec zeństwa i państwa, w którym się zna lazł.

O trudnych cze skich, pol skich, słowackich i węgier skich doświ adczeni ach po-
kolen iowych roz ważali: Wo  j c i e c h  S o  l i  ń s k i  w wystąpi eniu Hrabal- Huelle-
 Esterházy, trójkąt in tertekstu alny“,  A g a t a  F i r  l e j  w  »Ta bliskość niewidzi al nej
linii«. O doświ adczeni ach granicy w prozie Ju rija An druchowycza, Andrzeja Sta -
siuka i Jáchyma To pola oraz  M i  r o s ł a w  Ś m i  g i e l  s k i  w ref era cie Mani fes tacja
wol ności, doku ment nie woli. Cze ska, pol ska i słowacka lit era tura dziennikowo-
 konfesyjna lat sie dem dzi esiątych na przykładzie dzieł Ludvíka Vaculíka, Ta deusza
Kon wick iego i Do minika Ta tarki. Wo jciech So li ński w swoim tekście podkreślił, że
można mówić o swoistym lit er ackim trójkącie in tertekstu alnym, obejmującym dzieła
trzech pisarzy reprezen tujących trzy kraje nie pok orne wobec władz radzieckich. Jego
zdaniem na mapie Eu ropy można zak reślić trójkąt, łączący Pragę z Gdańskiem i Bu -

da pesz tem, jako mi astami, w których mi esz kają i tworzą autorzy czyniący z prze-
strzeni tych mi ast deko racje do opi sy wanych przez nich narracyjno- lirycznych ludz -
kich kome dii i tra ge dii.

W mo men cie nadejścia roku 1989 w życiu Czechów i Po laków doszło do wielu
zmian. Wyszli oni z autarkii komu nistyc znej i znaleźli się w rzec zy wis tości, na której
nadejście nie byli przy go tow ani. Mu siało zatem do jść do wielu zmian na płaszc zyźnie 
poli tyc znej, społec znej, ekonomic znej, w tym także na polu wza jemnych kon tak tów
kul tu rowych i lit er ackich, o czym mówiła  L e n k a  V i  t o v á  w wystąpi eniu Hranice 
po hranicích oraz  I z a  b e l a  M r o c  z e k  w O przekład ach lit era tury czeskiej na
język pol ski po 1989 roku, która podkreśliła, że po 1989 roku czeską lit era turą
w Polsce zajmowało się aż 130 tłumaczy. Posia dają oni dobrą ori en tację w wyda-
rzeni ach na czeskim rynku wy dawnic zym, dzięki czemu prezen tują pol skiemu czy-
telnikowi lit era turę war tościową i doskon ale odz wier cied lającą napięcia współczes -
nej czeskiej kul tury. 

  Zmi any na polu wza jemnych kon tak tów tea tralnych i dra ma tyc znych śledzą
słowaccy badacze prob lemu:  J u l i  a n a  B e ň o v á  i  M i  r o n  P u  k a n.  Przy toc zyli
oni przykłady konk ret nych polsko-słowackich działań tea tralnych oraz wza jemnych
wpływów. W wystąpi eniu Búra nie štvrtej hranice (slov en ská a poľská dráma a di -
vadlo – kon takty, vplyvy a pre meny vyvol ané spoločensko- politickými zme nami) Juli -
ana Beňová podkreśliła, że szczegól nie sztuki pol skiego drama turga Sławomira
Mrożka wy dają się słowackim in sce ni za torom ak tu alne i nośne. W twórc zości Mroż-
ka od najdują własne zma gania z rzec zy wis tością i cy wi li zacją  oraz  od pow iedzi na
nur tujące ich py ta nia. 

Wielu badaczy biorących udział w tej kon fer encji swoje roz ważania kon cen -
trowało wokół jed nost kowych działań na rzecz za cieśni ania współpracy przy grani-
cznej, na przykład wystąpi enia:  J o  a n n y  M a k s y m -  B e n c z e w  Czeskie słowa – 
czeskie obrazy w cza sopiśmie Almanach Prow incjon alny,  L i l i  a n n y  M i o  d o ń -
s k i e j  Działal ność ks. Józefa Londz ina (1862–1929) na tle stosunków polsko-
 czeskich na Śląsku Ci eszyńskim,  N a d ě  d y  M o r á v k  o v e j  K půso bení F. A.
Hory (1838–1916) – mi lov níka pol ského ja zyka a kul tury v západních Čechách.

W sek cji językozn awczej zabrz miały ref er aty po dejmujące syn chronic zne jak
i dia chronic zne ba da nia nad językami.

Anal izy współczesnych języków do tyczyły trzy wystąpi enia.  O l d ř i c h  U l i č -  
n ý  w ref era cie Český a polský kon di cionál v slo van ském kon tek stu od niósł się do
przykładów z języka pol skiego, jak również in nych języków słowiańskich i zwrócił
uwagę na struk tury gra ma tyc zne trybu wa run kowego. Wskazał m.in. na spe cy ficzną
wie lo funk cy jność pol skiej kon struk cji morfologiczno- syntaktycznej z aby/żeby, nie
mającej odz wier cied lenia w po dob nych struk tu rach cze skich i in nych słowiańskich.
Czeskie przymi ot niki po tencjalne na tle słowiańskim przed stawiła  L e n k a  P t a k.
Po kazała, które sufixy mogą tworzyć przymi ot niki wy rażające możli wość lub nie -
możli wość pod le ganiu ak cji. Wystąpi enie  R o  m a n a  M a d e c k  i e g o  do tyczyło
z kolei kon fron tacji syn chronic znej pol skich i cze skich zaim ków wska zujących.
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Referat pt. Model pros torových a ča sových vztahů v češt ině a polšt ině aneb o čem
popisná gra ma tika mlčí jest przyc zynkiem do ba dań nad środ kami służącymi do lo ka -
li zacji miejsca i umiejs cawi ania czasowego w języku.

Na kon fer encji reprezen tow ane były również wyniki ba dań historyczno- języ-
kowych.  J a  r o s ł a w  M a  l i c k i  na tle roz woju języka pol skiego i niemieck iego
nakreślił ewo lucję języka czeskiego na Śląsku. Przed stawione fakty oraz wnioski
w jego ref era cie pt. Język cze ski na Śląsku w kon tekście śląskich dziejów języka pol -
skiego i niemieck iego. Py ta nie o granice his to rii języka  mogłyby być pod stawą do
stwor zenia nowej perio dyzacji dziejów języka czeskiego. O przynależności języka
ke naańskiego, poglądach na ten język m.in. Jakob sona a Havránka, ale również pol -
skich uc zo nych re ferowała  L e n k a  U l i č n á  w wystąpi eniu pt. Ke naanský ja zyk:
Češt ina a/nebo polšt ina? 

Prob lem in ter fer encji fone tyc znych przed stawił  A r  t u r  Tw o r e k  w wystą-
pieniu naz wanym Twoja mowa cię zdradza –  kilka uwag do opisu wy mowy niemieck -
iej z punktu widzenia języków czeskiego i pol skiego. Bronił fone tyki jako rudy men tar -
nej dziedz iny ba dań języka, która niekiedy od su wana jest na mar gines przez fonolo-
gów. Podkreślił i udowodnił swoje twierdzenie na ma te riale niemiecko- czesko-
 polskim, że fone tyka ma ważne miejsce w proce sie komu nika cy jnym, zwłaszcza
z punktu widzenia psy choling wistyc znego: od biorca kształtuje swoją opinię o na -
dawcy komu ni katu.

Kon taminacja na styku języka niemieck iego i pol skiego była te matem ref eratu
Polsko- niemieckie kon takty językowe na Górnym Śląsku w ok re sie dwudzi es tole cia
między wo jen nego – spojrzenie językozn aw cze  E d y t y  B ł a c h u t.  Na pod stawie
ma te riału prasy tych dwu języków w ok re sie między wo jen nym na Górnym Śląsku
ref er entka przed stawiła różne przy padki kształtow ania wy pow iedzi w jednym języku
poprzez odwołanie się do wy rażeń i zwrotów w drugim języku. 

J a  r o  s l a v  L i  p o w s k i  w swoim wystąpi eniu próbował od pow iedzieć na py -
ta nie, dlac zego różni się stano wisko badaczy pol skich i cze skich do prob lemu ist ni -
enia i przynależności gwary ci eszyńskiej. Odwołując się do ba dań Zbig niewa Gre nia,
zapro pon ował socjol ing wistyc zne spojrzenie, które zbliżyłoby stano wiska obu grup
językozn aw ców. Je dyny ref erat poruszający prob lema tykę nazw własnych pt. Współ-
czesne an tro poni mic zne dowody na związki Ziemi Kłodz kiej z Re pub liką Czeską
wygłosiła  M a g  d a l e n a  M a t  k o w s k a.  Zwróciła uwagę na pewną ilość naz wisk
na Ziemi Kłodz kiej, których forma fone tyc zna czy or to grafic zna wska zuje na to, że
może chodzić o naz wiska czeskie bardziej czy mniej spolo ni zow ane czy też zger -
mani zow ane. Po dobną prob lema tykę, acz z dziedz iny ape laty wów, podjął  J o  s e f
J o  d a s,  który w ref era cie Česko- polské paralely při uívání pře jatých slov z román-
ských ja zyků scharak teryzował paralelne adap tacje ob cych wy razów po chodzenia ro -
mańskiego na obsz arze czesko- austriackim. 

Znie si enie kon troli granic znych prze jawia się najszyb ciej i najwy raźniej w war-
stwie leksykal nej języka. W ref era cie o tytule bez pośred nio nawiązującym do te matu

kon fer encji Slovní zásoba nezná hranic ten fakt udowad niał i na ciekawych przy-
kładach prezen tował za pożyc za nie in ter nacjon al iz mów  L a  d i s l a v  J a n o v e c.

Trzydniowa kon fer encja Podz wonne dla granic – Hranicím u odz vonilo odbyła
się w przy jemnej i ży czl iwej at mos ferze. Żywe dyskusje po wygłoszo nych ref era tach
po kazały, że te mat granicy w języku, lit era turze i kul turze jest ak tu alny i ciągle żywy.
Kon fer encja zosta nie uwieńc zona pub lik acją ref er atów w to mie, który wy jdzie w przy-
szłym roku kalen dar zowym.

Do ro ta Żygadło- Czo p nik, Ja ro s lav Li po wski, Wrocław

Mez inárodní aso ci ace bo hem istů (MAB)
Czech Lan guage In ter na tional As so cia tion (CLIA)1

Záměrem aso ci ace je pod poro vat, koordi no vat a dále roz víjet bo hemis tická stu dia 
v zah ra ničí, zaměřená na český ja zyk a jeho výuku a na ja zyk ověd nou bo hemis tiku.

I. Hlavní funkce 

1. Vytvoření databáze zahraničních bohemistů a sledování jejich profesionálních
aktivit.

2. Poskytování informačních slueb a ko or di na ce těchto aktivit.
3. Or ga ni za ce a pořádání bohemistických setkání (domácích porad, mezinárodních

schůzek a sympozií), výběr jejich témat a zvláštních příleitostí celospolečenských 
či profesionálních (důleitá výročí, jubilea významných osobností apod.).

4. Podíl na or ga ni za ci zahraničních setkání – samostatných či v rámci větších sym-
pozií a jiných aktivit (kniní výstavy, akce českých center apod.).

5. Or ga ni za ce mezinárodního sjezdu bohemistů jednou za pět let (obvykle dva roky
po kongresu Mezinárodního komitétu slavistů) počínaje rokem 2010.

II. Péče o rozvoj oboru

1. Péče o výuku češtiny v zahraničí (lektoráty, sledování zájmu o studium češtiny
včetně nabídek materiální podpory). Příprava lektorů češtiny v rámci vysokoškol-
ského studia. 

2. Pro pa ga ce studia češtiny na českých univerzitách pro zahraniční studenty, infor-
mování o monostech stipendií, grantů apod.

3. Spolupráce s příslušnými orgány domácími (zahraniční oddělení Mini ste r st va
školství, mládee a tělovýchovy a Mini ste r st va kultury ČR, kulturní oddělení
Mini ste r st va zahraničních věcí ČR včetně vedení zahraničních center, rektoráty,
Akademie věd ČR, Národní knihovna Praha, Slovanská knihovna aj). 
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4. Spolupráce s českými in sti tu ce mi v zahraničí (zastupitelské úřady, česká centra,
Společnost pro vědu a umění). 

5. Spolupráce se zahraničními partnery (uni ve rzi ty, knihovny, orgány EU).
6. Spolupráce s celoevropskými orga ni za ce mi a národními orga ni za ce mi se společ-

ným pro gra mem.

III. Publikační a jiná veřejná činnost

1. Pravidelné vydávání sborníků z uvedených setkání, sborníků ke zvláštním příle-
itostem (včetně festschriftů) či při jiných vhodných příleitostech.

2. Vydávání vlastního zpra vo da je v rámci monitorování bohemistické činnosti v za-
hraničí. Jednotlivá čísla mohou být tematická, např. věnovaná bo he mi sti ce v jed-
notlivých zemích (včetně dalších zpráv o české účasti v cílové zemi, a to v rámci
„placené“ reklamy).

3. Poskytování monosti zahraničním bohemistům vydávat vlastní tituly (v rámci
Acta Slavica et Baltica, příp. vytvoření vlastní série Acta Bohemica „in ter na tio -
nalia/universa“ apod.).

4. Pro pa ga ce činnosti zahraničních bohemistů v médiích a formou jiných výstupů na
veřejnosti (např. pre zen ta ce knih), zodpovědnost za příslušné veřejné uznání
vynikajících výkonů v oboru bo he mi sti ky.

IV. Členství

Člen ství zahr nuje násle du jící typy:
1. Řádným členem se můe stát aktivně činný zahraniční bo he mi sta, působící v za-

hraničí i v České re pu b li ce.
2. Studentským členem se můe stát zahraniční student doktorského studia v oboru

bo he mi sti ka (před dosaením titulu PhD), působící v zahraničí i v České re pu b li ce
a povaující bo he mi sti ku za součást budoucí profesionální činnosti. Podmínkou
členství je doporučení školitele, příp. jiného akademického pracovníka, který je
podrobně seznámen s jeho prací.

3. Emeritním členem se můe stát zahraniční, příp. český bo he mi sta, který dlou-
hodobě aktivně působil v oboru bo he mi sti ky a od bo r nou činnost můe doloit
publikační činností.

4. Čestným členem se můe stát zahraniční bo he mi sta, který se zvlášť zaslouil
o rozvoj bo he mi sti ky. Toto členství se uděluje po zvláštní kon zu l ta ci s představi-
teli centra a představiteli příslušného te ri to ria.

5. Or ga ni za ce vyzve české bo he mi sty, kteří mají dlo uho le tou zkušenost s bohe mi stic -
kou a příbuznou činností v zahraničí, k účasti na práci MAB. Tito členové budou
patřit mezi zvláštní členy. 

V. Organizační stru ktu ra

1. Ústřední základnou je FFUK a její bohemistické sloky, poskytující i základní lo gi -
sti ckou podporu (členové ústavů, do kto ran di, příp. jiní zájemci). 

2. Spolupráci s domácími bohemistickými pracovišti přednostně zajišťují členové
MAB působící na těchto pracovištích. 

3. Základní organizační stru ktu ra v zahraničí se dělí na čtyři hlavní te ri to ria:
a) slovanské země, s podrozdělením v principu pro kadou zemi zvlášť; 
b) Evropa s jednotlivými subareály: Německo/Rakousko, Velká Británie, ro-

mánské země, Skandinávie (včetně Finska a pobaltských zemí), jihovýchod
(Maďarsko, Ru mun sko s Moldávií, Řecko, Turecko, výhledově Albánie);

c) anglofonní zámoří: USA, Kanada aj. (příp. Austrálie);
d) Asie – případně v bu dou c no sti dále rozdělena.

VI. Vedení 

V čele MAB stojí výkonný předseda, organi zační výbor a sek re tariát. Struk tura
ve dení se ut váří ve spo lu práce s ve dením FF UK.

Ofi ciální ve dení MAB má dva předsedy: domácího a zah ra ničního. Tito funk -
cionáři jsou vybíráni z člen ské zák ladny, pop sané v oddílu V.

V předsednictvu jsou zastoupena všechna teritoria alespoň jedním zástupcem.
Kadá země má monost jmenovat svého zástupce do předsednictva, pokud má
alespoň deset řádných, emeritních a/nebo čestných členů.

Prof. PhDr. Jiří Ma r van, PhD.,
Prof. Dr. Jan Kuklík, CSc.,

PhDr. Iva na Bozděchová, CSc.
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Mie czysław BA LO WSKI

Poznań

Ośro d ki bohe mi sty cz ne w Pol sce

Na ucza nie ję zy ka i li te ra tu ry cze skiej w Pol sce po sia da długo le t nią tra dy cję.
Pierwsze wykłady z ję zy ka i li te ra tu ry cze skiej zo stały od no to wa ne w hi sto rii Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go i da tują się na rok 18181. Na wet je śli re gu la r ne stu di a bohe -
mi sty cz ne wprowadzono na Uni wer sy te cie Ja giel lo ń skim, gdzie naj wcze ś niej roz po -
czę to kształce nie pol skich bo he mi stów, w ro ku 1950, to jed nak trud no po minąć wcze -
ś niejsze formy pro pa go wa nia języ ka i li te ra tu ry cze skiej – czy prze ka zy wa nia wie dzy 
o li te r atu rze czy ję zy ku cze skim – w fo r mie al bo wykładów dla osób zain tere so wa -
nych, al bo stu diów sla wi sty cz nych (dzi siaj ro zu mia nych ja ko kie ru nek sla wi sty ka
ogó l na). Już bo wiem sam fakt, że znalazło się ty le osób, by uru cho mić ku r so we
wykłady bohe mi sty cz ne, świa d czy o zain tere so wa niu tą pro b le ma tyką od początku
XIX wie ku. I zain tere so wa nie to nie spa da, a wręcz prze ciw nie. Pod czas gdy w ro ku
1950 ist niała ty l ko jed na bo h emi sty ka w Pol sce (na Uni wer sy te cie Ja giel lo ń skim
w Kra ko wie), to w ro ku 2008 jest ich 12, z cze go w 4 ośro d kach kształci się w pełnym
cy klu ma gi ste r skim filo lo gi cz nym (Uni we r sy tet Ja giel lo ń ski, Uni we r sy tet Śląski
w Katowicach, Uni we r sy tet im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu, Uni we r sy tet Wro-
cławski), w jed nym – w pełnym cy klu ma gi ste r skim kul turo zna w czym (Uni we r sy tet
Wa r sza wski), w 4 – w cy klu li cen cja c kim filo lo gi cz nym (Uni we r sy tet Opo l ski, Pa ń -
stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa w Ny sie, Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa
w Ra ci bo rzu, Aka de mia Techniczno -Huma nisty cz na w Bielsku-Białej) i w trzech ja -
ko spe cja l ność inne go kie run ku filo logi cz ne go (Uni we r sy tet im. Ma rii Cu rie Skło-
dowskiej w Lu b li nie, Uni we r sy tet im. Mi kołaja Ko pe r ni ka w To ru niu, i Uni we r sy tet
Szczeciński). Roz pa tru je się ta k że mo ż li wość utwo rze nia spe cja l no ści bo hemi sty cz -
nej lub przy naj mniej le kto ra tu ję zy ka cze skie go w in nych ucze l niach pol skich.

Mo ż na więc po wie dzieć, że obe c nie na uka ję zy ka i li te ra tu ry cze skiej od by wa się
na ki l ku po zio mach, po czy nając od naj ni ż sze go (w ro zu mie niu dy da kty ki uni wer -
syte c kiej), tzn. od na uki na le kto ra cie ję zy ka cze skie go, a kończąc na stu diach ma gi -
ste r skich z za kre su fi lo lo gii cze skiej. Jest to za le ż ne od ki l ku czyn ni ków. Po pierwsze
od te go, czy da ny ośro dek po sia da wystarczającą ka drę pe da go giczną, aby uzy skać
pra wo pro wa dze nia stu diów filo lo gi cz nych na po zio mie li cen cja c kim lub ma gi ste r -
skim. Po dru gie od tego, ja kie jest zapo trze bo wa nie na ab so l wen tów fi lo lo gii cze -
skiej, jaką mają oni mo ż li wość wy ja z du na stu dia do Czech, a na stę p nie pod ję cia pra -

cy w swo im zawodzie. Po trze cie, ja kie kon ta kty na uko we i dy da kty cz ne po sia da da -
ny ośro dek z ośro d k ami akad emi c ki mi w Re pu b lice Czeskiej. Po czwa r te zaś, czy da -
ny ośro dek ma tra dy cję w pro wa dze niu ba dań na uko wych w za kre sie języ koz na w -
stwa i/lub lite ratu rozna w stwa cze skie go (czy – sze rzej – slawi sty cz ne go), a ta k że dy -
da kty ki w tym za kre sie. Jest to bo wiem bar dzo isto t ne, po nie waż ośro d ki, któ re mają
już ja kieś osiągnię cia na po lu ba da w czym, sta rają się utrzy mać rów nież dy da kty kę
w za kre sie sla wi sty ki. Przykładem mo że być Uni we r sy tet Wrocławski czy Uni we r sy -
tet im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu, gdzie w osta t nich ki l ku lub ki l ku na stu la tach 
„odrodziła” się bo he mi sty ka. Współcze ś nie naj waż nie j szy z nich to czyn nik pierw-
szy, co wi dać cho ć by na przykład zie Uni wer sy te tu im. Mikołaja Ko pe r ni ka, któ ry
pro wa dził stu dia ma gi ste r skie w za kre sie fi lo lo gii cze skiej, jed na k że w związku
z bra kiem włas nej ka dry peda go gi cz nej mu siał zamknąć stu dia ma gi ste r skie (i li cen -
cja c kie) na kie run ku bohe mi sty cz nym (kie ru nek fi lo lo gia, spe cja l ność fi lo lo gia cze -
ska) i kon ty nu o wać na ukę ję zy ka cze skie go w fo r mie al bo le kto ra tów ję zy ka cze skie -
go, al bo spe cja li za cji bohe mi sty cz nej na in nych kie run kach – prze de wszystkim – sla -
wi sty cz nych, po nie waż chę t nych ucze nia się ję zy ka cze skie go i po zna wa nia li te ra tu -
ry cze skiej nie uby wa.

Omawiając za tem polską bo he mi sty kę w wę ż szym rozumieniu, trze ba stwier -
dzić, że na ucza nie ję zyka cze skie go od by wa się w 12 ośro d kach aka de mi c kich (por.
wy kres 1). Mo ż na je po dzie lić na ośrodki:

1) prowadzące  s t u d i a  f i l o  l o  g i  c z  n e:
a) m a  g i  s t e  r  s k i e, 
b) l i  c e n  c j a  c  k i e, 

2) prowadzące  s t u d i a  k u l  t u r o  z n a  w  c z e  z  r o z  b u  d o  w a  n y m  b l o k i e m  
c z e s k i m,

3) prowadzące  l e k t o r a t y  l u b  r o z  b u  d o  w a  n e  s p e  c j a  l i  z a  c j e  b o h e  -
m i  s t y  c z  n e.

Do gru py  p i e  r  w s z e j  (pkt 1a) na leżą ośro d ki aka de mi c kie, któ re po sia dają
wy star czającą ka drę pe da go giczną, by móc pro wa dzić stu dia li cen cja c kie i ma gi ste r -
skie, i któ re uzyskały akre dy ta cję Pa ń stwo wej Ko mi sji Akre dyta cy j nej oraz Uni wer -
syte c kiej Ko mi sji Akre dyta cy j nej. W ośro d kach tych pro wa dzo ne są rozległe ba da nia 
na uko we w za kre sie bo he mi sty ki. Na leżą do nich: Uni we r sy tet Ja giel lo ń ski w Kra ko -
wie, Uni we r sy tet Śląski w Ka to wi cach (sie dzi ba In sty tu tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej
znaj du je się w So s no w cu), Uni we r sy tet im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu i Uni -
we rsy tet Wrocławski. W nie któ rych z nich pro wa dzo ne są je sz cze stu dia ma gi ste r skie 
pię cio le t nie. Jed nakże ze wzglę du na rozporządze nie Mi ni stra Szko l ni c twa Wy ższe -
go i Na uki we wszy stkich szkołach wy ższych na le ży przejść na sy stem bo lo ń ski. Z te -
go wzglę du pię cio le t nie stu dia ma gi ste rskie są na uko ń cze niu.

Do gru py  d r u  g i e j  (pkt 1b) na leżą ośro d ki aka de mi c kie, któ re po sia dają ka drę
pe da go giczną mogącą pro wa dzić stu dia boh emi sty cz ne na po zio mie li cen cja ckim.
W związku z tym uzyskały one akre dy ta cję je dy nie Pa ń stwo wej Ko mi sji Akre dyta -

449 450

1 Por. T. Z. Orłoś, Krakovská bo he mi sti ka, „Práce z dějin sla vi sti ky” VI, 1982, s. 125.



cyj nej na pro wa dze nie dy da kty ki na kie run ku fi lo lo gia, spe cja l ność fi lo lo gia cze ska
(lub słowia ń ska pro fil cze ski)  I sto p nia. Na leżą do nich: Uni we rsy tet Opo l ski, Pa ń -
stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa w Ny sie, Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa
w Ra ci bo rzu oraz Aka de mia Techni czno-Hu manisty cz na w Bie l sku - Białej.

Do gru py  t r z e  c i e j  (pkt 2) na le ży je dy nie Uni we r sy tet Wa r sza wski, któ ry zde -
cy do wał się prze pro fi lo wać stu dia bohe mi sty cz ne z filo lo gi cz nych na kul turo zna w -
cze. W związku z tym In sty tut Sla wi sty ki Za chod niej i Połud nio wej uzy skał akred y -
ta cję Pa ń stwo wej Ko mi sji Akre dyta cy j nej na pro wa dze nie kie run ku stu diów kul turo -
zna w stwo, któ ry na stę p nie spro fi lo wał tak, aby w ra mach pla nu za jęć na tym kie run -
ku był obe c ny roz bu do wa ny blok bohe mi sty cz ny. 

Do gru py  c z w a  r  t e j  (pkt 3) na leżą ośro d ki aka de mi c kie, które nie po sia dają
akre dy ta cji Pa ń stwo wej Ko mi sji Akre dyta cy j nej na pro wa dze nie kie run ku fi lo lo gia,
spe cja l ność fi lo lo gia cze ska (lub fi lo lo gia słowia ń ska pro fil cze ski). Jest to związa ne
prze de wszy stkim z bra kiem tzw. samo dzie l nych pra co w ni ków na uko wych, któ rzy
mo gli by akre dy to wać da ny kie ru nek. Jak już wy żej wspomniałem, naj le p szym przy-
kładem jest Uni we r sy tet im. Mi kołaja Ko pe r ni ka, któ ry po sia dał ta kie pra wa, ale utra -
cił je w wy ni ku braku pra co w ni ka samo dzie l ne go. Do tej gru py na le ży za li czyć ta k że:   
Uni we r sy tet im. Marii Curie Skłodo wskiej w Lu b li nie i Uni we r sy tet Szcze ci ń ski,
w któ rych bra ku je bohe mi sty cz nej ka dry peda go gi cz nej. Mi mo to po dej mują one
działania na rzecz pro pa go wa nia ję zy ka i li te ra tu ry cze skiej. Mie j my nad zie ję, że
w naj bli ż szych ki l ku (lub ki l ku na stu) la tach bę dzie my mo gli po wie dzieć, że ośro d ki
te na leżą do co naj mniej gru py dru giej ośro d ków bohe mi sty cz nych. Cen ne na to miast
jest to, że dy re kcje in sty tu tów tych ośro d ków wy chodzą na prze ciw zain tere so wa niom 
stu den tów i or ga ni z ują al bo le kto ra ty, al bo spe cja li za cje bohe mi sty cz ne.

Ist nieją w Pol sce rów nież ta kie ośro d ki aka de mi c kie, w któ rych nie ja ko „se zo no -
wo” uczy się ję zy ka cze skie go, co jest za le ż ne od zain teres o wa nych nau cze niem się
te go ję zy ka. Do ta kich mo ż na za li czyć (np.) Pa ń stwową Wyższą Szkołę Za wo dową
w Wałbrzy chu, Pa ń stwową Wyższą Szkołę Za wo dową w Le g ni cy czy Ko le gium
Karko no skie w Je le niej Gó rze.

In nym pro ble mem są skry p ty i pod rę cz ni ki do na ucza nia Po la ków ję zy ka cze -
skie go. Ten pro blem wy ma ga oso b ne go omó wie nia. Jed na k że ze wzglę du na dy -
dakty cz ny cha ra kter ni nie j sze go opisu chciałbym o nim cho ć by wspo mnieć. Po mo ce
do na uki ję zy ka i li te ra tu ry cze skiej mo że my po dzie lić na ki l ka grup:
1. S k r y p t y  i  p o d  r ę  c z  n i  k i  do nauki języka lub li te ra tu ry czeskiej, a także

a n t o l o g i e  tekstów;
2. S ł o w n i k i  języka cze skie go;
3. R o z  m ó w  k i  cze sko- po l skie;
4. I n n e  m a t e r i a ł y  po mo c ne w dyda kty ce na filologii czeskiej.

Do pie r wszej gru py za li czy my pod rę cz ni ki do na uki ję zy ka cze skie go, pod rę cz ni -
ki do na uki gra ma ty ki cze skiej, jak rów nież skry p ty i pod rę cz ni ki do na uki li te ra tu ry
cze skiej, w tym ta k że an to lo gie te kstów. Są to na stępu ją ce pra ce2:

– H e n r y k  B a t o w s k i, Pod rę cz nik języka czeskiego, Księżnica Atlas, Wro-
cław–Wa r sza wa 1950, 139 s.

– A n n a  J.  B l u s z c z,  J a r o s l a v  R e s k a, Zwięzły kurs języka czeskiego. Cz. 1,
Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Śląskiego, Ka to wi ce 1993, 163 s.

– J i ř í  D a m b o r s k ý, Mluvíte česky? Zwięzły kurs języka czeskiego, Wiedza
Powszech na, Wa r sza wa 1972, 280 s.
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Wy kres 1. Roz mie sz cze nie ośro d ków bohe mi sty cz nych w Polsce

2 W po ni ż szych wy ka zach prac uży te cz nych w dy da kty ce ję zy ka cze skie go zachowałem
ko le j ność al fa be tyczną, aby nie wa r to ścio wać po szcze gó l nych opra co wań. Takie pod e j ście
wymaga zde cy do wa nie sze r sze go, oso b ne go omó wie nia.



– J o s e f  H r o n, Pod sta wo wy kurs języka cze skie go, Wy daw ni c two Uni we r sy tetu
Wrocławskiego, Wrocław 1969, 106 s.

– J i n d ř i c h  J i r á s e k, Pod sta wo wy kurs języka czeskiego dla początkujących,
Wy daw ni c two Uniwer sy tetu Wrocławskiego, Wrocław 1975, 110 s.

– J i n d ř i c h  J i r á s e k, Pod sta wo wy kurs języka czeskiego. Cz. 1, Wydawnictwo
Uni wer sy tetu Szcze ci ń skiego, Szczecin 1985, 156 s. 

– D a r i u s z  K o n d e r l a ,  I r e n a  K o n d e r l o v á, Ať se Vám dáří! Pod rę cz nik
do nauki języka czeskiego,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu,
Racibórz 2004, 294 s.

– J i ř i n a  R u t o v á, Český jazyk pro mirněpokročilé, Wy daw ni c two Uni we r sy tetu
Ja giel lo ń skiego, Kraków 1982, 236 s.

– J i ř i n a  R u t o v á, Český jazyk pro pokročilé, Wy daw ni c two Uni we r sy tetu Ja -
giel lo ń skiego, Kraków 1994, 163 s.; 2 wyd. – 19993.

– D a v i d  S h o r t, Język czeski dla początkujących, Wy daw ni c two Li te ra c kie, Kra-
ków 2007, 433 s. + 2 CD.

– L e n k a  V i t o v á, Český nejen pro filology. Díl 1. Pracovní kniha: gramatika, texty,
konverzační témata, cvičení, přílohy, slovníček, Wy daw ni c two Po zna ń skich Stu-
diów Po lonis tycz nych, Poznań 2002, 212 s.; 2 wyd. popr. i poszerz. – 2003, 221 s.

– M i e c z y s ł a w  B a l o w s k i, Gramatyka czeska w tabelach, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Raciborzu i Wy daw ni c two Pro, Racibórz 2004, 104 s.

– A n n a  J.  B l u s z c z,  J a r o s l a v  R e s k a,  M a r i á n  S e r v á t k a, Rekcja cza -
so w ni ków polskich, czeskich i słowa c kich, Wydawnictwo Uni we r sy tetu Śląskiego, 
Ka to wi ce 1991, 109 s.

– Chre sto ma tia słowiańska, cz. 2. Teksty za cho d niosłowiańskie (ze słow ni cz kiem),
red. T a d e u s z  L e h r - S p ł a w i ń s k i, Wy daw ni c two Studium Słowia ń skie go
UJ, Kraków 1950, 291 s.

– J i ř í  D a m b o r s k ý, Pod sta wy gramatyki czeskiej. Podręcznik, Pa ń stwo we Wy -
daw ni c two Naukowe, Wa r sza wa 1970, 189 s.

– T a d e u s z  L e h r - S p ł a w i ń s k i ,  Z d z i s ł a w  S t i e b e r, Gramatyka hi sto ry cz na
języka czeskiego. Cz 1, Państwowe Wy daw ni c two Naukowe, Warszawa 1957, 142 s. 

– T a d e u s z  L e h r - S p ł a w i ń s k i, Zarys gramatyki historycznej języka czeskie-
go. Głosownia i fleksja hi sto ry cz na, Państwowe Wy daw ni c two Naukowe, Łódź–
–Kraków 1953, 125 s.; 2 wyd. – 1957, 142 s.

– Cze sko- po l ska pozorna ek wi wa len cja ję zy ko wa. Materiały po mo c ni cze dla studen- 
tów, polskich bo he mi stów i czeskich po lo ni stów, oprac. pod red. T e r e s y  Z o f i i
O r ł o ś, Wy daw ni c two Uni we r sy tetu Ja giel loń skie go, Kraków 2004, 158 s.

– E w a  S i a  t  k o  w s k a,  J a n u s z  S i a  t  k o  w s k i, Wybór tekstów sta ro cze skich,
Wy daw ni c two Wydziału Po lo ni sty ki Uni we r sy tetu Wa r sza wskiego, Wa r sza wa
1967; 2 wyd. popr. i uzup. – 1988, 216 s.

– T a d e u s z  L e h r - S p ł a w i ń s k i, Gramatyka języka czeskiego, Książnica –
Atlas, Wrocław–Warszawa 1950, 79 s.

– J a c e k  B a l u c h, Wykłady z li te ra tu ry czeskiej 1918–1968, Wy daw ni c two Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go, Kraków 1973,  2 wyd. skróc. – 1978, 105 s.

– Czescy sym bo li ści, de ka den ci, ana rchi ści przełomu XIX i XX wieku, oprac. J a c e k  
B a l u c h, Os so li ne um, Wrocław 1983, 402 s.

– Hrabal, Kundera, Havel... An to lo gia czeskiego eseju, oprac. J a c e k  B a l u c h,
To wa rzy stwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Uni ve r si tas”, Kraków
2001, 294 s.

– Dzieje literatur eu ro pe j skich, t. 3, cz.1 [m.in.] Literatura czeska, red. W ł a -
d y s ł a w  F l o r y a n, Państwowe Wy daw ni c two Naukowe, Warszawa 1989, 1004 s.

– J ó z e f  M a  g  n u  s z e  w s k i, Historia li te ra tu ry czeskiej. Zarys, Os so li ne um,
Wrocław 1973, 382 s.

– Czeska i słowacka pieśń ludowa, wybór A n n a  K a m i e ń s k a, oprac. J ó z e f
M a  g  n u  s z e  w s k i, Os so li ne um, Wrocław–Kraków 1960, 224 s.

– Mały prze wod nik pisarzy zachodniosłowia ń skich i południowosłowia ń skich, red.
naukowy J ó z e f  M a  g  n u  s z e  w s k i, Wiedza Po wszech na, Warszawa 1973,
505 s.

– Z d z i s ł a w  N i e d z i e l a, Li te ra tu ra czeska w latach II wojny światowej, Pań-
stwowe Wy daw ni c two Naukowe, Warszawa–Kraków 1987, 74 s.

W Pol sce wy da wa no dwu ję zy cz ne słow ni ki cze sko- po l skie i pol sko - cze skie już
od bar dzo da w na, dla te go należało je co ja kiś czas aktu ali zo wać. W osta t nim o kre sie
pojawiły się ta k że słow ni ki te ma ty cz ne (całościo wy dla po zio mu na ucza nia A2 Gra -
ży ny Ba lo wskiej lub da ne go krę gu tema ty cz ne go, np. Ja nu sza Gu ziu ra czy Ur szu li Ja -
nus i Iwo ny Ra j chel). Do prac słow ni ko wych, któ re ukazały się w Pol sce i są uży te cz -
ne w dy da kty ce języ ka cze skie go dla Polaków, za li czy my następujące publikacje:

– G r a ż y n a  B a l o w s k a, Mały słownik te ma ty cz ny cze sko- po l ski, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu i Wy daw ni c two „Pro”, Racibórz 2004,
272 s.

– D o  b r o  s  l a  v a  B e r g o v á,  H e n r y k  B a  t o  w s k i, Kie szon ko wy słownik cze -
sko- po l ski i pol sko - cze ski, Wiedza Po wszech na, Wa r sza wa 1959, 250 s.; 2 wyd.
1973, 274 s.

– I w o n a  I m i o ł o, Kie szon ko wy słownik cze sko- po l ski, pol sko - cze ski, Krakow-
skie Wy daw ni c two Naukowe, Kraków 2008, 737 s.

– J a r o s ł a w  M ü l l e r, Słownik minimum cze sko- po l ski, pol sko - cze ski, Wiedza
Po wszech na, Wa r sza wa,1973, 539 s.; 2 wyd. 1987, 141 s.

– T e r e s a  Z o f i a  O r ł o ś,  J o a n n a  H o r n i k, Cze sko- po l ski słownik skrzy d la -
tych słów, To wa rzy stwo Autorów i Wydawców Prac Na uko wych Uni ve r si tas,
Kraków 1996, 374 s.

– Cze sko- po l ski słownik zdra d li wych wyrazów i pułapek fraze olo gi cz nych, red. T e -  
r e s a  Z o f i a  O r ł o ś, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, Kraków
2003, 385 s.; 2 wyd. popr. i uzup. – 2006, 389 s.
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3 W przy pa d ku ko le j nych wydań danej pu b li ka cji ilość stron podaję jedynie wtedy, gdy
wydanie zostało zmie nio ne lub po sze rzo ne, a jego wy ni kiem była zmiana ilości stron nowego
wydania (zwię ksze nie lub zmnie j sze nie objętości pu b li ka cji).



– J a n u s z  S i a  t  k o  w s k i,  M i e c z y s ł a w  B a s a j, Słownik cze sko- po l ski, Wie- 
dza Po wszech na, Warszawa 1991, 116 s.; 2 wyd. zaktual. – 2002, 1118 s.; 3 wyd. –
2007 [tutaj znajdują się też tabele de kli na cji i koniugacji czeskiej].

– J ó z e f  Z a r e k, Česko-polský, polsko-český kapesní slovník, Wyda w ni c two „Ex
Libris” i Galeria Polskiej Książki, Wa r sza wa 1998, 445 s.

– J ó z e f  Z a r e k, Pra kty cz ny słownik cze sko- po l ski i pol sko - cze ski, Wy daw ni c two
„Ex Libris” i Galeria Polskiej Książki, Wa r sza wa 2002, 493 s.

– M i e c z y s ł a w  B a s a j ,  D a n u t a  R y t e l, Słownik fra zeo logi cz ny cze sko- po l -
ski. Skrypt dla studentów bo he mi sty ki, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Śląskiego,
Katowice 1981, 344 s.

– J a n u s z  G u z i u r, Słownik rybacki cze sko- po l ski, Wy daw ni c two Art, Olsztyn
1993, 96 s.

– U r s z u l a  J a n u s ,  I w o n a  R a j c h e l, Podręczny słownik pe da go gi ki pracy
(cze sko- po l ski i pol sko - cze ski), In sty tut Kształcenia Za wo do we go, Warszawa
1981, 48 s.

– H a l i n a  P i e  t r a k  - M e  i  s e r, Słownik fra zeo logi cz ny cze sko- po l ski, Wy daw ni -
c two Kato li c kie go Uni wer sy te tu Lu be l skie go, Lublin 1989, 380 s. 

– M a r e k  S z a ł e k ,  J i ř í  N e č a s, Cze sko- po l ska homonimia. Cze sko- po l ski słow- 
nik o iden ty cz nym lub podobnym brzmie niu o raz wyrazów o ide nty cz nym lub
podobnym zapisie, lecz o odmiennym znaczeniu, Wy daw ni c two Naukowe Uni wer -
sy te tu im. Adama Mi c kie wi cza, Poznań 1993, 302 s.

Wa r to zwró cić uwa gę ta k że na in ne po mo ce do na uki ję zy ka cze skie go. Nie są
one wyko rzy sty wa ne przez pe da go gów w na ucza niu cze sz czy z ny, ale chę t nie ko rzy -
stają z nich stu den ci, zwłasz cza na pie  r wszym ro ku nauki. Są to roz mów ki pol sko -
 cze skie. Bar dzo bo ga ty zbiór roz mó wek pol sko - cze skich, wy da nych w Pol sce, świa -
d czy ta k że o du żym zain tere so wa niu ję zy kiem cze skim nie ty l ko wśród stu den tów
bo he mi sty ki. Świa d czy o tym ta k że utrzy ma nie le kto ra tów  ję zy ka cze skie go czy spe -
cjal i za cji bohe mi sty cz nych, na sta wio nych głów nie na osiągnię cie ko m pe tencji ko -
mu ni ka cyjnej w za kre sie ję zy ka cze skie go, w ośro d kach, któ re ze wzglę dów ka dro -
wych nie mogą pro wa dzić stu diów li cen cja c kich (por. wy żej). 

W Pol sce ukazały się następujące roz mów ki pol sko - cze skie:

– E d y t a  C z e c z k o v á, Rozmówki pol sko - cze skie, Wy daw ni c two Astrum, Wro-
cław 2004, 217 s.

– J i ř í  D a m b o r s k ý,  A l i n a  W ó j c i k, Mini rozmówki czeskie, Wiedza Po -
wszech na, Wa r sza wa 1981, 2 wyd. – 1985, 3 wyd. – 1987, 92 s.; 5 wyd. zmien. –
2000, 159 s., 6 wyd. – 2001, 7 wyd. – 2002, 8 wyd. – 2004. 

– J o a n n a  K a  l a  m a  l a, Czeski: mini kurs ję zy ko wy, rozmówki pol sko - cze skie,
Level Trading, Czernica 2004, 94 s.

– K a r o l i n a  M a  j  c h r z a k, Rozmówki czeskie, Wy daw ni c two Zielona Sowa,
Kraków 2006, 289 s. 

– K a r o l i n a  M a j c h r z a k, Rozmówki czeskie, Kra ko wskie Wy daw ni c two Nau-
kowe, Kraków 2008, 275 s.

– J a r o s l a v  M ü l l e r, Rozmówki czeskie, Wiedza Po wszech na, War sza wa 1991,
396 s.

– Z d e n e k  S m e j k a l, Rozmówki czeskie, Wiedza Po wszech na, Wa r sza wa 1961,
2 wyd. – 1966, 3 wyd. – 1968, 4 wyd. – 1972, 318 s.

– P i o t r  W r z o s e k, Rozmówki pol sko - cze skie, Kram, Wa r sza wa 2000, 166 s.

Dy da kty ka bohe mi sty cz na na stu diach filo logi cz nych po siłku je się ró żny mi ma -
te riałami, nie ko nie cz nie opra co wa ny mi przez bo he mi stów. Mają one po móc stu den -
to wi dokład niej za po znać się z ku l turą, ge o gra fią czy hi sto rią Czech. W tym przy pa d -
ku czę sto wyko rzy sty wa ne są pu b li ka cje wy da ne w Cze chach w ję zy ku cze skim (czy
in nym). Jed na k że ki l ka ta kich opra co wań ukazało się w Pol sce. Za li czy my do nich
następujące prace: 

– S ł a w o m i r  A d a m c z a k, Czechy na weekend. Prze wod nik turystyczny, Pascal, 
Bie l sko - Biała 2004, 271 s.

– R o b  H u  m  p  h r e y s, Czechy, tłum. T. Gień, M. Bernacki, F. Koś, J. Szczupak,
Pascal, Bie l sko - Biała 1999, 398 s. 

– T e r e s a  Z o f i a  O r ł o ś, Czeskie od ro dze nie narodowe i ję zy ko we, Wy daw ni c -
two Oddziału PAN, Kraków 2000, 85 s. [wydane w serii Nauka dla Wszy stkich ]. 

– T e r e s a  Z o f i a  O r ł o ś, Język czeski, Pań stwo we Wy daw ni c two Naukowe,
Kraków 1974, 26 s. [wydane w serii Nauka dla Wszy stkich ].

– C t i b o r  R y b á r, Prze wod nik po Czechosłowacji, tłum. z języka  niem. Antoni
Miller, Sport i Turystykę, Wa r sza wa 1983, 445 s.

– R o m a n  H e c k,  M a r i a n  O r z e  c h o  w s k i, Historia Czechosłowacji, Os so li -
ne um, Wrocław–Warszawa 1969, 468 s.

– Z o f i a  T a r a j ł o -  L i  p o w s k a, Kapoan. O czeskim dla Polaków, być może
mało za awan so wa nych, ale mocno zain tere so wa nych, Wy daw ni c two Uni wer sy te -
tu Wrocławskiego, Wrocław 2000, 144 s.

Oczy wi ście, niektóre z wy żej wy mie nio nych prac wy ma gają głębo kie go za sta no -
wie nia, czy wa r to dziś z nich ko rzy stać. Ale ta k że głębo kie go za sta no wie nia wy ma ga
fakt, że nie ma czym ich zastąpić. Wy da je się więc zro zu miałe, że pol ska dydaktyka
bohe mi sty cz na po siłku je się wyda wni c twa mi cze ski mi. Przykładem mo że być pol ska 
wer sja pod rę cz ni ka He le ny Re me dio so vej i Ol gi Čechovej, Chcemy mówić po cze sku
(język czeski dla początkujących). Cz. 1 wy da ny przez wy daw ni c two Har ry Putz (ory -
gi na l ny t ytuł: Chce te mluvit česky? D. 1.). Na le ży się jed nak za sta no wić nad ko nie cz -
no ścią opra co wy wa nia in nych po mo  cy dy da kty cz nych, któ re pomogłyby pol skim
bohemi stom- peda go gom w na ucza niu ję zy ka cze skie go i byłyby skie ro wa ne do pol -
skie go od bio r cy. Au to rzy wie lu prac cze skich bo wiem najczę ściej biorą pod uwa gę
an glo języ czne go od bio r cę ich pod rę cz ni ków. Jak to wygląda w po szcze gó l nych
ośrod kach bohe mi sty cz nych w Pol sce?

Szczegółową cha ra kte ry stykę pol skich ośro d ków bohe mi sty cz nych przed sta -
wiają po ni ż sze sa mo dzie l ne artykuły, któ rych au to rzy są pra cow ni ka mi danych ucze l -
ni. Pre zen tują oni „swoją” bo he mi sty kę, wskazując na jej wa lo ry i per spe kty wy roz -
wo ju.
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Teresa Zofia ORŁOŚ

Kraków

Krakowska bo he mi sty ka

W ro ku aka de mi c kim 2005/2006 ob cho dzo no pię ć dzie siątą piątą ro cz ni cę
utwo rze nia na Uni wer sy te cie Ja giel lo ń skim Ka te dry Fi lo lo gii Słowia ń skiej. Jed na -
k że stu dia sla wi sty cz ne w ośro d ku kra ko wskim mają dłuższą tra dy cję. Za ini cjo wa -
ne zo stały w la tach dwu dzie s tych XIX wie ku (por. Orłoś 1982, s. 125–137), ale
do pie ro od 1 paź dzie r ni ka 1950 ro ku utwo rzo no z nich sa mo dzie l ny kie ru nek stu -
diów. Do te go cza su ro lę koor dy na to ra ba dań i stu diów sla wi sty cz nych od gry wa-
ło, założo ne w 1925 ro ku, tzw. Stu dium Słowia ń skie. Jed na k że woj na prze rwała
roz wój sla wi sty ki kra ko wskiej. Wię kszość sla wi stów, łącz nie z re kto rem UJ Ta -
de u szem Le hrem-Spławi ń skim, zo stała are szto wa na i wy wie zio na do obo zu kon -
cen tracy jne go. Po zwo l nie niu ich z obo zu kon tynu o wa li oni swoją działal ność na
ta j nym uni wer sy te cie. Po wo j nie wzno wio no działal ność Stu dium Słowia ń skie-
go, któ re w spo sób na der aktywny ucze st ni czyło w ży ciu na uko wym Kra ko wa. 

Początki kra ko wskiej sla wi sty ki – w tym bo he mi sty ki – się gają ro ku 1818,
kie dy prof. Sa mu el Ban d tkie roz począł cykl wykładów o „bi b lio gra fii i na uce
o ję zy kach słowia ń skich”. W wy ka zie wykładów Wy działu Filozo ficzno- Literac -
kie go Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go ten wykład po ja wia się aż do ro ku 1825. Jed -
na k że Ben d tke, zna ny cze cho fil, w swym wykład zie wy cho dził z prac J. Do -
browskie go, któ re mo ż na by dziś na zwać po rów nawczą gra ma ty ką ję zy ków
słowia ń skich. Je go kon ta kty z Cze cha mi owo co wały ta k że zdo by ciem pra wie
wszy stkich dzieł od ro dze nio wej li te ra tu ry cze skiej, któ re w wię kszo ści po cho -
dziły z da rów m.in. hr. K. Šternberka, V. Han ki, J. Kollára czy P. J. Šafaříka.

Przełom w krako wskiej bo he mi sty ce na stał w ro ku 1865, kie dy pro fe so rem
nad zwy cza j nym fi lo lo gii słowia ń skiej zo stał Hen ryk Su che cki, któ ry wcze ś niej
przez okres 5 lat wykładał na Uni wer sy te cie Ka ro la w Pra dze język i li te ra tu rę
polską. Pro wa dził on wów czas wykłady: Ję zy ki obu Łużyc w po rów na niu z ję zy -
kiem cze skim i pol skim, Cze sz czy z na teo re ty cz na i pra kty cz na na pod sta wie li te -
ra tu ry sta ro cze skiej i no wo cze skiej, Ję zyk słowe ń ski w po rów na niu z ję zy kiem
pol skim i cze skim oraz Le ktu ra RKZ z ana lizą fi lo lo giczną1.

Po prof. Su che c kim bo he mi sty kę na Uni wer sy te cie Ja giel lo ń skim kon tynu o -
wa li prof. Lu cjan Ma li no wski, doc. Ma rian Zdzie cho wski, zna ny au tor prac o ba j -
ro ni stach cze skich i K. H. Ma sze, a ta k że współtwó r cza Klu bu Słowia ń skie go
i cza so pi s ma „Świat słowia ń ski”, prof. Jan Roz wa do wski, prof. Jan Łoś, prof. Ta -
de usz Sta nisław Gra bo wski i prof. Ka zi mierz Nitsch. 

W ro ku 1925 z ini cja ty wy prof. Ni t s cha po wstało na Wy dzia le Filo zo fi cz nym
UJ Stu dium Słowia ń skie, w skład któ re go wcho dziło ki l ka ka tedr nie ty l ko filo lo -
gi cz nych, ale ta k że etno gra fi cz nych, ar ty sty cz nych i hi sto ry cz nych. Prof. Nitsch
kie ro wał Stu dium do ro ku 1928, kie dy prze szedł na Ka te drę Ję zy ka Pol skie go,
a Stu dium prze ka zał prof. Ta de u szo wi Le hro wi-Spławi ń skie mu, któ ry w la tach
trzy dzie s tych wykładał i pro wa dził ćwi cze nia z gra ma ty ki cze skiej, roz wo ju języ -
ka cze skie go i cze skiej ono ma sty ki. W pra cach Stu dium po ma ga li prof. Le hro -
wi-Spławi ń skie mu doc. Władysław Bo bek, prof. Wi told Ta szy cki, au tor stu dium
Cze chi z my w ję zy ku Re ja, oraz doc. Zdzisław Stie ber.

II wojna światowa przerwała rozwój krakowskiej bohemistyki. Dopiero po
wojnie wznowiono działalność Studium Słowiańskiego, którym przez pięć lat
kierował ówczesny rektor UJ prof. Tadeusz Lehr-Spławiński przy współpracy z
prof. Stanisławem Urbańczykiem. Częśc literaturoznawczą przejął prof. Tadeusz
Stanisław Grabowski. Uru cho mio no także lektorat języka czeskiego, którego
pierwszym prowadzącym był dr Jan Magiera, autor wydanego w ro ku 1919
podręcznika Literatura czeska i słowacka.

W ro ku 1950 roz wiąza no Stu dium Słowia ń skie, a w je go mie j s ce po wołano
Ka te drę Fi lo lo gii Słowia ń skiej, któ rej kie ro w ni kiem zo stał prof. Ta de usz Lehr-
-Spławi ń ski, osta t ni przed wo jen ny i pie r wszy po wo jen ny re ktor Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go. Pro wa dził ją aż do prze j ścia na eme ry tu rę w ro ku 1961 T. Lehr-
-Spławi ń ski (20.09.1891–17.02.1965), czołowy sla wi sta pol ski, w tym ta k że wy -
bi t ny bo he mista. 

W la tach 1950–1976 stu dio wało w Kra ko wie bo he mi sty kę 150 stu den tów,
z cze go 130 skoń czyło Stu dium, uzy skując ty tuł ma gi stra. Trzech z nich zo stało
za tru d nio nych w ócze s nej Ka te drze Fi lo lo gii Słowia ń skiej, a ki l ka osób w Pol -
skiej Aka de mii Na uk czy w wyda w ni c twach kra ko wskich. Nie któ rzy z nich
w okre sie pó ź nie j szym bro ni li na UJ pra cy do kto r skiej. Są to w dzie dzi nie języ -
koz na w stwa: Ka zi mierz Po la ński, Te re sa Zo fia Orłoś, Ma rian Radłowski, Le szek 
Bed na r czuk, Ro man La sko wski, Jó zef Re czek, Hen ryk Wró bel i Krzy sztof Ko -
wa lik, w dzie dzi nie li te ra tu ry na to miast: Zdzisław Nie dzie la i Ja cek Ba luch. Sie d -
miu z nich otrzy mało ta k że sto pień do kto ra habi lito wa ne go: K. Po la ń ski, L. Bed -
na r czuk, T. Z. Orłoś, R. La sko wski, H. Wró bel, Z. Nie dzie la i J. Ba luch. Jed nak
ty l ko trzy z nich były bohe mi sty cz ne: T. Z. Orłoś, Z. Nie dzie li i J. Ba lu cha.

W la tach pię ć dzie siątych w związku z wpro wa dze niem no we go sy ste mu stu -
diów bohe mi sty cz nych za ist niała po trze ba opra co wa nia pod sta wo wych pod rę cz -
ni ków z za kre su bo he mi sty ki. Te go za da nia podjął się właś nie Ta de usz
Lehr-Spławi ń ski. Tym cza sem w za cho wa nej w Ar chi wum UJ teczce z do ku men -
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1 T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Przegląd dziejów słowia noz na w stwa w Uni wer -
sy te cie Ja giel lo ń skim, [w:] Uni we r sy tet Ja giel lo ń ski. Wy daw ni c twa Jubi le u szo we IX,
Kraków, s. 188.



ta mi T. Le hra-Spławi ń skie go (w an kie cie per so na l nej z ro ku 1956) w ru bry ce
„słaba zna jo mość ję zy ków” pol ski na uko wiec wpi sał „ję zyk cze ski”. Na le ży więc 
do dać, że cho dziło o pra ktyczną zna jo mość cze sz czy z ny, jej pod sta wy teo re ty cz -
ne bo wiem do sko na le znał przyszły au tor gra ma tyk cze skich, co mu umo ż li wiło
opra co wa nie pa ru pod rę cz ni ków aka de mi c kich. W ro ku 1950 uka zała się dru -
kiem je go Gra ma ty ka cze ska. Naj cen niejszą jej część sta no wi głoso w nia, opra co -
wa na me todą kon tra stywną. Mi mo upływu cza su me to da na ucza nia gra ma ty ki
cze skiej w po rów na niu z polską, za sto so wa na przez jej au to ra, nie stra ciła na swej 
aktu a l no ści (oczy wi ście, fo ne ty ka ję zyka cze skiego w tym cza sie nie co się zmie -
niła, a pe w ne przykłady, cy to wa ne w tym pod rę cz ni ku, stały się ar cha iz ma mi, co
jed nak nie umnie j sza wa r to ści pra cy). Póź niej po wstały na stę p ne pra ce: Za rys
gra ma ty ki hi sto ry cz nej ję zy ka cze skie go (1953), Gra ma tyka hi sto ryczna ję zy ka
cze skie go (wspó l nie z Z. Stie be rem), Sta ro cze skie te ksty do by przed hu so wej
(1952) oraz pra ca zbio ro wa Chre sto ma tia słowia ń skie (II 1950), za wie rająca
m.in. te ksty cze skie.

Pro ble ma ty ce cze skiej Lehr-Spławi ń ski po świę cił sze reg ar ty kułów, zwłasz -
cza z za kre su pro ble ma ty ki cze sko- po l skich wpływów ję zy ko wych. Sta no wiły
one zalążek je go naj waż nie j szej pra cy bohe mi sty cz nej Pol ska – Cze chy. Dzie sięć
wie ków sąsie dz twa (Ka to wi ce–Wrocław 1947), któ rej był współau to rem (z K. Pi -
wa r skim2 i Z. Wo j cie cho wskim). Lehr-Spławi ń ski opra co wał w niej pa r tie do tyczą- 
ce cze sko - polskich związków ję zy ko wych i kul tu ra l nych. Wska zując na ścisłe związ-
ki, ja kie łączyły na ród cze ski i pol ski od naj daw nie j szych cza sów, au tor wzy wał
do ich kon ty nu a cji, stwier dzając, „że  ty l ko dokład na zna jo mość obu stron nych
właści wo ści du cho wych i dążno ści kul tu ra l nych umo ż li wi nam ścisłe współdzia-
łanie na ka ż dym po lu ży cia” oraz że „współdziałania te go wy ma ga od obu na -
szych na ro dów ich położe nie geo poli ty cz ne” (Lehr-Spławi ń ski... 1947, s. 301).

Przy oka zji wa r to wspo mnieć, że T. Lehr-Spławi ń ski był w la tach 1925–1929
pre ze sem Pol sko - Cze sko-Słowa c kie go Klu bu we Lwo wie. W ro ku 1928 wygłosił 
tam wa ż ny od czyt Wza je m ne wpływy ję zy ko we pol sko - cze skie. W tym sa mym ro -
ku stał się człon kiem In sty tu tu Słowia ń skie go (Slo vanský ústav) w Pra dze oraz
człon kiem Cze skie go Kró le wskie go To wa rzy stwa Na uko we go (Královská česká
vědecká spo lečnost). Cze si, do ce niając je go zasługi na po lu zbli że nia obu na ro -
dów, na da li mu w ro ku 1929 Krzyż Ko man do r ski Cze chosłowa c kie go Or de ru
Lwa Białego. Do ce niając wkład T. Le hra-Spławi ń skie go w roz wój na uki, przy -
zna no mu rów nież ty tuł do kto ra ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze.
Zmarł 17.02.1965 r. Dzię ki ce chom swo je go cha ra kte ru, spo ko jo wi i do bro ci,

oraz pa sji na uko wej był bar dzo lu bia nym przez stu den tów i pra co w ni ków, do któ -
rych od no sił się z sza cun kiem i sym pa tią. Po tra fił za chę cać młodych lu dzi do po -
dej mo wa nia sa mo dzie l nych ba dań na uko wych. Był pro mo to rem pie r wszych ma -
gi strów i do kto rów (w tym ta k że piszącej te słowa), ab so l wen tów sla wi sty ki, w
tym bo he mi stów języ koz na w ców, któ rzy sko ń czy li stu dia już według no we go sy -
ste mu.

W la tach 1961–1971 kie ro w ni kiem ka te dry zo stał prof. Sta nisław Ur ba ń -
czyk, wy bi t ny po lo ni sta i bo he mi sta3. Pro wa dził za ję cia m.in. z hi sto rii cze skie go
ję zy ka lite ra c kie go, uru cho mił ta k że wy ższe se mi na rium języ koz na w cze dla bo -
he mi stów. Na pi sał sze reg ar ty kułów z za kre su języ koz na w stwa bohe mi sty czne -
go, a ta k że z za kre su wza je mnych kon ta któw uczo nych pol skich i cze skich. Jed -
nak naj wa ż niejszą je go pracą bo he mi styczną jest książka za ty tułowa na Z da w -
nych sto sun ków ję zy ko wych pol sko - cze skich. Część 1. Bi b lia kró lo wej Zo fii a sta -
ro cze skie przekłady Pi s ma św., wy da na w Kra ko wie w 1946 ro ku. Ta k że w pó ź -
nie j szym okre sie S. Ur ba ń czyk na dal in te re so wał pro ble mem za le ż no ści nie któ -
rych pol skich przekładów bi b li j nych od tłuma czeń cze skich. Wspó l nie z cze skim
ba da czem Vladimírem Ky a sem wy dał w la tach 1965–1971 Bi b lię kró lo wej Zo fii
wraz ze sta ro cze skim przekładem Bi b lii. Prof. S. Ur ba ń czyk utrzy my wał kon ta kty 
na uko we i oso bi ste z wie lo ma uczo ny mi cze skim, m.in. z prof. B. Havránkiem
oraz prof. A. Jedličką. Był do kto rem ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu F. Pa la c kie go
w Ołomu ń cu. Wy pro mo wał wie lu ma gi strów bo he mi sty ki oraz pa ru do kto rów.
Zmarł w 2001 ro ku.

W la tach pię ć dzie siątych z kra kowską bo he mi styką współpra co wał zmarły
pa rę lat te mu wy bi t ny pol ski hi sto ryk, prof. Hen ryk Ba to wski, któ ry m.in. wykła-
dał dla bo he mi stów hi sto rię Czech. Do sko nała pra kty cz na zna jo mość ję zy ka cze -
skie go umo ż li wiła mu wy da nie Pod rę cz ni ka ję zy ka cze skie go (1949). Wspó l nie
z le ktorką Dobrą Be r govą opu b li ko wał w ro ku 1959 Kie szon ko wy słow nik cze -
sko- po l ski.

W la tach 1951–1961 wykłady z li te ra tu ry cze skiej pro wa dził prof. T. Z. Gra -
bo wski i dr Jan Po go no wski. Po ode jściu prof. Grabo wskie go je go fun kcję prze -
jęła prof. Ma ria Bo bro w ni cka, któ ra za j mo wała się re cepcją te a tru cze skie go
w Pol sce i twó r czo ścią J. Ze y e ra, a ta k że dr hab. Zdzisław Nie dzie la, który na po -
czątku ba dał cze sko- po l skie kon ta kty ję zy ko we, a na stę p nie okres mo der ni z mu
w li te ra tu rze cze skiej (je go roz pra wa habi lita cy j na do ty czyła te go pro ble mu: Kie -
run ki roz wo ju cze skiej po ezji mode rni sty cz nej schyłku XIX w., Kra ków 1974).
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3 Na stę p ny mi kie row ni ka mi Katedry Filologii Słowia ń skiej (później prze mia no wa nej
na Instytut Filologii Słowia ń skiej) byli pro fe so ro wie: Fran ci szek Sławski, Alfred Zaręba,
Maria Honowska, Zdzisław Niedziela, a w ostatnich latach – Julian Kor n ha u ser, Jacek
Baluch i Celina Juda (obecnie).

2 Pie r wszy rękopis tego dzieła opra co wa ny został przez T. Lehra-Spławi ń skie go, Z. Woj-
cie cho wskie go oraz J. Pa je wskie go. Spłonął jednak podczas po wsta nia wa r sza wskie go. Po-
za Warszawą ocalały bru lio ny Z. Woj cie cho wskie go i T. Lehra-Spławi ń skie go. Swojej części
już nie zdołał zre kon stru o wać J. Pa je wski. Nowym współautorem został K. Pi wa r ski. Na
temat części T. Lehra-Spławi ń skie go patrz: Orłoś 1985, s. 252–254.



Li te ra turą czeską za j mo wał się wów czas ta k że dr Ja cek Ba luch, zna w ca
li te ra tu ry cze skiej XX wie ku. Jej po świę cił on skrypt Li te ra tu ra cze ska
1918–1968 (Kra ków 1973) i stu dium Po etyzm – pro po zy  cja awan t gar dy cze -
skiej (Kra ków 1969). Prowadził on również za ję cia le kto ra to we.

Kra ko wska bo he mis ty ka li te ra cka sku pia się więc na cze skiej li te ra tu rze
XIX i XX wie ku, bra ku je cze skich me die wi stów.  

Pisząca te słowa, Te re sa Zo fia Orłoś, już od IV ro ku stu diów pra co wała
w Ka te drze Fi lo lo gii Słowia ń skiej (a obe c nie w In sty tu cie Fi lo lo gii Słowia ń -
skiej). Za j mo wała i za j mu je się m.in. cze sko- pol ski mi związka mi ję zy ko wy -
mi, hi sto rią cze skie go ję zy ka lite ra c kie go, ję zy kiem sta ro cze skim, współcze -
s nym, fra ze o lo gią, a osta t nio tzw. złudną ek wi wa lencją ję zy kową4, będąc kie -
ro w ni kiem gran tu „Cze sko- po l ska po zo r na ek wi wa len cja ję zy ko wa”. Po
utworze niu w ro ku 1994 w ra mach In sty tu tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej Ka te dry
Fi lo lo gii Cze skiej i Łuży c kiej ob jęła jej kie row ni c two. Fun kcję kie ro w ni ka
pełniła do ko ń ca wrze ś nia 2001 ro ku. Jej na stępcą zo stał doc. dr hab. Ja cek
Ba luch, hi sto ryk li te ra tu ry cze skiej.

Gro no kra ko wskich bo he mi stów wspie ra rów nież pra co w nik Uni wer sy -
te tu Śląskie go, prof. dr hab. Hen ryk Wró bel, wy bi t ny po lo ni sta i bo he mi sta.
Wię kszość je go prac na uko wych do ty czy ba dań po rów na w czych za cho d -
niosłowia ń skich i te o rii gra ma ty ki (por. Wró bel 1975, 1984, 2001). Ucze st ni -
czy akty w nie w kra ko wskim gran cie do tyczącym zja wi ska cze sko- po l skiej
po zo r nej ek wi wa len cji.

Zor gani zo wa nie stu diów bohe mi sty cz nych no we go ty pu po zwo liło na
wy kształce nie wie lu spe cja li stów z dzie dzi ny bo he mi sty ki języ koz na w czej.
Sto pień do kto ra na uk huma ni sty cz nych z za kre su bo he mi sty ki uzy ska li: Te re -
sa Zo fia Orłoś na pod sta wie pra cy Za po ży cze nia pol skie w słow ni ku Jun g -
man na5 (1967, pro mo tor prof. Ta de usz Lehr-Spławi ń ski); Ro man La sko wski
– De ry wa cje rze czo w ni ków w dia le ktach la skich (t. I – 1966, t. II – 1971, pro -
mo tor prof. Al fred Za rę ba); Jó zef Re czek – Bo he mi z my le ksy ka l ne w ję zy ku
pol skim do ko ń ca XV wie ku (1968, pro mo tor prof. Sta nisław Ur ba ń czyk); Zbi -
g niew Greń – No wy Te sta ment cie szy ń ski i Pro ro cy cie szy ń s cy (1987, pro mo -
tor prof. Te re sa Z. Orłoś); Ag nie sz ka Ru t ka – Stru ktu ra fo r ma l na i se man ty cz -
na zdań złożo nych ze spó j ni kiem aby/by/że by w ję zy ku pol skim i cze skim (ob -
ro na w 1992 r., pro mo tor prof. Hen ryk Wró bel); El ż bie ta Szcze pa ń ska – Uni -

wer bi za cja w ję zy ku cze skim i pol skim (1994, pro mo tor prof. Te re sa Z. Orłoś); 
Jo an na Mietła – Mul ti wer biza cja w ję zy ku cze skim i pol skim (1998, pro mo tor
prof. Te re sa Z. Orłoś); Jo an na Ho rnik – Ję zyk prze mó wień Václava Ha v la z lat 
1989–1993 (1998, pro mo tor prof. Te re sa Z. Orłoś); Re na ta Bu ra – Pol ska,
cze ska i gó r nołuży cka fra ze o lo gia po cho dze nia bib li j ne go (ob ro na w 2001 r.,
pro mo tor prof. Te re sa Z. Orłoś), Jo an na Kor but Zapożyczenia z zakresu mody
i kosmetyki w języku czeskim (2004, pro mo tor prof. Te re sa Z. Orłoś) oraz Aga -
ta Ostro wska-Knapik Czeska i polska dziewiętnastowieczna ter mi no lo gia
gimnastyczna (2006, pro mo tor prof. Te re sa Z. Orłoś).

 Na stu diach do kto ran c kich z za kre su bo he mi sty ki języ koz na w czej pod
kie run kiem T. Z. Orłoś kształci się i przy go to wu je pra cę do ktorską mgr Ane ta
Pru si no wska (cze skie słow ni c two z przełomu wie ku XVII i XVIII w dziełach
le ksy ko gra fów cze skich).

Od początku ist nie nia samo dzie l ne go kie run ku stu diów ma gi ste rium z za -
kre su bo he mi sty ki uzy skało ponad trzy sta osób, w tym z języ koz na w stwa
cze skie go sto ki l ka dzie siąt. Nie któ re z prac ma gi ste r skich zo stały czę ścio wo
(a na wet w całości) opub li ko wa ne, a ma te riał, ze bra ny przez stu den tów (np.
do tyczący wza je mnej cze sko- po l skiej ek wi wa len cji gra ma ty cz nej) zo stał wy -
ko rzy sta ny w pra cach ze społowych pra co w ni ków Ka te dry (np. we wspo -
mnia nym gran cie).

W prze ciągu pię ć dzie się ciu lat ist nie nia bo he mi sty ki ja ko od rę b ne go kie -
run ku stu diów sla wi sty cz nych prze by wało w Kra ko wie wie lu le kto rów, przy -
syłanych do nas w ra mach umo wy mię dzypa ń stwo wej. Po świę ć my pa rę słów
tym naj bar dziej zasłużo nym. Pie r wszym cze skim le kto rem był Jiří Skalička,
nie wie le sta r szy od swo ich stu den tów, po świę cający na kon wer sa cje w ję zy ku 
cze skim swój czas wo l ny (wspó l ne wy cie cz ki, im pre zy to wa rzy skie), pó ź nie -
j szy pro fe sor li te ra tu ry cze skiej w Ołomu ń cu. Rów nież z Ołomu ń ca po cho -
dziła dr Do bra Bergová, m.in. współau to rka (wspó l nie z prof. Ba to wskim)
wy mie nio ne go wy żej słow ni ka, któ ra do dziś utrzy mu je kon ta kty z nie któ ry -
mi byłymi stu den tka mi. Z ko ń cem lat pię ć dzie siątych le kto rem w Kra ko wie
był Ed vard Lo t ko, obe c nie prof. bo he mi sty ki i po lo ni sty ki na Uni wer sy te cie
F. Pa la c kie go w Ołomu ń cu. Na sza ka te dra od lat utrzy mu je z nim stałe kon ta -
kty na uko we i oso bi ste. Ob sze r ny i wa r to ścio wy do ro bek na uko wy prof.
E. Lo t ki do ty czy m.in. cze sko- po l skich ję zy ko wych za gad nień w uję ciu kon -
tra sty w nym (por. Lo t ko 1986, 1997). Jest on au to rem słow ni ka Zradná slo va
v polštině a češtině (Ołomu niec 1992). 

Najdłużej, bo dwu kro t nie, pod ko niec lat sie dem dzie siątych oraz osta t nio
do prze j ścia na eme ry tu rę w 2001 ro ku, le kto rat ję zy ka cze skie go pro wa dziła
dr Jiřina Rutová. Cie szyła się gorącą sym pa tią swo ich ko le gów i stu den tów,
któ rym po świę cała ta k że swój wo l ny czas. W cza sie po by tu w Kra ko wie
opra co wała pod rę cz nik do na uki ję zy ka cze skie go dla śred nio za awan so wa -
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4 Wykaz publikacji Prof. Teresy Zofii Orłoś znajduje się w tomie studiów Jej po -
świę co nych, zatytułowanym Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor
Teresie Zofii Orłoś i wydanym w Krakowie w 2000 r. (Przypis redakcji „Bo he mi sty -
ki”.)

5 Przy tytułach rozpraw doktorskich podano datę wydania książki. W pozostałych
przypadkach podano rok obrony doktorskiej.



nych (2 wy da nia) oraz an to lo gię Dva cet setkání s českou li te ra tu rou 20.
století (2000). Po ma gała w or ga ni za cji co ro cz nych ogól no po l skich kon ku r -
sów przekłado wych dla stu den tów, od by wających się pod pa tro na tem Am ba -
sa dy Cze skiej w ró ż nych pol skich ośro d kach uni wer syte c kich. Obe c nie lekto -
rat ję zy ka cze skie go pro wa dzi PhDr. Petr Jokeš oraz Cti rad Sedlak.

Obe c nie śro do wi sko kra ko wskiej bo he mi sty ki za si lają młod zi pra co w ni -
cy na uki. Są ni mi: a) języ koz na w cy: dr Re na ta Bu ra, b) lite ratu rozna w cy: dr
Do ro ta Bie lec, dr An na Car, mgr Piotr Gie ro wski, mgr Kamila Szymańska.
W ro ku 2004 dr hab. El ż bie ta Szcze pa ń ska obroniła ha bi li ta cję w za kre sie
języ koz na w stwa cze skie go (Cechy czeszczyzny okresu baroku a obecná
čeština).

Kra ko wska bo he mi sty ka języ koz na w cza w po rów na niu z in ny mi pol ski -
mi ucze l nia mi ma najdłuższą tra dy cję. W ró ż nych okre sach ba da niom nad ję -
zy kiem cze skim po świę ca no mniej lub wię cej uwa gi, co za le żało czę sto od
uwa run ko wań po li ty cz nych. Fa kty cz ny roz wój bo he mi sty ki kra ko wskiej da -
tu je się od lat pię ć dzie się ciu. Zwłasz cza osta t nie la ta są dla niej łaska we, stąd 
zna cz ny jej roz kwit. Wzrosła znacząco ilość bohe mi sty cz nych pu b li ka cji
języ koz na w czych au to r stwa pra co w ni ków i ab so l wen tów bo he mi sty ki kra ko -
wskiej. Po troiła się ilość stu den tów. Początko wo na bo he mi sty kę przy j mo wa -
no ma ksy ma l nie 8 osób, obe c nie ponad 20 stu den tów roz po czy na co ro ku stu -
dia bohe mi sty cz ne. Po trze cim ro ku stu diów wy bie rają oni spe cja li za cję lite -
ratu ro z nawczą bądź ję zy ko z nawczą (prze wa ża lite ratu rozna w stwo).

Pod su mo wując, na le ży stwier dzić, że ogó l ny do ro bek kra ko wskiej bo he -
mi sty ki języ koz na w czej jest po ka ź ny i wa r to ścio wy. Do ty czy roz ma i tych za -
gad nień, m.in. wpływów cze skich na ję zyk pol ski, wpływów pol skich na ję -
zyk cze ski, hi sto rii cze skie go ję zy ka lite ra c kie go, wza je mnych cze sko- po l -
skich bądź cze sko -in nosłowia ń skich kon ta któw ję zy ko wych, gra ma ty cz nych
stu diów po rów na w czych, a w osta t nich cza sach ta k że odpo wie d nio ści fra zeo -
logi cz nej oraz tzw. po zo r nej ek wi wa len cji ję zy ko wej.
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Stu dia bohe mi sty cz ne w Uni wer sy te cie Wa r sza wskim*

Spe cy fi ka wa r sza wskiej bo he mi sty ki wy ni ka z cha ra kte ru działal no ści nauko -
wo-dy dakty cz nej In sty tu tu Sla wi sty ki Za chod niej i Połud nio wej UW, w któ re go ra -
mach spe cja li za cja ta fun kcjo nu je. W In sty tu cie pro wa dzo ne są pra ce ba da w cze i za -
ję cia dy da kty cz ne obe j mujące za gad nie nia hi sto rii li te ra tur kra jów połud nio wo- i za -
cho d niosłowia ń skich, języ koz na w stwa oraz kul turo zna w stwa sla wi styczne go. Pro -
wa dzo ne są też le kto ra ty wszy stkich ję zy ków za cho d nio- i połud nio wosłowia ń skich.
Od 2005 r. w In sty tu cie rea li zo wa ny jest dwu sto p nio wy pro gram kultu roz na w czych
stu diów sla wi sty cz nych, któ ry zastąpił doty ch cza so wy pro gram filo lo gi cz ny. Zmia na 
pro fi lu na ucza nia oraz aktu a l ne zain tere so wa nia ba da w cze pra co w ni ków sprawiły, że
akty w ność na uko wa i dy da kty cz na zdo mi no wa na zo stała w osta t nich la tach przez za -
gad nie nia kul turo zna w cze. 

W In sty tu cie fun kcjo nują dwa zakłady – Zakład Ję zy ków Słowia ń skich i Zakład
Li te ra tur Słowia ń skich.

W ob rę bie Zakładu Li te ra tur Słowia ń skich bo he mi ści ucze st niczą w ba da niach
nad pro ble ma tyką to ż sa mo ści ku l tu ro wej w kra jach słowia ń skich, któ re pro wa dzo ne
są pod kie run kiem prof. dr hab. Jo an ny Go sz czy ń skiej. Ba da nia za owo co wały do ty -
ch czas trze ma pub li ka cja mi zbio ro wy mi pod wspó l nym ty tułem Pro ble my to ż sa mo -
ści ku l tu ro wej w kra jach słowia ń skich (red. J. Go sz czy ń ska, Wa r sza wa 2003, 2004,
2005). 

Przez osta t nich ki l ka lat bo he mi ści wspó l nie z in ny mi sla wi sta mi bra li też udział
w inter dyscyp lina r nych ba da niach po świę co nych ku l tu rom słowia ń skim, któ re pre -
zen to wa ne były ka ż de go ro ku na mię dzyna ro do wych sym po zjach orga ni zo wa nych
przez nasz In sty tut i Wy dział Po lo ni sty ki UW oraz pub li ko wa ne w to mach pokon -
feren cy j nych pod re dakcją prof. dr hab. Te re sy Dąbek- Wi r go wej i prof. dra hab. An -
drze ja Mako wie c kie go (m.in. Ka te go ria Eu ro py, Ka te go ria na ro du, Ka te go ria wol -
no ści, Ob raz głupca i sza le ń ca). Cykl zamknął tom po świę co ny pro ble mom glo ba li -
za cji i ku l tur na ro do wych (Ku l tu ra, ję zyk, ko mu ni ka cja, red. G. Szwa t - Gyłybo wa
i A. Z. Ma ko wie cki, Wa r sza wa 2001). 

W ro ku 2006 In sty tut współor ga ni zo wał kon fe ren cję Prze mi l cze nia w re la cjach
mię dzyku ltu ro wych, w któ rej wzię li udział bo he mi ści, a ta k że in ni sla wi ści z kra ju
i za gra ni cy. Efe ktem te go spo t ka nia jest przy goto wy wa ny tom po kon fe ren cyj ny
(Prze mi l cze nia w re la cjach mię dzyku ltu ro wych, red. J. Go sz czy ń ska i G. Szwa t -
 Gyłybo wa).

W 2007 r., przy wspa r ciu Fun du szu Wy sze hra dz kiego, zor gani zo wa na zo stała
mię dzy naro do wa kon fe ren cja Pro ble my auto iden tyfi ka cji na te re nie Eu ro py Środko -
wo- Ws chod niej w XX wie ku, któ rej owo cem była pu b li ka cja pod ta kim sa mym ty -
tułem (red. J. Go sz czy ń ska, Wa r sza wa 2008).

Obe c nie ry su je się mo ż li wość pro wa dze nia wspó l nych ba dań z Uni wer sy te tem
Ka ro la w Pra dze. Nad za twier dzo nym te ma tem ba da w czym Li te ra tu ry słowia ń skie
wo bec pro ce sów ku l tu ro wych XIX i XX wie ku opie kę me ry to ryczną ze stro ny pol skiej
spra wu je prof. dr hab. Jo an na Go sz czy ń ska.

W In sty tu cie rea li zo wa ne są za ję cia dy da kty cz ne w za kre sie li te ra tu ry i ku l tu ry
cze skiej otwa r te dla wszy stkich stu den tów. Pro wa dzo ne są one przez prof. Jo an nę
Go sz czy ń ska, któ ra wykłada rów nież li te ra tu rę i ku l tu rę słowacką, dr Jo an nę Kró lak,
dr Da nu tę So s nowską, dra Pa try cju sza Pająka, dra Ma r ci na Fi li po wi cza oraz dra Ro -
be r ta Ku l mińskie go.

Za ję cia te obe j mują wykłady ku r so we po świę co ne hi sto rii ku l tu ry i li te ra tu ry cze -
skiej, wykłady mono gra fi cz ne o cha ra kte rze kompa raty sty cz nym, se mi na ria li cen cja -
c kie i ma gi ste r skie oraz ró ż no rod ne wa r szta ty – histo ryczno litera c kie, kul turo zna w -
cze, trans la to r skie. W naszej ofe r cie dy da kty cz nej (jak rów nież w na szej pra cy ba da -
w czej) obok pro ble ma ty ki histo ryczno litera c kiej obe c na jest mię dzy in ny mi pro ble -
ma ty ka uni wer sali z mu i spe cy fi ki na ro do wej, pro ble my współcze s nej ku l tu ry eli ta r -
nej i po pu la r nej w Cze chach, kształto wa nie się no wo cze s nej idei na ro do wej, za gad -
nie nia trans la to ry ki.

W osta t nich la tach po wsta je co ro cz nie co naj mniej ki l ka dzie siąt lite ratu rozna w -
czych i kultu roz na w czych prac li cen cja c kich i ma gi ste r skich z za kre su bo he mi sty ki.
Do tyczą one prze de wszy stkim sze ro ko ro zu mia nej cze skiej li te ra tu ry i ku l tu ry
współcze s nej. Du żym zain tere so wa niem stu den tów nie zmien nie cie szy się twó r czość 
Hra ba la, Fu ksa, Pa ra la, ale ta k że Lu sti ga oraz pi sa rzy nie co młod szej ge ne ra cji Ho -
dro vej, Kra to ch vi la, Vie we g ha. Po wstały też in te re sujące pra ce z li te ra tu ry mię dzy -
wo jen nej, po świę co ne twó r czo ści Haška, De mla, Kli my, Du ry cha, We ine ra, J. Čapka, 
We is sa. Otwa r cie na aspekt kul turo zna w czy stwo rzyło mo ż li wość przy go to wa nia
przez stu den tów prac po świę co nych na przykład ob ra zo wi Pra gi w ró ż nych te kstach
ku l tu ry, a ta k że pod ję cia te ma tów związa nych z dzie dziną te a tru (Se ma for, Čer vená
se d ma, Os vo bo zené di va d lo), fi l mu (lat sze ś ć dzie siątych i dzie wię ć dzie siątych) oraz
fo l klo ru. Część z nich po wstała pod kie run kiem prof. dra hab. Krzy szto fa Wro-
cławskie go.

W ob rę bie Zakładu Ję zy ków Słowia ń skich bo he mi ści ucze st niczą w ba da niach
nad współcze s nym ję zy kiem cze skim, a ta k że je go hi sto rią. W ma ju 2008 ro ku In sty -
tut zor ga ni zo wał kon fe ren cję Świat ukry ty w zna cze niu, czy li o zna cze niu gra ma ty cz -
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nym, le ksy ka l nym i ety molo gi cz nym w ję zy kach słowia ń skich, któ ra zgro ma dziła wie -
lu sla wi stów, w tym bo he mi stów. Jej efe ktem bę dzie przy goto wy wa ny tom po kon fe -
ren cyjny (red. I. Ge ne ro wicz i E. Ka cz ma r ska).

Bohe mi sty cz ne za ję cia języ koz na w cze w In sty tu cie pro wadzą: prof. dr hab. Zbi -
g niew Greń, dr Mi le na Heba l-Je zie r ska, dr El ż bie ta Ka cz ma r ska, mgr Bo że na Ito ya,
mgr Piotr Pie r ście niak, mgr Na ta lia Urba ńczy k -A dach oraz mgr An na Ja ku bo wska,
któ ra pro wa dzi rów nież le kto rat ję zy ka cze skie go, po do b nie jak mgr Te re sa Pio tro -
wska - Małek i mgr Da nie la Pelčáková. Przed mio ty języ koz na w cze po świę co ne są
współcze s nej cze sz czy ź nie, pro ble mom jej roz wa r stwie nia, a ta k że za gad nie niom do -
tyczącym hi sto rii ję zy ka cze skie go. Przed mio ty kompa raty sty cz ne obe j mują ję zy ki
za cho d niosłowia ń skie lub wszy stkie ję zy ki słowia ń skie. Oprócz przed mio tów ści śle
języ koz na w czych dużą popu la r no ścią cieszą się przed mio ty inter dyscy plina r ne, do -
tyczące społeczno -kul tu ro wych uwa run ko wań naj no wszych zmian w sy ste mie cze sz -
czy z ny, a ta k że ję zy ka w re kla mie i me diach. Zain tere so wa nie ty mi za gad nie nia mi
zna j du je od zwier cied le nie w te ma tach języ koz na w czych prac li cen cja c kich i ma gi -
ste r skich, któ re wy bie rają stu den ci. 

W ra mach współpra cy Zakładu Ję zy ków Słowia ń skich z In sty tu tem Ję zy ka Cze -
skie go Cze skiej Aka de mii Na uk w Pra dze dr Mi le na Heba l-Je zie r ska pro wa dzi ba da -
nia w za kre sie fle ksji ję zy ka cze skie go (gran ty: Možno sti a me ze české gra m ti ky ve
světle Českého národního ko r pu su i Ka pi to ly z české gra ma ti ky). W ro ku 2008 zo stał
złożo ny no wy pro jekt gran to wy Akademická gra ma ti ka současné češtiny, do współ-
pra cy przy któ rym dr Mi le na Heba l-Je zie r ska zo stała po no w nie za pro szo na. Owo cem 
te go pro je ktu ma być dwu to mo wa gra ma ty ka ję zy ka cze skie go opa r ta na da nych ko r -
pu so wych. 

Wa ż nym przed się w zię ciem Zakładu Ję zy ków Słowia ń skich było uru cho mie nie
in ter neto we go ku r su ję zy ka cze skie go dla początkujących, któ ry po wstał z myślą
o Po la kach pragnących na uczyć się ję zy ka sąsia dów. Kurs po wstał ja ko au to r ski pro -
jekt pra co w ni ków In sty tu tu Sla wi sty ki Za chod niej i Połud nio wej Uni wer sy te tu Wa r -
sza wskie go, a je go twó r ca mi by li: dr Mi le na Heba l-Je zie r ska, mgr An na Ja ku bo wska, 
mgr Ag nie sz ka Ja niec (ab so l wen tka In sty tu tu, obe c nie do kto ran tka bo he mi sty ki Uni -
wer sy te tu w Br nie), dr El ż bie ta Ka cz ma r ska i dr Ro bert Ku l mi ń ski. Pod sta wę me to -
dyczną sta no wi Mo del dy da kty cz ny COME. Pro gram ku r su opie ra się na opi sie ko m -
pe ten cji ję zy ko wych po chodzącym z do ku men tu Ra dy Eu ro py: Eu ro pe j ski Sy stem
Opi su Kształce nia Ję zy ko we go. Kurs od po wia da po zio mo wi A2 i obe j mu je 120 go -
dzin dy da kty cz nych. 

Pie r wsza edy cja ku r su od była się w ro ku aka de mi c kim 2006/2007. Kurs cie szył
się dużą popu la r no ścią, zdo był po zy ty w ne opi nie 45 ucze st ni ków. W ko le j nym ro ku
aka de mi c kim 2007/2008 zain tere so wa nie ku r sem było je sz cze wię ksze, dla te go
udział w ku r sie wzięło 65 osób.

Au to rzy ku r su dużą wa gę przyłoży li do in ter akcji w pro ce sie edu ka cji in ter ne to -
wej. Kurs jest w pełni mo de ro wa ny, kon takt pro wadzące go ze stu den tem jest czę sty
i przy bie ra ró ż no rod ne fo r my.

Kurs składa się z 30 mo dułów (w tym 5 blo ków po wtó rze nio wych). No wy mo duł
otwie ra ny jest raz w tygo dniu. W cza sie da ne go tygo dnia stu den ci muszą wy ka zać się
akty w no ścią na Pla t fo r mie Mo o d le (udział w fo rach te ma ty cz nych, dia lo gach itp.)
oraz wy ko nać okre śloną ilość qu i zów (ćwi cze nia, mające po stać te stów wy bo ru, te -
stów uzu pełnie nia, py tań otwa r tych i in.), któ re spra w dzają je go po stę py a czę sto ta k -
że od esłać za da nie do mo we. Za da nia opi so we spra w dza ne są przez pro wadzące go,
oce nia ne i od syłane ze sto so w nym ko men ta rzem. W ce lu spra w dze nia umie ję t no ści
mó wie nia, stu den ci muszą rów nież wy syłać na gra ne przez sie bie wy po wie dzi (czy ta -
nie, na gry wa nie wy po wie dzi sa mo dzie l nie skom po no wa nych), któ re rów nież po
odsłucha niu przez pro wadzące go, są sto so w nie ko men to wane.

O wsze l kich pro ble mach stu den ci mogą roz ma wiać z na uczy cie lem na spe cja l -
nych fo rach lub – bar dziej ka me ra l nie – w fo r mie Dia lo gu (ty l ko stu dent i pro -
wadzący, po zo sta li ucze st ni cy ku r su nie widzą dys ku sji). Obok se le kcji ma te riałów,
dbałości o in te re sującą fo r mę za dań, od po wied nie go za pla no wa nia pro ce su zdo by wa -
nia umie ję t no ści ję zy ko wych, za da niem mo de ra to ra jest stwo rze nie gru py społecz nej
z ucze st ni ków ku r su. Dla te go też stu den ci za chę ca ni są do pi sa nia o so bie i swo ich do -
świa d cze niach z ję zy kiem i ku l turą czeską na fo rum to wa rzy skim. Ponad to stu den ci
in for mo wa ni są na bieżąco o cie ka wych wy da rze niach kul tu ra l nych w Cze chach oraz
przed sta wie niach te a tra l nych i kon ce r tach cze skich ar ty stów w Pol sce.

Pro gram ku r su wy ko rzy stu je au to rskie ma te riały dy da kty cz ne, ma te riały za mie -
sz czo ne w In ter ne cie oraz opra co wa nia po mo cy do stę p nych w fo r mie książko wej (z
po sza no wa niem praw au to rskich). Ma te riały przed sta wia ne są w po sta ci pli ków te -
ksto wych, ry sun ków, na grań. 

Uw z ględ niając ko nie cz ność utrzy ma nia od po wied nie go po zio mu mo ty wa cji
ucze st ni ków ku r su, oprócz asyn chro ni cz nych form kon taktu (w tym m.in. fo rum dys -
kusy j ne go), pro po nu je się fo r my kon taktu syn chro nicz ne go (np. czat do kon ta któw
gru po wych, te le fon in ter ne to wy do kon ta ktu indy widu al ne go).

Przy j mu je się, że 60% za dań wy ko na nych w te r mi nie po zwa la stu den to wi na za li -
cze nie ku r su, jed nak o oce nie de cy du je wy nik za li cze nia, któ re od by wa się w rze czy -
wi sto ści już nie wir tu a l nej.

Za ję cia roz li cza ne są w ra mach pun któw że to no wych przysługujących stu den tom 
UW na le kto ra ty. Stu den ci, któ rzy nie mają wo l nych że to nów, lub oso by spo za UW
mogą ucze st ni czyć w ku r sie odpłat nie.

Pro po no wa ny kurs stał się mo de lem in ter ne to wych ku r sów ję zy ko wych, któ re
będą w przyszłości ofe ro wa ne przez In sty tut Sla wi sty ki Za chod niej i Połud nio wej. W 
ro ku aka de mi c kim 2008/2009 zo stanie otwa r ty kurs ję zy ka cze skie go dla śred nio za -
awan so wa nych (B1–B2), a w ro ku 2009/2010 kurs ję zy ka chor wa c kie go na dla
początkujących (A1–A2) oraz śred nio za awan so wa nych (B1–B2).

Od lat dzie wię ć dzie siątych utrzy mu je się stałe, du że zain tere so wa nie bo he mi -
styką – ję zyk cze ski ja ko ję zyk kie run ko wy wy bie ra ny jest przez naj większą li cz bę
kan dy da tów na sla wi sty kę. W ro ku aka de mi c kim 2005/2006 na ukę w In sty tu cie roz -
po częło 50 młodych bo he mi stów, w ro ku 2006/2007 – 46, a w ro ku 2007/2008 – 45.
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An na GA WA RE CKA

Po znań

Stu dia bohe mi sty cz ne w Uni wer sy te cie im. Ada ma
Mi c kie wi cza w Po zna niu

W ro ku 2003 w Ka te drze Fi lo lo gii Słowia ń skiej UAM w Po zna niu, na sta wio nej
wów czas prze de wszy stkim na zain tere so wa nia ba da w cze i pra kty kę dy da ktyczną
w za kre sie sla wi sty ki połud nio wej, na ro dził się pro jekt utwo rze nia stu diów bohemi -
styczno- poloni stycz nych. W ten spo sób na wiąza no do tra dy cji uni wer sy te tu, w któ -
rym od chwi li je go po wsta nia (1919 rok) roz wi jały się ba da nia słowia noz na w cze,
dzię ki działal no ści na uko wej Ste fa na Vrtela -Wier czyń skie go (związa ne go z ucze l nią
w la tach 1927–1960) w du żej mie rze sku pio ne wo kół na uko wej eks plo ra cji za gad -
nień języ koz na w stwa cze skie go.

Po dru giej wo j nie świa to wej w Po zna niu ukształto wało się akty w ne śro do wi sko
bohe mi sty cz ne, roz wi jające ba da nia w dzie dzi nie lite ratu rozna w stwa i języ koz na w -
stwa. Na le że li doń mię dzy in ny mi: Jó zef Ma g nu sze wski, Ire na Kwi le cka, Ta de usz
Wró b le wski czy Jan Du t ko wski. Początki dy da kty ki bohe mi sty cz nej w UAM da tują
się jed nak do pie ro na la ta sze ś ć dzie siąte, kie dy to w In sty tu cie Fi lo lo gii Ro sy j skiej
i Słowia ń skiej do pro gra mu stu diów rusy cy sty cz nych włączo no le kto rat ję zy ka cze -
skie go pro wa dzo ny przez Ja na Du t ko wskie go i Ta de u sza Wró b le wskie go. Wów czas
jed nak za ję ciom tym na da no cha ra kter do da t ko wy czy uzu pełniający i, co za tym
idzie, sta tus przed mio tów faku lta ty w nych. Stri c te le kto ra to wy tryb re a li za cji ćwi czeń 
spo wo do wał, że w pro po zy cjach pro gra mo wych stu diów rusy cy sty cz nych za brakło
mie j s ca dla te ma tów ling wi sty cz nych i lite ratu rozna w czych. 

Mo ż li wość po ja wie nia się ich za ist niała do pie ro w 1988 ro ku, po po dzia le Insty -
tut Filo lo gii Rosy j skiej i Słowia ń skiej na In sty tut Fi lo lo gii Ro sy j skiej (fun kcjo nujący
w ra mach Wy działu Neo fi lo lo gii) i Ka te drę Fi lo lo gii Słowia ń skiej, któ ra zo stała
włączo na w stru ktu ry Wy działu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sy cz nej. Utwo rze nie od rę b nej
jed no stki na uko wej skon cen tro wa nej wyłącz nie na ba da niach sla wi sty cz nych w kró t -
kim cza sie za owo co wało zor gani zo wa niem ki l ku no wych kie run ków stu diów. W pie -
r wszym okre sie na ofe r tę na ucza nia w KFS składały się: fi lo lo gia bułga r ska, fi lo lo gia
ser b ska i fi lo lo gia cho r wa cka. W ich pro gra my dy da kty cz ne – ja ko przed miot obli -
gato ry j ny – wpro wa dzo ny zo stał le kto rat dru gie go (czy li in ne go niż kie run ko wy) ję -
zy ka słowia ń skie go w za my śle za pro je kto wany tak, by oprócz wąsko po j mo wa nych
pra kty cz nych ćwi czeń ję zy ko wych obe j mo wał rów nież wie dzę o li te ra tu rze i ku l tu rze 
da ne go kra ju. Od ro ku 2003 w ra mach te go przed mio tu rea li zo wa ne są rów nież za ję -
cia bohe mi sty cz ne. Ich sze ro ki za kres go dzi no wy (180 h) po zwa la stu den tom nie ty l -

469 470

Aktu a l nie w In sty tu cie jest 176 stu den tów, któ rzy uczą się ję zy ka cze skie go i ucze st -
niczą w bohe mi sty cz nych za ję ciach lite ratu rozna w czych, ku l tu roz na w czych i języ -
koz na w czych. Co ro ku na si stu den ci biorą udział w kon ku r sie przekłado wym orga ni -
zo wa nym w ra mach Dni Bo he mi sty ki przez Am ba sa dę Re pu b li ki Cze skiej, Cze skie
Cen trum oraz po szcze gó l ne ośro d ki bohe mi sty cz ne w Pol sce.

W osta t nich la tach bo he mi ści związa ni z In sty tu tem, oprócz li cz nych ar ty kułów,
te kstów w opra co wa niach zbio ro wych, ha seł ency klope dy cz nych itp., opub li ko wa li
na stę pujące mo no gra fie:
Marcin Filipowicz, Roditelky národů. Z pro ble ma ti ky české a slovenské ženské

literární tvorby 2. poloviny 19. století, Hradec Králové 2007.
Jo an na Go sz czy ń ska, Sław ni i za po mnia ni. Stu dia z li te ra tu ry cze skiej i słowa c kiej,

Wa r sza wa 2004.
Zbigniew Greń, Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata

na Śląsku Cieszyńskim, Warszawa 2004.
Milena Heba l-Je zie r ska, Wa rian ty w ność końcówek fleksyjnych rze czo w ni ków mę-

skich żywotnych w języku czeskim, Warszawa 2008.
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Robert Kulmiński, Śmierć w Czechach. Wizja śmierci w prozie czeskiej 1945–1989,

Warszawa 2008.
Ewa Siatkowska, Cze sz czy z na widziana z boku, Warszawa 2003.
Janusz Siatkowski, Obce nazwy geo gra fi cz ne w języku czeskim i polskim, Warszawa

2006.
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szawa 2006.



ko na uzy ska nie umie ję t no ści posługi wa nia się ję zy kiem cze skim, ale ta k że umo ż li -
wia im zdo by cie naj waż nie j szych wia do mo ści na te mat pi śmien ni c twa, hi sto rii czy
sztu ki Czech. Rów no le gle, w ra mach działalno ści Pra co w ni Kompa raty sty cz nej,
wchodzącej w skład In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej, wpro wa dzo na zo stała mo ż li wość na -
uki ję zy ka cze skie go oraz uczę sz cza nia  na bohe mi sty cz ne kon wer sa to ria języ koz na -
w cze oraz lite ratu rozna w cze.

Od 1999 ro ku Ka te dra Fi lo lo gii Słowia ń skiej po sze rzyła re pe r tu ar pro wa dzo nych 
w jej ra mach kie run ków stu diów. We współpra cy z In sty tu tem Fi lo lo gii Pol skiej zor -
ga ni zo wała wów czas stu dia sla wi styczno -poloni stycz ne. Ich idea po le ga na jed no -
cze s nym wpro wa dze niu (z ko nie cz no ści nie co okro jo nych i zre du ko wa nych w sto -
sun ku do założeń „pełnych” fi lo lo gii) pro gra mów dy da kty cz nych fi lo lo gii pol skiej
oraz jed nej z fi lo lo gii słowia ń skich. Ab so l wen ci te go kie run ku stają się za tem spe cja -
li sta mi w obu dzie dzi nach, do da t ko wo też zy skują polo ni sty cz ne upra w nie nia na -
uczy cie l skie. Stu den ci mogą wy bie rać se mi na ria ma gi ste r skie (języ koz na w cze bądź
lite ratu rozna w cze) w za kre sie fi lo lo gii pol skiej lub słowia ń skiej czy, co się zresztą
czę sto zda rza, re a li zo wać w swych roz pra wach te ma ty kompa raty sty cz ne, opa r te na
ba da niu związków, ana lo gii i ró ż nic za chodzących mię dzy obie ma ku l tu ra mi, ję zy ka -
mi i lite ra tu ra mi. Dotąd w Ka te drze Fi lo lo gii Słowia ń skiej zor gani zo wa no stu dia
macedoń sko-po lonisty cz ne, bułgarsko -polo nisty cz ne, serb sko-po loni stycz ne oraz
chorwa cko-po loni stycz ne. W naj bli ż szej przyszłości pra co w ni cy KFS za mie rzają
rów nież wpro wa dzić kie run ki łączące fi lo lo gię polską z fi lo lo gią łużycką i bo ś niacką.

Stu dia bohemi styczno -poloni stycz ne zo stały za inau guro wa ne w roku aka de mi c -
kim 2004/2005. Od początku cie szyły się du żym zain tere so wa niem kan dy da tów, tra -
ktujących je ja ko atra kcyjną pro po zy cję połącze nia pod sta wo wych tre ści fi lo lo gii
pol skiej z ele men ta mi fi lo lo gii cze skiej. Pro je kto wa niu pro gra mu na ucza nia to wa rzy -
szyło bo wiem prze de wszy stkim prze świa d cze nie, że ofe r ta dy da kty cz na po win na re -
spe kto wać sy me try cz ne rozłoże nie przed mio tów przy na le ż nych do obu kie run ków.
Pro gram ten za tem, za rów no w płasz czy ź nie polo ni sty cz nej jak i bohe mi sty cz nej, za -
wie ra za ję cia języ koz na w cze (gra ma ty ka opi so wa i hi sto ry cz na ję zy ka pol skie go i
cze skie go, hi sto ria obu ję zy ków) i lite ratu rozna w cze (hi sto ria li te ra tu ry pol skiej i cze -
skiej). W ten spo sób stu den ci po znają dzie je pi śmien ni c twa Pol ski i Czech (od naj sta -
r szych za by t ków po cza sy naj no wsze), mają też mo ż li wość zdo by cia wie dzy w za kre -
sie syn chro nii i dia chro nii ję zy ka cze skie go. 

 Obok przed mio tów stri c te polo ni sty cz nych lub bohe mi sty cz nych na ofe r tę pro -
gra mową stu diów składają się wykłady i kon wer sa to ria po świę co ne za gad nie niom
teo re ty cz nym (wstęp do języ koz na w stwa, te o ria i me to do lo gia ba dań języ koz na w -
czych, po ety ka opi so wa, ana li za i in ter pre ta cja dzieła lite ra c kie go, te o ria li te ra tu ry)
kon cy po wa ne tak, by dzię ki nim stu den ci po tra fi li ope ro wać pod sta wo wy mi po ję cia -
mi lite ratu rozna wczy mi i ling wi sty czny mi w spo sób ułatwiający im przy swa ja nie
kon kre t nej wie dzy na te mat ję zy ka i li te ra tu ry obu kra jów. 

Sy me try cz ność w rozłoże niu akcen tów polo ni sty cz nych i bohe mi sty cz nych nie
oz na cza jed nak, że dwie dzie dzi ny wchodzące w ob ręb pro gra mu stu diów tra kto wa ne 

są przez orga ni za to rów auto no mi cz nie i roz dzie l nie. W to ku na ucza nia wie le uwa gi
zwra ca się na  eks po no wa nie ana lo gii łączących (i – oczy wi ście – ró ż nic dzielących)
ku l tu ry Pol ski i Czech, du żo mie j s ca zo sta je też po świę co ne wska zy wa niu hi sto ry cz -
nych związków i re la cji za chodzących mię dzy ni mi (od za po ży czeń ję zy ko wych
począwszy na przekładach dzieł li te ra c kich kończąc). Tym sa mym stu dia bohemi -
styczno -poloni stycz ne uzy skują w du żej mie rze cha ra kter kompa raty sty cz ny, opa r ty
na po szu ki wa niu płasz czy z ny po rów na w czej za rów no na po zio mie ty po lo gii jak i ge -
ne zy po szcze gó l nych zja wisk. Owym kompa raty sty cz nym roz wa ża niom sprzy ja też
blok przed mio tów po świę co nych prze ka zy wa niu wie dzy na te mat hi sto rii oraz sze ro -
ko po ję tej sztu ki Czech (mu zy ki, ma la r stwa, rze ź by, ar chi te ktu ry), eks po nujących ich 
spe cy fi cz ne ry sy i po zwa lających w ten spo sób na wyod rę b nie nie cze skiej spe cy fi ki
ku l tu ro wej. 

Istotną ro lę w pro ce sie dy da kty cz nym po zna ń skich stu diów bo hemi styczno-
 poloni stycz nych od gry wa też gru pa przed mio tów trans lato ry cz nych. Dzię ki nim stu -
den ci przy goto wy wa ni są za rów no do wy ko ny wa nia za wo du tłuma cza, jak i do
przekłada nia li te ra tu ry pię k nej i na uko wej. Na ów blok przed mio to wy składają się za -
rów no za ję cia z te o rii przekładu, jak i pra kty cz ne ćwi cze nia tłuma cze nio we. Ich pro -
gram ko re spon du je z tre ścia mi na ucza nia prze kazy wa ny mi na le kto ra cie oraz z
wiedzą uzy skaną pod czas uczę sz cza nia na wykłady i se mi na ria lite ratu rozna w cze.
Du ży na cisk dy da kty cy pro wadzący przed mio ty trans lato ry cz ne kładą na ko rzy sta nie
ze źró deł in ter ne to wych. 

Naj wię cej uwa gi twó r cy po zna ń skiej bo he mi sty ki po świę cają oczywi ście pra kty -
cz nej na uce ję zy ka cze skie go. Dzię ki za trud nie niu dwóch le kto rów z Czech ćwi cze nia
ję zy ko we mogą od by wać się w sze ro kim wy mia rze go dzi no wym (210 lub 180 go dzin 
na po szcze gó l nych ro cz ni kach stu diów). W ten spo sób stu den ci w kró t kim cza sie zy -
skują umie ję t ność płyn ne go poro zu mie wa nia się w cze sz czy ź nie i opa r te go na umie -
ję t no ści roz po zna nia ró ż ne go ty pu niu an sów (np. związków fraze olo gi cz nych, tro pów
sty li sty cz nych, ele men tów po to cz nych i slango wych czy ko m po nen tów gwa ro wych)
tłuma cze nia te kstów. 

Or ga ni za cja kie run ku stu diów wy ma ga. roz wiąza nia pro ble mów, któ re w na tu ra l -
ny nie ja ko spo sób to wa rzyszą po do bnym przed się w zię ciom. Pro ble my te łączą się w
pie r wszym rzę dzie z po li tyką ka drową da nej ucze l ni. Roz po czę cie re a li za cji pro ce su
dyda kty cz ne go związa ne jest bo wiem z ko nie cz no ścią za trud nie nia no wych pra co w -
ni ków na uko wych. Czę sto spe cja li stów tych na le ży po szu ki wać w in nych ośro d kach
aka de mi c kich i to nie ty l ko pol skich – szczycących się tra dycją ba dawczą i dy da -
ktyczną w dzie dzi nie będącej przed mio tem otwie ra ne go kie run ku stu diów – ale ta k że
(a na wet: prze de wszy stkim) za gra ni cz nych. Aktu a l na sy tu a cja fi nan so wa szkół wy -
ższych nie sprzy ja jed nak kwan tyta tyw ne mu roz wo jo wi ka dry pra co w ni czej. Jed no -
cze ś nie po mysłoda w cy no wych ofert pro gra mo wych muszą li czyć się z wy so ki mi
wy ma ga nia mi sta wia ny mi przez Pa ń stwową Ko mi sję Akre dy ta cyjną, któ ra w pre cy -
zy j ny spo sób wy zna cza mi ni malną li cz bę spe cja li stów po trze b nych do pra widłowej
re a li za cji pro ce su na ucza nia. Dzię ki sta ra niom kie row ni c twa KFS udało się jed nak

471 472



uzy skać owo mi ni mum ka dro we, co za owo co wało nie ty l ko przy zna niem po zna ń -
skiej bo he mi sty ce akre dy ta cji (w 2007 ro ku), ale ta k że wy soką oceną tre ści pro gra -
mo wych oraz ja ko ści kształce nia do ko naną przez przed sta wi cie li PKA. Sta ra nia te są
zresztą na dal kon tynu o wa ne. Ka te dra bo wiem, re spe ktując zain tere so wa nie stu den -
tów (co ro cz nie zgłasza się ponad 100 kan dy da tów na wy zna czo nych 20 miejsc), pla -
nu je w przyszłości utwo rzyć pełno wy mia rową fi lo lo gię czeską. 

Wpro wa dze nie ko le j ne go kie run ku na ucza nia aka demi c kie go wy ma ga rów nież
zor gani zo wa nia ade k wa t nej ba zy bib lio te cz nej i ma te riałowej. Jak wszy stkie sla wi -
sty ki w Pol sce Ka te dra Fi lo lo gii Słowia ń skiej bo ry ka się zaś z kłopo ta mi fi nan so wy -
mi, w du żym sto p niu utrud niający mi re a li za cję te go za da nia. W przy pa d ku na ucza nia
ję zy ka ob ce go, zwłasz cza zaś nie na leżące go do gru py tzw. ję zy ków kon fe ren cyj -
nych, pro ble mem sta je się po zy ski wa nie książek i pod rę cz ni ków. Na pol skim ryn ku
po do bnych po zy cji wy da w ni czych jest nie wie le, za ku py wać je na le ży za tem prze de
wszy stkim w kra ju ma cie rzy stym, co wiąże się nie ty l ko z do dat ko wy mi ko szta mi, ale 
ta k że z ko nie cz no ścią prze zwy cię ża nia ró ż ne go ty pu trud no ści admi ni stra cyj nych
i pro cedu ra l nych. Dzię ki uzy ska niu (w 2005 ro ku) akre dy ta cji cze skie go Mi ni ste r -
stwa Szko l ni c twa dla jed ne go z dwóch za tru d nio nych w KFS le kto rów cze sz czy z ny
trud no ści te udało się do pe w ne go sto p nia prze zwy cię żyć. Roz wiąza ny zo stał prze de
wszy stkim pro blem do stę pu do naj no wszych pod rę cz ni ków ję zy ko wych, do sta r cza -
nych przez mi ni ste r stwo w ra mach umów mię dzyna ro do wych, na dal jed nak Bi b lio te -
ka Sla wi sty cz na nie dys po nu je pełnym re per tu a rem le ktu ro wym, obe j mującym pod -
sta wo wy ka non li te ra tu ry cze skiej. Bra ki te w oczy wi sty spo sób utrud niają pra -
widłową re a li za cję pro ce su kształce nia lite ratu rozna wcze go. Do ty czy to prze de
wszy stkim – sy me try cz nie – te kstów naj sta r szych (pi śmien ni c two śred nio wie cz ne
i re ne san so we) oraz twó r czo ści naj no wszej (po ezji i pro zy młodych cze skich au to -
rów). Je sz cze wię ksze nie do bo ry wy stę pują w za kre sie na uko wych opra co wań języ -
koz na w czych i lite ratu rozna w czych. Uzu pełnie nie tych bra ków wy ma ga bo wiem do -
ko ny wa nia za ku pów w anty kwa ria tach, to zaś wiąże się z ko nie cz no ścią wy ja z dów
służ bo wych i po szu ki wa niem od po wied nich książek w Cze chach. Kłopo ty te nie oz -
na czają oczy wi ście, że stu den ci po zna ń skiej bo he mi sty ki są całko wi cie po zba wie ni
do stę pu do pu b li ka cji po trze b nych dla uzy ski wa nia wie dzy. Dużą ich część do sta r -
czają im pra co w ni cy na uko wi na za sa dzie po ży cza nia po szcze gó l nych książek lub
ko pio wa nia ar ty kułów czy fra g men tów prac na uko wych nie zbęd nych dla re a li za cji
pro gra mu dyda kty cz ne go. Pra kty ka ta jest jed nak dość uciążli wa i, mo ż na by po wie -
dzieć, „ułom na”, dla te go też działania po zna ń skich bo he mi stów kon cen trują się wo -
kół wy ko rzy sta nia wszy stkich spo so bów wiodących do jej ogra ni cze nia, a w da l szej
kon se k wen cji – wy eli mino wa nia. Sta ra nia te owo cują zresztą wy mie r ny mi re zul ta ta -
mi. Ka ż de go ro ku Bi b lio te ka Sla wi sty cz na wzbo ga ca się o dużą li cz bę no wych
książek, a na by t ki te obe j mują za rów no cze skie te ksty li te ra c kie i na uko we, jak i pol -
skie wy da nia przekłado we oraz opra co wa nia ro dzi mych bo he mi stów. Dzię ki po mo cy 
Mi ni ste r stwa Szko l ni c twa Repu b li ki Czeskiej za częły rów nież do cie rać do Po zna nia
nie któ re ga ze ty co dzien ne (np. „Lidové no vi ny”) oraz cza so pi s ma o pro fi lu litera -

cko-ku ltura l nym („Host”) i społecz nym („Týden”). Z te go sa me go źródła KFS uzy -
sku je też ró ż ne go ty pu ma te riały mul time dia l ne oraz uzu pełnia  swą płyto- i fi l mo te -
kę, choć i w tym za kre sie na uczy cie le aka de mic cy na dal zmu sze ni są do posługi wa nia 
się głów nie na by t ka mi i zbio ra mi włas ny mi.  Ko rzy sta nie z ta kich po mo cy dy da kty -
cz nych wy da je się nie zbęd ne dla re a li za cji prze bie gu na ucza nia w za kre sie fi lo lo gii
ob cej, umo ż li wia bo wiem nie ty l ko udo sko na le nie pra kty cz nej zna jo mo ści ję zy ka,
ale ta k że sta no wi isto t ny kon tekst ku l tu ro wy dla języ koz na w czych i lite ratu rozna w -
czych tre ści pro gra mo wych oraz uma c nia umie ję t no ści na by te w tra kcie za jęć trans la -
to r skich. Dla te go też stu den ci za chę ca ni są do się ga nia po in ter ne to we ba zy da nych,
część za jęć le kto ra to wych zo sta je też po świę co na eks plo ra cji sie ci i po szu ki wa niu
w niej in fo r ma cji (ję zy ko wych, li te ra c kich, kul tu ra l nych czy społecz nych) komp -
lemen ta r nych w sto sun ku do wie dzy za wa r tej w pod rę cz ni kach. W ten spo sób ucze st -
ni cy za jęć zy skują wia do mo ści o naj no wszych wy da rze niach, za chodzących w Cze -
chach, po znają pro ta go ni stów tam te j sze go ży cia kul tura l ne go czy poli ty cz ne go lub
czy tają naj no wsze te ksty li te ra c kie za mie sz cza ne na łamach cza so pism. Mają też oka -
zję śle dzić prze mia ny ję zy ka, od kry wać właści wo ści po szcze gó l nych sty lów fun kcjo -
na l nych cze sz czy z ny oraz za po zna wać się ze spe cyfi cz ny mi ry sa mi mo wy po to cz nej, 
czę sto nie uwz ględ nia ny mi przez au to rów pod rę cz ni ków, ale nie zbęd nych w rze czy -
wi stej ko mu ni ka cji inter perso na l nej. 

Pogłębia niu tej wie dzy służą też wy ja z dy za gra ni cz ne. Stu den ci po zna ń skiej bo -
he mi sty ki wy je ż dżają do Czech (prze de wszy stkim do Pra gi i Br na) w pie r wszym rzę -
dzie w ra mach euro pe j skie go pro gra mu So c ra tes/Era s mus. Wy ko rzy stują też ofe r tę
Biu ra Uzna wa l no ści Wy kształce nia i Wy mia ny Mię dzy naro do wej. Mo wa o po by tach
ro cz nych lub se me stra l nych, któ re, oprócz oczy wi ste go w ta kim przy pa d ku udo sko -
na le nia ko m pe ten cji ję zy ko wych, przy noszą mo ż li wość dogłęb ne go za po zna nia się
z ku l turą i li te ra turą czeską, wy ko rzy sta nia ma te riałów na uko wych zna j dujących się
mie j s co wych bi b lio te kach czy kon su l ta cji z przed stawi cie la mi ta m te j szej lite ratu -
rozna w czej i języ koz na w czej bo he mi sty ki. Mo ż li wo ści te ułatwiają stu den tom za -
rów no do ko na nie wy bo ru te ma tów roz praw ma gi ste r skich, jak i po wo dują, że w roz -
pra wach tych zna j du je od zwier cied le nie wie dza uzy ska na dzię ki le ktu rze wie lu nie -
do stę p nych w Pol sce te kstów. Po zwa la to na po wsta nie prac wy ko rzy stujących naj no -
wsze osiągnię cia na uko we, opa r tych o ba da nia źródłowe oraz sy tu ujących wy bra ny
te mat w sze ro ko za kre ślo nym kon te k ście li te ra tu ro- lub języ koz na w czym.

Oprócz owych długo ter mi no wych po by tów na sty pen diach na uko wych po znań-
s cy bo he mi ści wy je ż dżają rów nież na kró t kie wy cie cz ki do Czech. Ce lem ich jest
prze de wszy stkim Pra ga, ale Ka te dra Fi lo lo gii Słowia ń skiej za mie rza w przyszłości
roz sze rzyć ofe r tę tych wy ja z dów tak, by ich ucze st ni cy mo gli po znać wszy stkie re -
gio ny kra ju, prze de wszy stkim zaś te, któ re stały się przed mio tem lite ra c kie go opi su
i dzię ki te mu fun kcjo nują w wy mia rze sym bo li cz nym ja ko zna ki cze skiej mi to lo gii
i to ż sa mo ści na ro do wej. Ta ki typ tu ry sty ki, ko re spon dujący z założe nia mi naj -
nowszych tren dów lite ratu rozna w czych i antro polo gi cz nych (np. geo po e ty ki) po zwa -
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la na pogłębie nie zna jo mo ści re a liów ży cia in ne go kra ju i pro wa dzi do po zna nia
chara ktery sty cz nych atry bu tów je go prze strze ni ku l tu ro wej. 

W Ka te drze Fi lo lo gii Słowia ń skiej wie le uwa gi po świę ca się na uko wym i orga -
niza cy j nym ini cja ty wom stu den c kim. Po zwa lają one z jed nej stro ny po sze rzać wie -
dzę zy skaną dzię ki ucze st ni c twu z za ję ciach obli gato ry j nych czy do sko na lić wa r sztat
li te ra tu ro- i języ koz na w czy, z dru giej zaś dają mo ż li wość za pro pono wa nia nie konwe -
ncjo nal nych roz wiązań i per spe ktyw ba da w czych, któ rych sto so wa nie wy kra cza po za 
pro gram na uki wy zna czo ny przez założe nia stan dar dów kształce nia. W KFS działa
Stu den c kie Koło Na uko we Bohemi styczno -Poloni stycz ne „Kombinát“, or ga ni zujące 
spo t ka nia, na któ rych ucze st ni cy mogą za pre zen to wać swe do ko na nia na uko we i ar -
ty sty cz ne (np. przed sta wie nia te a tra l ne, po ka zy fi l mów, pre zen ta cje mul time dia l ne
czy wy sta wy fo to gra fii). Nie któ rzy człon ko wie te go Koła biorą udział w stu den c kich
kon fe ren cjach na uko wych oraz w konku r sach trans la to r skich (zy skując na nich wy ró -
ż nie nia i na gro dy) i przed sta wiają swe osiągnię cia na orga ni zo wa nym przez Ko le -
gium Re kto rów Mia sta Po zna nia Po zna ń skim Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki. Stu den ci bo -
he mi sty ki mogą też pu b li ko wać ar ty kuły,  przekłady i te ksty li te ra c kie w in ter ne to -
wym cza so pi śmie „Ba l kan Uni ted”, któ re zo stało założo ne przez Stu den c kie Koło
Sla wi stów działające przy Ka te drze Fi lo lo gii Słowiańskiej. 

Z pro gra mem cze sko- po l skich stu diów filo lo gi cz nych ko re spon dują zain tere so -
wa nia na uko we ka dry dy da kty cz nej. Po zna ń s cy bo hemi ści-li teratu roznaw cy pro -
wadzą swe ba da nia w wie lu kie run kach, sku piając się prze de wszy stkim na li te ra tu rze 
XIX i XX wie ku oraz na twó r czo ści naj no wszej. Za j mują ich za gad nie nia cze skiej
pro zy mo derni sty cz nej i post moder nisty cz nej (i re la cje za chodzące mię dzy ni mi),
pro ce sy mito logi zacy j ne i demi tolo giza cyj ne  ob ra zo wa ne w li te ra tu rze dzie więtna -
stowie cz nej i współcze s nej, obe cność form ku l tu ry po pu la r nej w twó r czo ści wyso -
koar tysty cz nej, pro ble my współcze s nej dra ma tu r gii i jej sce ni cz nych re a li za cji, spe -
cy fi ka cze skie go wa rian tu fe mi ni z mu lite ra c kie go oraz kwe stie związa ne z te o rią
i pra ktyką przekładu. Przed mio tem zain te re so wań języ koz na w ców po zo stają zaś naj -
no wsze ten den cje ję zy ko we w cze sz czy ź nie, roz wój cze skiej fra ze o lo gii i afo ry sty ki,
pro ble my gra ma ty ki hi sto ry cz nej i za gad nie nia sty li sty cz ne. Na po gra ni czu lite ratu -
rozna w stwa i lin g wi sty ki leżą ba da nia nad ję zy kiem po ety c kim po szcze gó l nych au to -
rów, stu dia na rra tolo gicz ne oraz roz wa ża nia na te mat ję zy ko we go ob ra zu świa ta w twór- 
czo ści li te ra c kiej. Po zna ń s cy bo he mi ści kie rują rów nież swoją uwa gę w stro nę pro -
ble ma ty ki re kla my (zwłasz cza jej re to ry ki oraz wyko rzy sty wa nych w niej na rzę dzi
per swa zy j nych i chwy tów inter te kstua l nych) i kon cen trują się na uję ciach kompa -
raty sty cz nych, po szu kując no wa to r skich me tod pre zen to wa nia ję zy ko wych, li te ra c -
kich i ku l tu ro wych re la cji pol sko - cze skich. 

W la tach 2004–2007 rea li zo wa ne w UAM stu dia slawi styczno -poloni stycz ne
miały cha ra kter jed no li tych pię cio le t nich stu diów ma gi ste r skich. Od ro ku aka demi c -
kie go 2007/2008 jed nak ich fo r muła uległa zmia nie: są one pro wa dzo ne w try bie trzy -
le t nich stu diów li cen cja c kich oraz dwu le t nich uzu pełniających stu diów ma gi ste r -
skich. Zmia na ta wiąże się z ko nie cz no ścią do ko na nia isto t nych ko rekt pro gra mo -

wych. Pie r wszy etap na uki – stu dia li cen cja c kie – mają te raz z jed nej stro ny cha ra kter
pro pede uty cz ny, sta no wiąc punkt wyj ścia dla da l szej na uki i przy go to wa nia pra cy
ma gi ste r skiej, z dru giej zaś – zo stały za pro je kto wane tak, by za pre zen to wać stu den -
tom wy cze r pujący, całościo wy i ko he ren t ny kurs fi lo lo gii pol skiej i fi lo lo gii cze skiej,
obe j mujący pełny re jestr przed mio tów pod sta wo wych z obu dzie dzin. Pro gram eta pu
na stę p ne go – stu diów ma gi ste r skich – za wie ra prze de wszy stkim za ję cia po sze -
rzające wie dzę w za kre sie lite ratu rozna w stwa i języ koz na w stwa, któ re pełnić po win -
ny fun kcję po mo c niczą w re a li za cji te ma tów prac dy p lo mo wych. W za le ż no ści od
wy bo ru spe cja l no ści (lite ratu rozna w czej lub ling wi sty cz nej) stu den ci mogą ucze st ni -
czyć w kon wer sa to riach i wykładach po świę co nych naj no wszej twó r czo ści cze skiej,
cze skie mu ima gi na rium na ro do wemu, ten den cjom roz wo jo wym cze sz czy z ny czy
sty li sty ce ję zy ka czeskie go. Mogą rów nież ko rzy stać z bo ga tej ofe r ty przed mio tów
fakulta ty w nych pro po no wa nych przez In sty tut Fi lo lo gii Pol skiej. W nieda le kiej przy- 
szłości orga ni za to rzy bo he mi sty ki w Po zna niu za mie rzają rów nież wpro wa dzić
(wzorując się na in nych kie run kach rea li zo wa nych w Ka te drze Fi lo lo gii Słowia ń -
skiej) no we spe cja l no ści: kul tu ro z nawczą, tu ry styczną i trans la to ryczną. 

Dzięki staraniom organizatorów zatem, a przede wszystkim dzięki zain te re so wa-
niu studentów, bohemistyka w Poznaniu, mimo sto sunkowo niedługiego czasu swego 
istnienia, rozwija się w stronę wy ko rzystania najnowszych nurtów w dziedzinie
literaturoznawstwa i ję zykoznawstwa, w coraz większym stopniu reagując na dy na -
miczną ekspansję tendencji interdyscyplinarnych, których obecność w płaszczyźnie
badawczej w narastającej mierze rzutuje na kształt procesu kształcenia i określa
zasady formułowania programu studiów. W tym kierunku bowiem postępować bę-
dzie, polegająca na rezygnacji z tradycyjnej i rygorystycznie pojmowanej fi lo lo gicz-
ności, ewolucja wszystkich typów studiów o charakterze językowym. Wśród nich zaś
nie może zabraknąć nowocześnie zaprojektowanej i w duchu naj nowszych pro po-
zycji naukowych i dydaktycznych realizowanej bo hemistyki. 
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Da riusz TKA CZE WSKI

Ka to wi ce–So s no wiec

Współcze s ność i per spe kty wy śląskiej bo he mi sty ki1

Na wiązując do osta t nie go aka pi tu po prze dnie go od cin ka nie ofi cja l nej „Kro ni ki
usio wskiej pe pi ko lo gii”2 po ra opi sać osta t nich 8 lat hi sto rii śląskiej bo he mi sty ki,
a właści wie dzień dzi sie j szy3 – do świa d cze nia z pie r wszych lat XXI wie ku, fun kcjo -
no wa nia Uni wer sy te tu Śląskie go w sy ste mie nauko wo-e duka cyj nym Unii Eu ro pe j -
skiej. Po ra też scha rakte ry zo wać (czy ra czej prze wi dzieć) niezłe per spe kty wy na naj -
bli ż sze la ta...

Jak po wszech nie wia do mo w śro do wi sku sla wi sty cz nym, fi lo lo gia cze ska na
Uni wer sy te cie Śląskim w Ka to wi cach działająca w ra mach or ganiza cy j nych In sty tu -
tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej Wy działu Filo logi cz ne go UŚ w So s no w cu, jest jed nym
z 9 ośro d ków bohe mi sty cz nych w Pol sce, fun kcjo nujących na pol skich uni we r -
sytetach w: Kra ko wie (UJ), Wa r sza wie (UW), Wrocławiu (UWr), Po zna niu (UAM),
Opo lu (UO), Lu b li nie (UMCS) oraz PWSZ w Ra ci bo rzu oraz Ny sie. Wśród stu den -
tów fi lo lo gii cze skiej na sos no wie c kiej sla wi sty ce do mi nu je młod zież po chodząca
z połud nio wej Pol ski, czy li z Gó r ne go Śląska i Zagłębia Dąbro wskie go. Jed nak co raz
czę ściej po ja wiają się ade pci z re gio nów sąsied nich, „na tu ra l nych do men” in nych
pla có wek bohe mi sty cz nych, jak Małopo l ska, Opol sz czy z na i Pod be ski dzie oraz
z centra l nej Pol ski i incy den ta l nie Re pu b li ki Cze skiej. W tym gro nie kan dy da tów
(a po tem stu den tów ro ku I) zna jo mość ję zy ka cze skie go jest nie zwy kle rza d ka, na ukę
trze ba więc roz począć od pod staw. Du żo le piej przed sta wia się wie dza ogó l na na te -
mat sąsied nie go kra ju, wie lu stu den tów wy bie ra bo he mi sty kę kie rując się zain tere -

sowa nia mi4 i pasją5, jed nak po ja wiają się czę sto ta k że przy pa d ko we oso by, stu diujące 
ten kie ru nek bez prze ko na nia...

W osta t nich ki l ku la tach bo he mi sty ka cie szy się dużą popu la r no ścią wśród kan -
dy da tów na stu dia filo lo gi cz ne na UŚ (ze „starą” i „no wa” ma turą). In sty tut Fi lo lo gii
Słowia ń skiej UŚ co ro ku prze pro wa dza re kru ta cję na kie ru nek fi lo lo gia słowia ń ska,
spe cja li za cja fi lo lo gia cze ska (z wyjątkiem lat , gdy po sta no wio no li mi ty przy jęć
prze zna czyć na pro mo wa nie mniej po pu la r nych spe cja li za cji połud nio wosłowia ń -
skich). Każ do ra zo wo uda je się wy pełnić zakłada ne li mi ty miejsc dla bo he mi stów;
nie jed no krot nie mó wić mo ż na o „nad kom p le cie” kan dy da tów, w tym wy pa d ku de cy -
du je ran king wy ni ków ma tu ry i eg za mi nu wstę p ne go z ję zy ka ob ce go. Gru py bohe -
mi sty cz ne na ro ku I dys po nują za zwy czaj 25 mie j s ca mi; z przy czyn na tu ra l nych ilość
ta ule ga usz czu p le niu na ko le j nych la tach, co spo wo do wa ne jest re zy g nacją stu den -
tów ze stu diów (w wy ni ku „ży cio wych po myłek” i z mian kie run ków stu diów lub nie -
za li czo nych przed mio tów i nie uda nych se sji egza mina cy j nych), „prze pro wadz ka mi”
stu den tów lat sta r szych na kie run ki (wy bór dru gie go fa ku l te tu filo logi cz ne go w ra -
mach MISH — Mię dzy wy działowych Indy widu a l nych Stu diów Huma ni sty cz nych)
czy in ne ucze l nie (krajo we pla ców ki sla wi sty cz ne i — co cie szy — bo he mi sty ki na
cze skich ucze l niach6). Do III ro ku stu diów do cie ra za zwy czaj gru pa 15–20 osób,
kończąc stu dia I sto p nia ob roną pra cy li cen cja c kiej. Tra dy cy j nie ta ka też gru pa stu -
den tów (cho ciaż zda rzają się ro cz ni ki słab sze lub bar dziej mo bi l ne) kon ty nu u je da lej
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1 Niniejszy artykuł nawiązuje swą treścią do wcze ś nie j szej pracy: 28 lat śląskiej bo he mi -
sty ki, [w:] „Bo he mi sty ka” 2002, nr 3, s. 228–234, w której autor skupił swą uwagę na historii,
tra dy cjach oraz zapleczu nauko wo- ka dro wym oraz bazie bo he mi sty ki działającej w In sty tu cie
Filologii Słowia ń skiej w ramach Wydziału Filo logi cz ne go Uni wer sy te tu Śląskiego w Ka to wi -
cach–Sosnowcu.

2 Tak humo ry sty cz nie można zatytułować prace autora dokumentujące dzieje ślą-
sko-zagłębiowskiej bo he mi sty ki na UŚ. 

3 Autor rozwija tu z informacje zawarte w referacie: Po czesku w Polsce a po polsku
w Czechach, czyli o nauczaniu dwóch języków słowiańskich na trzech uni wer sy te tach, wygło-
szonym na Mię dzy naro do wej Konferencji Naukowej Výučba slovanských jazykov ako cudzích 
v slovanskom prostredí – súčasnosť a perspektivy, która odbyła się w dniach 24–25.04.2008 r. 
na Uni wer sy te cie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

4 Pogłębianiu takich zain te re so wań doskonale sprzyja zanik granicy między naszymi
krajami, rozwój nie skrę po wa nej turystyki kontaktów mię dzy lu dz kich młodzieży, a także
rewolucja info rma ty cz na, wszech obe cność Internetu, a na jego „łamach” licznych stron —
także w języku polskim — po świę co nych szeroko ro zu mia nej czeskiej pro ble ma ty ce (np.:
www.wia do mo s ci.gazeta.pl/swiat/0,34202.html, www.in fo cze chy.pl, www.cze ch - to ur.pl). 

5 Znakomitą misję w tym względzie pełnią sukcesy czeskiej literatury (znakomite
przekłady dorobku B. Hrabala) i czeskiej kine ma to gra fii (stałe prezentacje filmów na
festiwalach „Kino na Granicy” w Cieszynie/Českým Těšíně i „ERA – Nowe Horyzonty we
Wrocławiu oraz antenie TVP „Polonia”, w ramach cyklu „Kino sąsiadów”). Dla pasjonatów
historii Czech i ich kultury cenne okażą się wa r to ścio we mery to ry cz nie publikacje na temat
Czechosłowacji i Czech z ostatnich lat, by wymienić: Czechosłowację J. To ma sze wskie go
(Warszawa 1997) i re we la cyj ny Gottland M. Szczygła (Wołowiec 2006). Warto też
wspomnieć serię „Z Muszkinem – Literatura Czeska” wrocławskiej oficyny ATUT,
prezentującą najlepsze dokonania czeskiego sur rea li z mu i unde r gro un du 2. połowy XX wieku
oraz po pu la ry zującą „młodą, młodszą i najmłodszą” czeską prozę i poezję przełomu wieków
w przekładzie do świa d czo nych tłumaczy (w tym bohemistów śląskich – I. Mroczek, D.
Tkaczewski); do ostatnich wartych uwagi pozycji należą: Gdyby wiersze miały drzwi... 2005,
Vratislav Ef fen be r ger... 2006 i Czeski un de r gro und... 2008. 

6 Jest to sytuacja częsta w wypadku byłych sty pen dy stów MNiSW oraz unijnego programu 
„Socrates/Erasmus”, którzy uwierzyli w swe siły i kwa li fi ka cje lub też zakochali się –
dosłownie w ró wie ś ni kach lub prze no ś nie w genius loci Pragi, Ołomuńca, Brna i coraz
bardziej ostatnimi czasy atra kcy j nej dla polskich bo he mi stów Ostrawy. 



na ukę na stu diach II sto p nia, zdając ko ń co we eg za mi ny pa ń stwo we i bro niąc pra ce
ma gi ste r skie. Długo le t nia pra kty ka po ka zała, że 4-le t nie stu dia do kto ran c kie (w 3
dys cy p li nach: lite ratu rozna w stwo, języ koz na w stwo i bi b lio lo gia) wy bie ra za le d wie
3–6 wy bi t nych stu den tów, z cze go 2–3 oso by kończą po zy ty w nie prze wód do kto r ski,
uzy skując sto pień do kto ra na uk huma ni sty cz nych.7 Ty l ko nie li cz ni, naj le p si i naj bar -
dziej wy trwa li po świę cają się pra cy nauko wo-dy dakty cz nej w IFS. Pod czas stu diów
na oby d wu sto p niach (li cen cja c kim i ma gi ste r skim) naj le p si stu den ci bo he mi sty ki,
osiągający bar dzo do bre i do bre wy ni ki na ucza nia, mogą wy je chać na se me stra l ne
stu dia ję zy ko we w cze skich uni wer sy te tach, ko rzy stając z ofe r ty sty pen diów MNiSW 
(naj czę ściej 4 mie j s ca w se me strze), ucze st ni czyć w Le t nich Szkołach Stu diów
Słowia ń skich orga ni zo wa nych przez cze skie ucze l nie (2 mie j s ca), spę dzić se mestr na
par t ne r skich uni wer sy te tach cze skich w ra mach wy mien ne go pro gra mu sty pen dial -
ne go „So c ra tes/ /Era s mus”. Ta osta t nia ofe r ta jest pra wie po wszech na; co se mestr do
wy ko rzy sta nia jest 7 miejsc (Ołomu niec – 2, Ostra wa – 3, Par du bi ce – 2), zda rza się
więc nie jed no krot nie, że gru py bohe mi sty cz ne (zwłasz cza ro ku II, III i IV) są „zdzie -
siątko wa ne” na pla no wych za ję ciach. Pod su mo wując po wy ższe kon kre t ny mi da ny mi 
li cz bo wy mi – w ro ku aka de mi c kim 2007/8 bo he mi sty kę stu dio wało ok. 80 stu den tów 
sta cjo na r nych, w czte rech gru pach – rok: I, II, IV i V, te go około 10 osób łączyło stu -
dia bohe mi sty cz ne z in ny mi filo logi cz ny mi (fi lo lo gie ob ce, po lo ni sty ka) lub in ny mi
kie run ka mi huma ni sty czny mi (MISH, kul turo zna w stwo), na uka mi społecz ny mi
(pra wo, psy cho lo gia, so cjo lo gia) czy na wet me dy cyną i sztu ka mi pię k ny mi.

Pie r wsze la ta XXI wie ku przy niosły sze reg no wych wy zwań i no wych roz wiązań
w stu diach sla wi sty cz nych — w na szym wy pa d ku bohe mi sty cz nych i no wo cze s nym
na ucza niu ję zy ka cze skie go w In sty tu cie Fi lo lo gii Słowia ń skiej UŚ. Do świa d cze nia
osta t nich lat po zwa lają na sfo r mułowa nie pe w nych „wy ty cz nych stra te gi cz nych” na
naj bliższą przyszłość. Część z no wych po mysłów i roz wiązań wdro żo no już w ży cie,
in ne wpro wa dzo ne zo staną w ko le j nych la tach. Pod kre ślić na le ży, że kon ce p cja
zmian i ich całokształt rea liza cy j ny zna lazły akce p ta cję MNiSW oraz po zy tywną oce -
nę pod czas ko le j nych wi zy ta cji ko mi sji akre dyta cy j nych UKA i PAKA (kwie cień
2008), cze go wy ni kiem było przy zna nie Cer ty fi ka tu Ja ko ści Kształce nia pie r wszej
z nich. Wśród „no wi nek” za uwa ża l na jest sto p nio wa opty ma li za cja pro gra mów stu -
diów i pra kty ki dy da kty cz nej w ce lu wię kszej ich kom paty bil no ści ze spra w dzo ny mi
nowo cze s ny mi me to da mi na ucza nia i wy mo ga mi ryn ku pra cy, nie ty l ko pol skie go ale 
i euro pe j skie go, co po zy ty w nie od bie ra ne jest przez stu den tów oraz pra co w ni ków
nauko wo-dy dakty cz nych, na któ rych jed nak spoczął cię żar no wych opra co wań pro -
gra mo wych i fo r ma l nych oraz wdro że nia ty ch że w ży cie w no wych wa run kach. Do -
sto so wując pro gram stu diów do wy mo gów UE oraz Stra te gii Bo lo ń skiej, zna cz nie

zwię kszo no ilość go dzin le kto ra tu ję zy ka cze skie go, ko sztem in nych przed mio tów
teo re ty cz nych i ogó l nych. Przed mio ty ję zy ko we tra kto wa ne były na rów ni z przed -
mio ta mi kul tu ro wy mi. Tra dy cy j nie za ję cia kie run ko we stu diów I sto p nia (li cen cja c -
kie) oraz II sto p nia (ma gi ste r skie) opa r te były na na stę pujących „fun da men tach”: Pra -
kty cz na na uka ję zy ka cze skie go (le ksy ka, fraze o lo gia, kon wer sa cje, eks pre sja pi se m -
na i ust na), Gra ma ty ka opi so wa ję zy ka cze skie go, Hi sto ria li te ra tu ry cze skiej, Hi sto -
ria i cy wi li za cja Czech (w la tach osiem dzie siątych, w ra mach fi lo lo gii cze sko-słowa -
c kiej pro wa dzo no rów no le gle dwa przed mio ty: Histo rię Cze chosłowa cji i Wie dzę o
Cze chosłowa cji) oraz od po wie d nio pro fi lo wa ne wykłady mo nografi cz ne (w ro ku
aka de mi c kim 2007/ /2008 były to wykłady o pro fi lu: trans lato ry cz nym, sty li sty cz -
nym i se man ty cz nym). Z uwa gi na wy ni kającą z pro gra mu dużą ilość go dzin na ucza -
nia I ję zy ka kie run ko we go — w na szym wy pa d ku ję zy ka cze skie go przy ję to pe w ne
wy ty cz ne dla na uczy cie li, sfo r mułowa ne w Opisach przed mio tów obo wiązujących w
ro ku aka de mi c kim 2007/2008 w IFS UŚ. W Opi sie… dla stu diów li cen cja c kich (rok
I–III) za wa r to: opis przed mio tu, ce le na ucza nia i me to dy na ucza nia:

Opis przed mio tu: Nauka języka obcego pro wa dzo na jest od podstaw. Zabiegi dy da kty cz ne
lektora kon cen trują się wokół: ro zu mie nia i in ter pre ta cji tekstu mó wio ne go i pi sa ne go; kon wer -
sa cji; eks pre sji pi se mnej; tłuma cze nia, a także wokół gra ma ty ki pra kty cz nej. Student opa no wu je 
umie ję t ność: po pra wne go wy ko rzy sta nia języka w za kre sie różnych ro dza jów ko mu ni ka cji ję -
zy ko wej; komu ni ko wa nia się w różnych sy tu a cjach społecznych; ro zu mie nia i two rze nia tek-
stów zróż ni co wa nych sty li sty cz nie i fun kcjo na l nie; swo bod ne go wy ra ża nia złożonych sądów
i opinii; posługi wa nia się ję zy kiem na uko wym. 

Cele na ucza nia: Ab so l went studiów le gi ty mu je się zna jo mo ścią języka obcego zbliżoną do
ro dzi mej na po zio mie biegłości C1 Euro pe j skie go Systemu Opisu Kształcenia Ję zy ko we go
Rady Europy oraz umie posługiwać się ję zy kiem spe cjali sty cz nym, nie zbęd nym do wy ko ny wa -
nia zawodu. 

Metody na ucza nia: Metodą wiodącą jest metoda komu nika cy j na, rea li zo wa na w jej ekle kty -
cz nej postaci. Oznacza to, że łączy ona w sobie ele men ty innych metod i ko rzy sta z różnych
technik — zarówno tra dy cy j nych, jak i naj no wszych.

W wy ty cz nych pro gra mo wych w Opi sie… dla stu diów ma gi ste r skich (rok IV–V) 
okre ślo no pod sta wo we su ge stie dla wykłado w ców i le kto rów (opis przed mio tu, ce le
na ucza nia);

Opis przed mio tu: Student kon ty nu u je naukę języka obcego, roz po czętą w trakcie studiów
pie r wsze go stopnia. Na tym etapie do sko na lo ne są umie ję t no ści: spra w ne go, swo bod ne go i po -
pra wne go posługi wa nia się ję zy kiem w za kre sie ró ż no rod nych ro dza jów ko mu ni ka cji ję zy ko -
wej; komu ni ko wa nia się w różnych sy tu a cjach społecznych; ro zu mie nia i two rze nia tekstów
zróż ni co wa nych sty li sty cz nie; wy ra ża nia złożonych sądów i opinii; swo bod ne go posługi wa nia
się ję zy kiem spe cjali sty cz nym. 

Cele na ucza nia: Ab so l went kie run ku le gi ty mu je się zna jo mo ścią języka obcego na po zio -
mie biegłości C2 Euro pe j skie go Systemu Opisu Kształcenia Ję zy ko we go Rady Europy oraz
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7 Coraz częściej ab so l wen ci sla wi sty ki/bo he mi sty ki z UŚ roz po czy nają studia do kto ran c -
kie na czeskich ucze l niach, by wspomnieć o po je dyn czych do kto ran tach z lat ubiegłych
studiujących na UK w Pradze, UP w Ołomuńcu, MU w Brnie i OU w Ostrawie. Brak jednak
danych o po zy ty w nie za ko ń czo nych prze wo dach do kto r skich.



umie po ro zu mie wać się w sprawach za wo do wych zarówno ze spe cja li sta mi, jak i nie spe cjali -
stami.

Wyni ka z nich, że oprócz ty po we go wpro wa dze nia do ję zy ka cze skie go i je go
gra ma ty ki (fo ne ty ka z pro zo dia mi, or to gra fia) teo re ty cz nie roz wi ja ne po win ny być
— i w rze czy wi sto ści są — po szcze gó l ne spra w no ści ję zy ko we: 1) ro zu mie nie i in ter -
pre ta cja te kstu mó wio ne go i pi sa ne go, 2) kon wer sa cja, 3) eks pre sja pi se m na i 4) tłu-
ma cze nia. Do da t ko wo wykłado w cy i le kto rzy po win ni opie rać na ukę pra ktyczną ję -
zy ka cze skie go na ży cio wych te ma tach i sy tu a cjach, z akcen tem na za gad nie nia
o cha ra kte rze rea lioz na w czym i oby cza jo wym. Tra dy cy j nie kon wer sa cje, eks pre sja
ust na i pi se m na „przy dzie la na” jest le kto ro wi cze skie mu8, po zo stałe ty py za jęć (gra -
ma ty ka, przekład i tłuma cze nie) przy pa dają pol skim wykłado w com/le kto rom (z wy-
jątkiem gdy cze ski le ktor jest bi ling wia l ny, co ki l ka ra zy miało mie j s ce). Ta ki po dział
przy dzie lo nych za jęć spra w dza się od lat w na szym In sty tu cie oraz wy da je się op ty -
ma l ny i fun kcjo na l ny w przyszłości. Spra w dza nie wie dzy oraz umie ję t no ści i sto p nia
za awan so wa nia ję zy ko we go stu den tów bo he mi sty ki prze pro wa dza ne jest co trzy se -
me stry obu cy kli, po przez eg za min pi se m ny i ust ny z pra kty cz nej na uki ję zy ka cze -
skie go.

Na uka ję zy ka cze skie go nie ogra ni cza się ty l ko do kla sy cz ne go le kto ra tu — pra -
kty cz nej na uki ję zy ka. Rów nie przy da t na w po zna wa niu sy ste mu ję zy ko we go wy da je 
się Gra ma ty ka opi so wa i ty po lo gia ję zy ków słowia ń skich (połud nio wych i za chod -
nich) z ele men ta mi gra ma ty ki po rów na w czej9, któ rej 3-se me stra l ny kurs wykładowo -
-ćwi cze nio wy po zwa la sku pić się na gra ma ty ce opi so wej ję zy ka cze skie go i in ter -
akcji cze sz czy z ny wśród po zo stałych ję zy ków słowia ń skich (za chod nich). Wykłado -
w ca te go przed mio tu mo że w mia rę ela sty cz nie do sto so wać kurs do tre ści opi so wych, 
po rów na w czych czy typo lo gi cz nych gra ma ty ki, ilu strując te o rię i wzo r ce gra ma ty cz -
ne sporą ilo ścią ćwi czeń te ksto wych. W pro ce sie kształce nia ję zy ko we go bo he mi -
stów na le ży cie do ce nia się w IFS UŚ rów nież udział przed mio tów ku l tu ro wych pro -
wa dzo nych po pol sku, bi ling wia l nie lub po cze sku, ta kich jak: Hi sto ria li te ra tur
słowia ń skich (li te ra tu ry cze skiej), Hi sto rii Słowian (w la tach po prze dnich fun kcjo no -
wała na zwa Hi sto ria Czech lub Cze chosłowa cji), Ku l tu ry Słowian (w la tach po prze -

dnich fun kcjo no wała na zwa Cy wi li za cja i ku l tu ra Czech), Ten den cje roz wo jo we ję -
zy ków i ku l tur słowia ń skich. Na za ję ciach tych oprócz wie dzy rea lioz na w czej i oby -
cza jo wej (a na wet men tal no ścio wej) po ja wia się ol brzy mia da w ka nazw i le ksy ki spe -
cjali sty cz nej. Wie dza z te go za kre su (w tym ję zy ko wa) spra w dza na jest w fo r mie za li -
czeń ry go ro wych lub eg za mi nów.

Do ce nić na le ży rów nież wspie ra ne przez le kto rów sa mo kształce nie ję zy ko we
studen tów-en tu zja stów, działających w Ko le Na uko wym Sla wi stów „Świa to wid”,
sku piającym stu den tów o am bi cjach na uko wych. Koło Na uko we Sla wi stów ist nie je
od ro ku 1977 (od 2001 pod nazwą KNS „Światowid”), w któ rym naj licz nie j sza i naj -
bar dziej akty w na jest od lat se k cja bohe mi sty cz na10. Od ro ku 2000 Koło po sia da
swoją stro nę in ter ne tową — www.kns.us.edu.pl, a w jej ra mach se r wis info rma cy j ny,
in ter netową ga ze tę „No vi ny Sla wia” oraz fo rum stu den c kie (www.kns.us.edu.pl/fo -
rum), na któ rych cze ska pro ble ma ty ka (hi sto ria, przekłady, in fo r ma cje kultura l ne tu -
ry sty cz ne i pra kty cz ne) za j mu je gros mie j s ca. Rów nie obie cujące są stałe kon ta kty
czy „na uko wa przy jaźń” studen tów-bo he mi stów z So s no w ca z bo he mi sta mi i po lo ni -
sta mi z Ostra wy, Ołomu ń ca i Opa wy11. W ra mach pro je ktu „Fi l my w In sty tu cie” raz
w mie siącu od by wa się pro je k cja vi deo12 cze skiej kla sy ki fi l mo wej lub wy bi t ne
współcze s ne dzieła cze skiej kine ma to gra fii. Koło od 10 lat ucze st ni czy (rów nież ja ko
współor ga ni za tor) w cie szy ń skim fe sti wa lu fi l mu cze skie go i słowa c kie go „Ki no na
Gra ni cy”, któ ry wpi sał się już ja ko stałe wy da rze nie kul tu ra l ne IFS UŚ. Do tra dy cji
weszły też re gu la r ne kon ta kty z Kon su la tem Ge ne ra l nym RCz w Ka to wi cach13, wi zy -
ty kon su lów w IFS oraz spo t ka nia stu den tów w Kon su la cie połączo ne z wykłada mi
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8 So s no wie cka bo he mi sty ka miała szczęście do do świa d czo nych, aktywnych i nie prze cię t -
nych lektorów języka czeskiego de le go wa nych przez czeskie MSMiWF (Dům zahraničných
styků), którzy stali się dla studentów auto ry te ta mi, by wymie- nić w ko le j no ści chro nolo gi cz -
nej: PhDr. Stanislav Dvořák, PhDr. Petr Poslední, prof. PhDr. Jiří Černý, prof. PhDr. Jiří
Fiala, PhDr. Věra Svobodová, PhDr. Jaroslav Reska (przez 10 lat!), mgr Jolanta Najderová,
PhDr. Petr Komenda, mgr Renata Jurčová, PhDr. Jitka Ryndová oraz doc. PhDr. Eva
Pallasová.

9 Połączono tu w jeden przedmiot o roz bu do wa nej nazwie trzy kursy gramatyk pro-
wadzone w latach poprzednich w wymiarze jednego semestru (z wyjątkiem dwu seme stra l nej
wykładowo -ćwi cze nio wej gramatyki opisowej).

10 Członkowie tej sekcji re gu la r nie ucze st niczą z sukcesem w krajowych i za gra ni cz nych
stu den c kich kon fe ren cjach naukowych oraz w ogól no po l skich imprezach bohemistycznych
w innych ośrodkach (udział i laury w kon ku r sach przekła- dowych), szcze gó l nie co roku (od
samego początku jako ucze st ni cy i kibice) w 10 już edycjach Ogól no po l skich Dni Bo he mi -
stów, będąc go spo da rza mi IV ODB na UŚ w roku 2001, które spotkały się z wysoka oceną
me ry to ryczną i orga ni za cyjną.

11 Coroczny udział w studenckich kon fe ren cjach naukowych „Slavica Iuvenum” w Ostra-
wie, regularne wyjazdy stażowe (z bogatym programem krajo zna w czym i kulturowym) na UP 
w Ołomuńcu, częste inicjatywy wydawnicze (dwu ję zy cz ne zbiory poezji i przekładów
„artemisa”).

12 Prezentacje legalnych nagrań VHS i DVD odbywają się w ory gi na l nej czeskiej wersji
językowej wzbogaconej często o napisy czeskie, co utrwala mnemo tech ni cz nie znajomość
czeskiej pisowni/ortografii wśród studentów bo he mi sty ki i stu- dentów innych filologii, dla
których cze sz czy z na jest 2. językiem kierunkowym.

13 Z dużym żalem śląskie środowisko bohe mi sty cz ne i miłośnicy czeskiej kultury przyjęli
wiadomość o za ko ń cze niu z dniem 30.06.2008 r. działalności Ge ne ral ne go Konsulatu
Republiki Czeskiej w Katowicach, który istniał tu od 20-lecia mię dzy wo jen nego, a sens jego
istnienia w ramach strefy shen ge ń skiej stał się wątpliwy. Po roku 1989 pałacyk przy ul.
Stalmacha stał się bardzo aktywnym katowickim centrum informacji i kultury czeskiej, dzięki



na te mat cze skie go ży cia społeczno -poli tycz ne go i go spo dar cze go oraz pra kty ki dyp -
loma ty cz nej (np. cykl 6 wykładów „Fo rum Młodych Dy p lo ma tów”). God na uwa gi
jest współpra ca przekłado wa z Kwar ta l ni kiem kul tu ra l nym „Opcje” 14.

Pra wie 20-le t nie do świa d cze nie dy da kty cz ne au to ra w na ucza niu Po la ków ję zy ka 
cze skie go po zwa la na sfo r mułowa nie ki l ku ob se r wa cji i wnio sków opa r tych na ob se r -
wa cji ade p tów fi lo lo gii cze skiej. Stu den ci bo he mi sty ki na sos no wie c kiej sla wi sty ce
to prze de wszy stkim Po la cy, któ rzy ucząc się ję zy ka cze skie go od początku na tra fiają
na pułap ki fo ne ty cz ne, le ksy ka l ne i gra ma ty cz ne, wy ni kające ze spe cy fi ki cze sz czy z -
ny. Jed nak pod kre ślić na le ży, że wy tę żo ny wy siłek na ćwi cze niach le kto ra to wych,
spre pa ro wa ne ćwi cze nia fo ne ty cz ne, le ksy ka l ne i gra ma ty cz ne uw z ględ niające spe -
cy fi kę ję zy ków oraz sa mo dzie l na pra ca rze te l nych stu den tów (za da nia do mo we, le -
ktu ra, wy pra wy tu ry sty cz ne do Czech) szy b ko dają zdu mie wające wy ni ki – rok I jest
przełomo wy, stu den ci w sto p niu za awan so wa nym posługują się cze sz czy z na z co raz
lepszą biegłością. Sto p nio wo wzbo ga ca na jest też ich wie dza dot. hi sto rii, ku l tu ry i re -
a liów poli tycz no - społeczno -go spoda r czych Re pu b li ki Cze skiej. Nie któ rzy wy bi t ni
stu den ci stają się z cza sem pra wdzi wy mi pa sjo na ta mi przed mio tów kie run ko wych
(języko wo-kul tu ro wych), osiągając po ziom bohe mi sty cz nych eks per tów.

W ro ku aka de mi c kim 2008/2009 przed fi lo lo gia czeską (i in ny mi spe cja liza cja -
mi) w IFS UŚ otwie rają się no we mo ż li wo ści. Pie r wszym mery to ry cz nym im pu l sem
jest po zy ty w na oce na działal no ści In sty tu tu i akre dy ta cja po szcze gó l nych kie run ków
w nim pro wa dzo nych przez UKA i PAKA (wi zy ta cja akre dyta cy j na w kwie t niu
2008). Ten fakt świa d czy o po zy ty w nej oce nie osiągnięć i do ro b ku na uko we go In sty -
tu tu, o meryto ryczno -organi zacyj nej akce p ta cji po szcze gó l nych spe cja li za cji sla wi -
sty cz nych oraz gwa ran tu je da l szy i sta bi l ny roz wój tej pla ców ki nauko wo-dy dakty cz -
nej. Pogłębia nie doty ch cza so wych i wdra ża nie no wych form współpra cy nauko wo-e -
duka cyj nej kra jów UE, a więc Stra te gii Bo lo ń skiej oraz no wych mię dzyna ro do wych
pro gra mów wy mia ny sty pen dia l nej stu den tów i na uko w ców, roz sze rza nie współpra -
cy bila te ra l nej sla wi styk (bo he mi styk) za przy jaź nio nych uni wer sy te tów oraz nie ofi -
cja l ne (w tym stu den c kie) fo r my współpra cy do brze wróżą na la ta na stę p ne.

Od lat trud no ści lo ka lo we w sta rej sie dzi bie IFS UŚ przy ul. Żyt niej 12 dez orga ni -
zo wały pra ce In sty tu tu, utrud niały i ogra ni czały sto so wa nie no wo cze s nych te ch nik
dy da kty cz nych oraz nie gwa ran to wały pra co w ni kom i stu den tom od po wied nich wa -
run ków socja lno- by to wych. Rok 2008 przy niósł dia me tralną zmia nę; 35 rok aka de -
mi cki swej eg zy sten cji so s no wie cka sla wi sty ka po wi ta w no wym, super nowo cze s -
nym obie kcie — Cen trum Nauko wo-Dy dakty cz nym In sty tu tów Neofi lolo gi cz nych

UŚ przy ul. Grota -Rowe c kie go 5. W ciągu za le d wie 2 lat Uni we r sy tet Śląski, mia sto
So s no wiec i Wo je wó dz two Śląskie sfi nan so wały bu do wę no wo cze s nej sie dzi by, ko rzy -
stając z fundu szy włas nych, do ta cji ce lo wych MNiSW i UE oraz da rów rze czo wych
spon so rów. Bu dy nek o cie ka wej i dy na mi cz nej ar chi te ktu rze, po ka ź nej ku ba tu rze, o
im po nującym za ple czu nie ty l ko dy da kty cz nym, ale i so cja l nym przez ki l ka na ście lat
bę dzie z pe w no ścią chlubą Uni wer sy te tu Śląskie go i mia sta So s no wiec. Ki l ka na ście
no wo cze s nych po mie sz czeń dy da kty cz nych (sal wykłado wych i semi na ry j nych) i ga -
bi ne tów pra co w ni ków na uko wych stwa rza do god ne wa run ki dla działal no ści nie ty l -
ko bo he mi stów z IFS. No wy obiekt da je ta k że po le do po pi su stu den tom, któ rzy w
pełni będą mo gli wy ko rzy stać pod wo je CN-DIN UŚ do or ga ni za cji stu den c kich im -
prez na uko wych i ar ty sty cz nych (wy staw, pro je kcji vi deo i kon ce r tów). Po pra wie
ulegną ta k że wa run ki lo ka lo we zbio rów i czy te l ni Bi b lio te ki Sla wi sty cz nej (od 2007
ro ku w stru ktu rze Bi b lio te ki Wy działu Filo logi cz ne go), w tym po ka ź ne go księ go z -
bio ru, vi de o te ki i ko le kcji mu l ti me diów cze skich, któ re prze pro wa dza się do zwo l nio -
nych sta rych obie któw in sty tu tów neofi lolo gi cz nych.

No we kon ce pcje progra mowo- dyda ktycz ne, do sto so wa nie ofe r ty edu ka cy j nej do
po trzeb ryn ku, roz ległe kon ta kty na uko we krajo we i za gra ni cz ne, bo ga te mo ż li wo ści
wy ja z dów sty pen dia l nych, wspie ra nie akty w no ści stu den c kiej oraz no wo cze s na ba za
lo ka lo wa to atu ty śląskiej, katowi cko-so snowie c kiej sla wi sty ki/bo he mi sty ki. A do da -
t ko wo do świa d czo na ka dra nauko wo-dy dakty cz na i wy ro zu miałe kie row ni c two In -
sty tu tu oraz ro dzin na at mo s fe ra to ta je mni ce do brych re la cji mie dzy stu den ta mi i pra -
cow ni ka mi na uko wy mi. Ro ku je to nad zie je na da l szy roz wój i pod no sze nie po zio mu
nowo cze s ne go kształce nia bo he mi stów na UŚ. O czym być mo że bę dzie mo wa w ko -
le j nej re la cji za lat ki l ka piszące go te słowa samo zwa ń cze go kro ni ka rza „sos no wie c -
kiej pe pi ko lo gii”... 
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14 W bibliotece „Opcji” ukazał się wysoko oceniony w kraju i w Czechach almanach
współczesnej poezji czeskiej Jaszmije Smukwijne (Lepě svihlí tlové), zawierający dobre
przekłady czeskich wierszy autorstwa bohemistów z KNS „Światowid”.
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Ka ta rzy na CHRO BAK

Wrocław

Wrocławska bo he mi sty ka – tra dy cja i współcze s ność

Hi sto ria wrocławskiej sla wi sty ki się ga czter dzie s tych lat XIX wie ku. Z ośro d -
kiem tym w wie ku XIX związa ne były ta kie nie kwe stio nowa ne au to ry te ty na uki i ku l -
tu ry, jak  Czech František La di s lav Čelakovský, Po la cy: Win cen ty Kra i ń ski, Wo j ciech 
Cy bu l ski i Władysław Ne hring oraz Nie mcy: Ru dolf Abicht i Pa ul Diels. Aka de mi c -
kie początki zain tere so wa nia ję zy ka mi i lite ra tu ra mi słowia ń ski mi na nie mie c kim
Uni wer sy te cie we Wrocławiu związa ne są ści śle z utwo rzo nym tu w ro ku 1836
Towa rzystwem Li te ra c ko-Słowia ń skim. Je go pie r wszym ku ra to rem był Czech Jan
Evan ge li sta Purkyně, a w da l szej ko le j no ści spra wo wa li nad nim opie kę Po la cy: Wo j -
ciech Cy bu l ski oraz Władysław Ne hring. Do je go człon ków na le że li głów nie wro-
cławs cy stu den ci- Pola cy, m.in. były to ta kie zna ne pó ź niej po sta cie,  jak Jan Ka spro -
wicz, Adam As nyk, Kon stan ty Da m rot, Nor bert Bon czyk.

Pie r wo t ny za pis sta tu to wy To wa rzy stwa, Za sa dy pro je kto wane go nauko wo-li -
terac kie go to wa rzy stwa (1836) zakładał, że za da niem or ga ni za cji bę dzie stu dio wa nie
li te ra tu ry słowia ń skiej oraz gro ma dze nie od po wied nich książek i cza so pism z te go
za kre su. Ko le j ny sta tut (1842) po sze rzył je go ce le o stu dio wa nie hi sto rii, ję zy ków i li -
te ra tur słowia ń skich (por. Achre mo wicz, Żab ski 1973, s. 37, 72). To wa rzy stwo Li te -
ra c ko-Słowia ń skie prę ż nie fun kcjo no wało przez pół wie ku do ro ku 1886 (na ze bra -
niach człon ko wie czy ta li swo je utwo ry i pra ce na uko we w ję zy kach słowia ń skich),
kie dy to na mo cy usta wy nie mie c kie go mi ni ste r stwa oświa ty za czę to li k wi do wać
wsze l kie pol skie uni wer syte c kie or ga ni za cje stu den c kie. Purkyně, któ ry był leka -
rzem- fizjo lo giem, pro fe so rem na tym Uni wer sy te cie, w hi sto rii sla wi sty ki wro-
cławskiej za pi sał się tu prze de wszy stkim ja ko za pa lo ny słowia no fil z  am bicjami do
prze ka za nia swo jej filo lo gi cz nej pa sji stu den tom. Purkyně  pra co wał rów nież nad
me todą, któ ra ułatwiłaby Po la kom na ukę ję zy ka cze skie go, a Cze chom – ję zy ka pol -
skie go. Jed nak jak sam za uwa żył:

Polak nie chce uczyć się innego języka słowia ń skie go […] chyba, że zo sta nie do tego zmu -
szo ny. Niemniej jest tu kilku ‘wyrodnych’ Polaków, którzy co dzień ćwiczą się u mnie w języku
ro sy j skim i którzy także do Šafaříka się zabrali (Achre mo wicz, Żabski 1973, s. 51).

W ro ku aka de mi c kim 1841/1842 zarządze niem nie mie c kich władz po wstało tzw.
se mi na rium słowia ń skie, w ra mach któ re go pro wa dzo no dla stu den tów za ję cia, któ re
wcho dziły w pro gram stu diów na za sa dzie za jęć do wy bo ru. Wykładowcą w tym se -
mi na rium miał zo stać Pavel Jo sef Šafařík. Pro gram se mi na rium zakładał kom pa ra ty -

styczną me to dę ba dań ję zy ków słowia ń skich, filo lo gi cz ne po dej ście do li te ra tu ry
oraz na ukę re a liów słowia ń skich. Osta te cz nie jed nak wykładowcą we Wrocławiu zo -
stał cze ski po eta i zbie racz fo l klo ru słowia ń skie go František La di s lav Čelakovský.
Działał tu ja ko dy da ktyk od ro ku 1841 do 1849, przy go to wał też wy pi sy z li te ra tu ry
pol skiej, któ re służyły mu do ce lów dy da kty cz nych (wy dał je po tem w Pra dze ja ko
an to lo gię) oraz założył księ go z biór se mi na rium słowia ń skie go, po mna ża ny przez na -
stę pców, któ re go część się je sz cze za cho wała i zna j du je w Bi b lio te ce In sty tu tu Fi lo lo -
gii Słowia ń skiej Uni wer sy te tu Wrocławskie go.  Po ode jściu Čelakovskiego do Pra gi
je go następcą w Ka te drze Sla wi sty ki zo stał Wo j ciech Cy bu l ski – języ koz na w ca,
współorga ni za tor i pó ź nie j szy opie kun To wa rzy stwa Li te ra c ko-Słowia ń skiego.

Wrocławska sla wi sty ka cie szyła się dużą sławą pod czas pro fe su ry ję zy ko z nawcy
i hi sto ryka, ba dacza ję zy ka sta rosłowia ń skie go, au tora prac na uko wych i popu larno -
nau ko wych z za kre su hi sto rii Słowian oraz gra ma ty ki ję zy ków słowia ń skich, Wła-
dysława Ne hrin ga, któ ry  objął Ka te drę Ję zy ków i Li te ra tur Słowia ń skich w ro ku
1867. W swo jej pra cy ba da w czej szcze gólną uwa gę po świę cał mi to lo gii słowia ń skiej
oraz związa nej z nią ku l tu rze ludo wej.

Był ta k że człon kiem Aka de mii Na uk w Pe ter sbu r gu i w Pra dze, a w la tach
1893–1894 pia sto wał fun kcję re ktora Uni wer sy te tu we Wrocławiu. Po ode jściu Ne -
hrin ga nastąpił za stój w na ucza niu ję zy ków słowia ń skich. 

Po dru giej wo j nie świa to wej w związku ze zmia na mi poli ty cz ny mi po wstał we
Wrocławiu pol ski uni we r sy tet, któ ry z na uko we go pun ktu wi dze nia kon ty nu u je tra -
dy cje  po prze dniej in sty tu cji na uko wej. Spad ko bier ca mi dzie więtna stowie cz nej wro-
cławskiej sla wi sty ki stały się fi lo lo gie: pol ska i ro sy j ska, któ re przez ki l ka dzie siąt lat
wy kształciły wielką li cz bę ab so l wen tów. W ra mach za jęć nie obo wiązko wych na Wy -
dzia le Filo lo gi cz nym w In sty tu cie Po lo ni sty ki niesy stema ty cz nie od by wała się też
na uka ję zy ka cze skie go. W okre sie od ro ku 1945 do 1976 za ję cia pro wa dzi li na stę -
pujący le kto rzy: dr Je rzy Po go no wski, mgr Ma ria Do sta lo wa, doc. Jo sef Hron, dr
Jindřich Jirásek oraz mgr Ale na Zi p ser (obe c na wykłado w czy ni w Zakład zie Bo he mi -
sty ki). Na to miast w utwo rzo nym na początku lat sie dem dzie siątych In sty tu cie Fi lo lo -
gii Słowia ń skiej aż do lat dzie wię ć dzie siątych XX wie ku kró lo wała wyłącz nie ru -
sycy sty ka ja ko kie ru nek stu diów, a in nosłowia ń skie le kto ra ty do ty czyły ję zy ków
wscho d nio- i połud nio wosłowia ń skich.  

Le kto ra ty ję zy ka cze skie go ja ko dru gie go ję zy ka słowia ń skie go na II ro ku ru sy -
cy sty ki w In sty tu cie Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy te tu Wrocławskie go wpro wa -
dzo no w ro ku 1990, i jed no cze ś nie w In sty tu cie Fi lo lo gii Słowia ń skiej utwo rzo no
trzy le t nie Stu dium Ję zy ka i Ku l tu ry Cze skiej, któ re go kie ro w ni kiem zo stała dr Zo fia
Ta rajło- Li po wska.  Za ję cia od by wające się w ra mach Stu dium skie ro wa ne były prze -
de wszy stkim do stu den tów sta r szych lat kie run ków huma ni sty cz nych, ale były przy -
pa d ki ucze st ni cze nia w nich rów nież stu den tów in nych kie run ków, np. bio lo gii czy
ma te ma ty ki. W ra mach stu diów prócz le kto ra tów pro wa dzo no rów nież wykłady z li -
te ra tu ry, hi sto rii, wie dzy o ku l tu rze cze skiej, gra ma ty ki ję zy ka cze skie go oraz ge o gra -
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fii. W ciągu dzie się ciu lat ist nie nia Stu dium uczę sz czało na te za ję cia ki l ka dzie siąt
stu den tów, a ko ń co we eg za mi ny zdało i świa de c two otrzy mało 20 z nich.

Pierwszą gru pę stu den tów sla wi sty ki ze spe cja li zacją bo he mi styczną utwo rzo no
w ro ku 1993 na III ro ku stu diów sla wi sty cz nych: w na stę p nych la tach spe cja li za cję
wydłuża no, aż za mie niła się w pełne, pię cio le t nie stu dia sla wi sty cz ne o pro fi lu cze -
skim, co wiązało się też ze zmianą or ga ni za cyjną. W ro ku 1996 w In sty tu cie Fi lo lo gii
Słowia ń skiej Uni wer sy te tu Wrocławskie go utwo rzo no Zakład Bo he mi sty ki (obok
Zakładów Ser bi sty ki i Ukra i ni sty ki oraz trzech zakładów rusy cy sty cz nych). Kie ro w -
ni kiem Zakładu Bo he mi sty ki  zo stała mia no wa na dr Zo fia Ta rajło- Li po wska, któ ra
pełni tę fun kcję do dziś. W związku z prze kształce nia mi pro gra mo wy mi, któ re do ty -
czyły całej Ucze l ni, wszy stkie ty py stu diów zo stały po dzie lo ne na dwa eta py: trzy le t -
nie stu dium li cen cja c kie oraz dwu le t nie stu dium ma gi ste r skie. Na bór na te stu dia od -
by wa się co ro ku, co ro ku też ma gi ste r skie stu dia ko ń czy około 15 ab so l wen tów.
Zain tere so wa nie jest du że, cze go do wo dzi li cz ba kan dy da tów na „cze ski pro fil” sla -
wi sty ki, kil ku kro t nie prze wy ższająca li mit miejsc. Obok bohe mi sty cz nych stu diów
dzien nych w In sty tu cie Fi lo lo gii Słowia ń skiej od ro ku 1997 fun kcjo nują rów nież li -
cen cja c kie stu dia wie czo ro we w za kre sie fi lo lo gii cze skiej (płat ne se me stra l ne). Stu -
dia te dają stu den tom mo ż li wość uzy ska nia dy p lo mu li cen cjac kie go, a od ro ku 2007
rów nież magi ste r skie go.   

Jak za zna czo no wcze ś niej, rok 1990 roz po czy na roz wój obe cnej ka dry bohe mi -
sty cz nej na Uni wer sy te cie Wrocławskim.  Z te go wzglę du jest to ze spół młody
i przyszłościo wy oraz – do da j my –  sto sun ko wo li cz ny: obe j mu je dzie się ciu pra co w -
ni ków eta to wych oraz pię ciu do kto ran tów. Aktu a l ny wy kaz pra co w ni ków Zakładu
Bo he mi sty ki z po da niem ro ku za trud nie nia jest na stę pujący: prof. UWr dr hab. Zo fia
Ta rajło- Li po wska (lite ratu rozna w ca, 1990), dr hab. Ja ro s lav Li po wski (języ koz na w -
ca, 1992), mgr Ale na Zi p ser (le ktor ję zy ka cze skie go w sto p niu sta r sze go wykłado w -
cy, 1996), dr Ja rosław Ma li cki (języ koz na w ca, 2000), dr Do ro ta Żygadło- Czo p nik
(lite ratu rozna w ca, 2001), dr Ma nu e la Ma ciołek (lite ratu rozna w ca, 2005), dr An na
Zu ra (języ koz na w ca, 2006), dr Ka ta rzy na Chro bak (lite ratu rozna w ca, 2006), dr Len -
ka Ptak (języ koz na w ca, 2007), dr Ilo na Gwóź dź- Szew czen ko (lite ratu rozna w ca,
2008). W la tach 1996–2007 pra co w ni kiem Zakładu był rów nież PhDr. Petr Jokeš, sta -
r szy wykłado w ca.

Po za sferą ści śle dy da ktyczną przy Zakład zie Bo he mi sty ki roz wi ja się rów nież
stu den cka akty w ność kul tu ra l na i na uko wa. Co ro ku stu den ci ucze st niczą w Ogól no -
po l skim Kon ku r sie na Przekład Li te ra tu ry Cze skiej (orga ni za to rem jest mgr Ale na
Zi p ser, dwie edy cje kon ku r su od były się we Wrocławiu), w któ rym wie lo kro t nie za ję -
li czołowe mie j s ca. Do brze działa Stu den c kie Koło Na uko we Bo he mi stów, któ re go
pie r wszym opie ku nem był PhDr. Petr Jokeš, ko le j nym dr Ma nu e la Ma ciołek, na to -
miast aktu a l nym jest dr Ilo na Gwóź dź- Szew czen ko. Przez ki l ka lat stu den ci z Koła
wy da wa li Biu le tyn Stu den tów i Przy ja ciół Bo he mi sty ki Wrocławskiej „Ru m bu rak”,
któ re go pie r wszy nu mer uka zał się w ro ku 1998. Od były się też spo t ka nia z cze ski mi
pi sa rza mi (np. z  Ludvíkiem Vaculíkiem, Pe trem Placákiem, Bo g da nem Tro ja kiem,

Nor be r tem Ho lu bem), działał Klub Miłoś ni ków Fi l mu Cze skie go, co ro ku or ga ni zu je
się „wi gi lie bohe mi sty cz ne” (m.in. ki l ka ro cz ni ków stu den tów pod kie run kiem PhDr.
P. Jokeša wy stę po wało w przed sta wie niu Ra ko v nická vánoční hra). Od sie d miu lat na
wio s nę od by wają się Stu den c kie Kon fe ren cje Na uko we, na któ re za pra sza ni są rów -
nież re fe ren ci z in nych pol skich i cze skich ucze l ni. W kwie t niu ro ku 2008 po raz pie r -
wszy była to kon fe ren cja wy ja z do wa i od by wała się w Ra d ko wie na Po gó rzu Su de c -
kim, gdzie zresztą pla nu je się też na stępną kon fe ren cję (we współpra cy ze stu den c -
kim kołem na uko wym na Wy dzia le Peda go gi cz nym Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze).  

W ra mach uni j nych pro je któw „Sokra tes-E ra s mus” wie lu stu den tów ma mo ż li -
wość prze by wa nia na sty pen diach w cze skich ucze l niach (Pra ga, Br no, Ołomu niec,
Ostra wa, Ústí nad La bem), ale nie któ rzy wy je ż dżają też do ośro d ków bohe mi sty cz -
nych na in nych uni wer sy te tach (Lipsk, Münster, Gre i f s wald, Lon dyn, Os lo i in ne). 

Ważną stroną działal no ści Zakładu Bo he mi sty ki In sty tu tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej
Uni wer sy te tu Wrocławskie go jest akty w ność na uko wa je go pra co w ni ków. Ucze st -
niczą oni w kon fe ren cjach na uko wych w Pol sce i za gra nicą, a co ro ku na je sie ni
włączają się też w or ga ni za cję sla wi sty cz nych kon fe ren cji In sty tu to wych, któ re od by -
wają się na prze mien nie pod hasłami: „Wie l kie te ma ty w li te ra tu rach słowia ń skich”
i „Wy raz i zda nie w ję zy kach słowia ń skich”.  

Na le ży pod kre ślić, że Zakład Bo he mi sty ki sa mo dzie l nie zor ga ni zo wał dwie mię -
dzy naro do we i inter dyscy plina r ne kon fe ren cje na uko we związa ne z kie run kiem swo -
jej dy da kty cz nej i na uko wej działal no ści. Pie r wsza miała mie j s ce we Wrocławiu
w paź dzie r ni ku 2002 ro ku i za ty tułowa na była „Wrocław w Cze chach – Cze si we
Wrocławiu”. Weszła w skład im prez na uko wych dla ucz cze nia 300-le cia Uni wer sy -
tetu Wrocławskie go, a do da t kową inspi racją do jej zor gani zo wa nia był ju bi le usz
160-le cia po wsta nia se mi na rium słowia ń skie go na Uni wer sy te cie Wrocławskim. Plo -
nem kon fe ren cji jest książka Wrocław w Cze chach – Cze si we Wrocławiu. Li te ra tu ra
– ję zyk – ku l tu ra (2003) za wie rająca 46 re fe ra tów z hi sto rii ku l tu ry, hi sto rii sztu ki,
lite ratu rozna w stwa, języ koz na w stwa i in nych dzie dzin, któ rej re da kto ra mi na uko wy -
mi by li Zo fia Ta rajło- Li po wska oraz Ja rosław Ma li cki. W or ga ni za cji tej kon fe rencji
pomogły ta kie in sty tu cje, jak Kon sul Ge ne ra l ny Re pu b li ki Cze skiej we Wrocławiu,
Biuro Roz wo ju Wrocławia i Biuro ds. Ex po 2010 w Urzę dzie Mie j skim we Wro-
cławiu, a w wy da niu książki rów nież Cen trum Stu diów im. Willi Bran d ta przy Uni -
wer sy te cie Wrocławskim.                                      

Dru ga kon fe ren cja od była się w dniach 17-19 kwie t nia 2008 ro ku w Ju go wi cach
i no siła na zwę „Po dzwon ne dla gra nic. Pol sko - cze skie li nie po działów i mie j s ca kon -
ta któw w ję zy ku, li te ra tu rze i ku l tu rze". Bo dź cem do jej zor gani zo wa nia kon fe ren cji
było otwa r cie gra nic pol sko - cze skich i wstąpie nie no wych kra jów człon ko wskich
Unii Eu ro pe j skiej do Układu z Schen gen (20 grud nia 2007), a do or ga ni za cji wy da t -
nie przy czy nił się Urząd Ma r szałko wski Wo je wó dz twa Do lnośląskie go. W kon fe ren -
cji wzię li udział sla wiści, ge r ma ni ści i pu b li cy ści re pre zen tujący ró ż ne śro do wi ska
na uko we i kul tu ra l ne Pol ski, Czech i Słowa cji. Kon kluzją kon fe ren cji stało się stwier -
dze nie, że „li nie po działów i miejsca kon ta któw" mo ż na sze ro ko in ter pre to wać, nie
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ty l ko w wy mia rze geo gra fi cz nym. Plo nem kon fe ren cji bę dzie książka z wygłoszo ny -
mi na niej re fe ra ta mi.  

Rów no le gle obok co dzien nej pra cy, wrocławs cy bo he mi ści w opa r ciu o włas ne
po mysły i zain tere so wa nia na uko we, re a li zują rów nież indy widu a l ne pro je kty ba da -
w cze, ogłaszając wy ni ki włas nych do cie kań w sze re gu ar ty kułów na uko wych oraz
wy da wa nych pu b li ka cjach zwa r tych1:
Zofia Tarajło-Lipowska, Męczennik czeskiej prawdy Karel Havlíček Borovský, Wrocław 2000.

 Zofia Tarajło-Lipowska, Mówię po polsku. Učebnice polštiny pro Čechy, Warszawa 1994.

Zofia Tarajło-Lipowska,  Kapoan, czyli język na opak. O czeskim dla Polaków, być może mało
za awan so wa nych, ale mocno zain tere so wa nych, Wrocław 2000 (książka popu larno -
nau ko wa).

Jaroslav Lipowski, Roz widzieli straśne łognie ku Ciantoryi. Gawędy ludowe z Nawsia koło
Jabłonkowa na Śląsku Cieszyńskim, Wrocław 1992.

Jaroslav Lipowski, Nazwiska Jabłonkowa i okolic u schyłku XVII wieku, Wrocław 2002.

Jaroslav Lipowski, Kon ve r gen ce a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě,
Wrocław 2005.

Jaroslav Lipowski, Ewolucja nazwisk na południu Śląska Cie szy ń skie go w czasach au stria c kich. 
Analiza słowotwórcza i statystyczna, Wrocław 2008.

Ja rosław Ma li cki, Na zwy mie j s co we Śląska w ję zy ku cze skim, Wrocław 2002.

An na Zu ra, Konce ptua li za cja nazw barw w »Krzy ża kach« Hen ry ka Sien kie wi cza i »Pro ti všem«
Alo j ze go Jiráska, Ostra va 2006.

Akty w ność na ukową wrocławskich bo he mi stów obe j mu je rów nież ucze st ni c two
w krajo wych oraz za gra ni cz nych kon fe ren cjach na uko wych  (Wrocław, Opo le, Ka to -
wi ce, Kra ków, Wa r sza wa, Pra ga, Ostra wa, Br no, Opa wa, Pi l z no, Ústí nad La bem, Li -
be rec, Gre i f s wald). Pu b li kują w ta kich cza so pi s mach i wyda w ni c twach nie ciągłych,
jak „Sla vi ca Wra tis la vien sia”, „Od ra”, „Bo he mi sty ka”, „Slo vo a slo ve s nost”, „Česká
li te ra tu ra”, „Naše řeč”, „Na men kund li che Info r ma tio nen”, „Li sty fi lo lo gické”, „Po-
rad nik Języko wy”, „So bó t ka”, „Rozprawy Komisji Języko wej Wrocławskie go Towa -
rzy stwa Nau ko we go”, „Li sty fi lo lo gické”, „Sla via  Oc ci den ta lis”, „Ca hiers du
CEFRES” oraz in nych. W ra mach umo wy mię dzyu czel nia nej z pla ców ka mi na uko -
wy mi w Pra dze i Br nie oraz w ra mach pro gra mu LLP Era s mus (Br no, Ostra va, Pra ga,
Ołomu niec, Hra dec Králové, Ústí nad La bem) wrocławs cy bo he mi ści pro wadzą tam
go ścin nie za ję cia dy da kty cz ne. Współpra ca prze bie ga w obu kie run kach i do In sty tu -
tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej przy je ż dżają na uko w cy z wy żej wy mie nio nych ucze l ni z cy -
klem wykładów. Wrocławska pla ców ka bohe mi sty cz na, za jaką niewątpli wie mo ż na
uz nać Zakład Bo he mi sty ki In sty tu tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy te tu Wrocław-
skie go, wy pełniła istotną lu kę w kształce niu sla wi sty cz nym we Wrocławiu. 
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te tu Wrocławskiego: http://www.ifs.uni.wroc.pl/.



Fe liks CZY ŻE WSKI

Lu b lin

Bo he mi sty ka w Uniwerystecie im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Po trze bę wpro wa dze nia ję zy ka cze skie go do pro gra mów dy da kty ki uni wer syte c -
kiej na UMCS do strze ga no sto sun ko wo da w no. Pró by orga ni zo wa nia za jęć z ję zy ka
cze skie go po dej mo wały je sz cze w la tach 80. i 90 XX wie ku dwa in sty tu ty: In sty tut
Fi lo lo gii Ro sy j skiej i Słowia ń skiej oraz In sty tut Fi lo lo gii Pol skiej UMCS. W tym
okre sie pro wa dzo ny był w ra mach le kto ra tów ję zyk cze ski na fi lo lo gii ro sy j skiej i na
fi lo lo gii pol skiej. Za ję cia te pro wa dziła dr Bo że na Rejaková za tru d nio na wów czas
w Zakład zie Języ koz na w stwa Ogó l ne go In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej. 

Doty ch cza so wy stan w za kre sie ka dry kształcącej stu den tów bo he mi sty ki jest co
naj mniej skro m ny. Od trzech lat jest to jed na oso ba za tru d nio na na sta no wi sku le kto -
ra. W ro ku 2004/2005 była to p. mgr Ve ro ni ka Forková ab so l wen tka Uni wer sy te tu
Ka ro la w Pra dze. De le go wa na do nas dzię ki wspó l nym wy siłkom In sty tu tu i Am ba sa -
dy Czech w Wa r sza wie (p. Pavlovská),

Od ro ku aka demi c kie go 2005/06 za tru d nio ny jest na kon tra kcie le kto ra mgr
Tomášs Typovský (ab so l went Uni wer sy te tu w Ostra wie), wska za ny dzię ki uprze j mo -
ści p. prof. dra hab. M. Ba lo wskie go. Wład ze In sty tu tu i stu den ci sla wi sty ki wy so ko
oce niają zaan ga żo wa nie dy da kty cz ne le kto rów. Pełnią oni swo istą ro lę am ba sa do ra
Czech. Pod kre ślić trze ba wielką ży cz li wość i otwa r tość pra co w ni ków Am ba sa dy
Czech w Wa r sza wie na wsze l kie pro ble my dy da kty cz ne i orga niza cy j ne zgłasza ne
przez nasz In sty tut. 

In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej UMCS za bie ga o wpro wa dze nie za pi su umo wy
o wy mia nie mię dzy naro do wej wykłado w ców. 

Wa ż ne zna cze nie dla dy da kty ki sla wi sty cz nej na UMCS ma wkład orga niza cy j ny
dr hab., prof. UMCS Bo że ny Re ja ko vej. Jest stałym kon su l tan tem na uko wym i dy da -
kty cz nym w za kre sie bo he mi sty ki. Okre so wo pro wa dziła za ję cia dy da kty cz ne z ję zy -
ka cze skie go m.in. na fi lo lo gii ro sy j skiej i prze j ścio wo na sla wi sty ce.

1. Język czeski w pro gra mach sla wi sty ki lu be l skiej

W ro ku 2003 po wołana zo stała na Wy dzia le Huma ni sty cz nym UMCS w In sty tu -
cie Fi lo lo gii Słowia ń skiej obok ist niejących wów czas 5 le t nich stu diów ma gi ste r -
skich fi lo lo gii ro sy j skiej i ukra i ń skiej po wołana zo stała na wnio sek Ra dy Na uko wej
In sty tu tu no wa spe cja l ność:  s l a  w i  s t y  k a. Ra da Wy działu w dniu 19 XI 2003 ro ku

przy jęła sia t kę pro gra mową na stu dia dwu sto p nio we: trzy le t nie li cen cja c kie i dwule t -
nie stu dia ma gi ste r skie. Stu dia sla wi sty cz ne w UMCS dają – w za le ż no ści od wy bo ru
spo śród dwóch pro fi lów – pod sta wę rów no ległego stu dio wa nia trzech ję zy ków z gru -
py pię ciu ję zy ków. W ro ku aka de mi c kim 2004/2005 uru cho mio ny zo stał na bór na
UMCS sla wi sty kę stu dia li cen cja c kie o dwóch pro fi lach: 

1) białorutenisty czno-rusycy styczno-bo hemistycz nym, 
2) bułgarystyczno -rusycysty czno-ukrai nistycz nym. 

Zróż ni co wa na li cz ba go dzin na po szcze gó l ne blo ki ję zy ko we po zwa la sfo r -
mułować wnio ski, iż stu den ci po znają trzy ję zy ki: białoru ski/bułga r ski w sto p niu bar -
dzo do brym, ro sy j ski do brym oraz cze ski/ukra i ń skim śred nim. Zdo by wają wie dzę
z trans la to ry ki. 

W za kre sie ję zy ka i li te ra tu ry i ku l tu ry cze skiej w ob rę bie spe cja l no ści sla wi sty ka
stu den ci re a li zują Wie dzę o współcze s nych Cze chach pie r wo t nie w wy mia rze 30 go -
dzin kon wer sa to rium, zaś od ro ku aka demi c kie go 2006/2007 w wy mia rze 15 go dzin
wykładu na ro ku I (se mestr II). Ko le j nym przed mio tem jest Pra kty cz na na uka ję zy ka
cze skie go rea li zo wa na w na stę pującym układ zie go dzi no wym na ro ku I (w se me -
strach zi mo wym i le t nim po 4 go dzi ny tygo dnio wo), na ro ku II (w se me strach zi mo -
wym i le t nim po 3 go dzi ny tygo dnio wo) i na ro ku III (w se me strze zi mo wym po 2 go -
dzi ny tygo dnio wo). 

W ro ku aka de mi c kim 2006/2007 ję zyk cze ski pro wa dzo ny był na stu diach sla wi -
sty cz nych trzech ro cz ni ków stu diów li cen cja c kich w dwóch ośro d kach kształce nia:
w ośro d ku ma cie rzy stym w Lu b li nie i w ośro d ku za miej s co wym w Białej Pod la skiej.
Łącz nie w 6 gru pach, około 100 osób. 

Wa r to też do dać, że w blo ku przed mio tów na spe cja l no ściach fi lo lo gia ro sy j ska
i słowia ń ska w ob rę bie le kto ra tu z ję zy ka słowia ń skie go rea li zo wa ny był do nie da w na 
le kto rat z ję zy ka cze skie go (przez trzy se me stry).

2. Udział stu den tów sla wi sty ki UMCS w studiach za gra ni cz nych

2.1. Program Sokra tes-E ra s mus

In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej UMCS w mia rę mo ż li wo ści ucze st ni czy w pro gra -
mie mię dzy naro do wej wy mia ny stu den tów. Stu den ci sla wi sty ki o pro fi lu białorute-
nisty czno-rusycy styczno-bo hemistycz nym ucze st ni czy li w pro gra mie So kra tes-Eras- 
mus. Wpra w dzie do tej po ry były to nie li cz ne oso by, ale w pla no wa nych na naj bli ż szy 
rok aka de mi cki wy ja z dach we źmie udział wię kszy niż do ty ch czas od se tek stu den tów.

Obok wy ja z dów prze wi dzia nych pro gra mem stu den ci wy je ż dzają (ale i będą mo -
gli wy je ż dżać) do Czech w ra mach umów za wa r tych po mię dzy UMCS i od po wied nią 
ucze l nią te go kra ju. Do ty ch czas ist nie je umo wa na uko wa z Uni wer sy te tem w Ołomu -
ń cu (naj le p sze jak do ty ch czas są re zu l ta ty z hi sto ry ka mi obu ucze l ni) .

Spo śród dłuż szych se me stra l nych wy ja z dów stu den c kich od no to wać trze ba se -
me stra l ne stu dia w Uni wer sy te cie w Pra dze i w Uni wer sy te cie w Ostra wie.
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2.2. Tygo dnio we wy ja z dy dy da kty cz ne do Czech z udziałem wykładowców 

Z ini cja ty wy wykłado w ców ję zy ka cze skie go i przy po pa r ciu władz Wy działu
i In sty tu tu oraz Ko le gium orga ni zo wa ne są ro kro cz nie tygo dnio we wy cie cz ki dy da -
kty cz ne do Czech. Ich cel wzbo ga cić wie dzę o współcze s nych Cze chach, o ku l tu rze,
ar chi te ktu rze. Stu den ci do ku men tują swój po byt w Cze chach, zaś re zu l ta ty tych wy -
ja z dów pre zen tują m.in. foto repo r ta żach. O swo ich wra że niach z po by tu dzielą się na
spo t ka niach ze stu den ta mi. Niewątpli wie ta fo r ma działal no ści służy popu la ry za cji
wie dzy o Cze chach. 

3. Stu den cki ruch naukowy 

W pro gra mie Stu den c kie go Koła Sla wi sty czne go działające go od ro ku 2005/06
przy Ko le gium Li cen cja c kim UMCS w Białej Pod la skiej zna j dują się za gad nie nia do -
tyczące ję zy ka, li te ra tu ry i ku l tu ry ję zy ka cze skie go. Stu den ci pre zen tują na po sie dze -
niach Koła re fe ra ty przy go to wa ne pod kie run kiem wykłado w cy z za kre su ku l tu ry i li -
te ra tu ry. 

Wa ż ne są tu taj wystąpie nia stu den tów przy oka zji wie czo rów słowia ń skich orga -
ni zo wa nych w okre sie Bo że go Na ro dze nia i Wie l ka no cy, pod czas któ rych pre zen to -
wa ne są oby cza je i zwy cza je, w tym ta k że pie ś ni i fo l klor Cze chów. 

4. Per spe kty wy studiów bohe mi sty cz nych w Lu b li nie

Zain tere so wa nie stu dia mi bohe mi sty czny mi w Lu b li nie i wo je wó dztwie jest du -
że. Świa d czyć mogą o tym mo ty wy wy bo rów stu diów sla wi sty cz nych, por. wy po -
wiedź stu den tki dla „Per spe ktyw” (wrze sień 2007 r.):

Ag nie sz ka Ciekot, ab so l wen tka ma la r stwa na Wy dzia le Ar ty sty cz nym UMCS, a obecnie
stu den tka II roku sla wi sty ki, pod kre śla zna cze nie obe cno ści native spe a ke rów na uczelni. – Naj -
większą frajdę sprawia mi kontakt z żywym ję zy kiem. Już na drugim se me strze mamy wykłady po
białorusku i to jest wy zwa nie, bo musimy notować w obcym języku. Jednak po jakimś czasie
widać, jak bardzo ten wysiłek pro cen tu je. Na pięciu wykładowców języka białoru skie go tylko
jedna osoba jest na ro do wo ści polskiej. Nie ste ty wykładowca czeski ma ten »feler«, że… do sko -
na le mówi po polsku. [...]
   A g  n i e  s z  k a  t r a f i ł a  n a  s l a  w i  s t y  k ę  z  m i ł o ś c i  d o  C z e c h   [podkreśl. moje –
F.Cz.]. Zaczęło się od filmów Petra Zelenki. – Za chwy ciło mnie czeskie po czu cie humoru, ich
po dej ście do życia. Nie biorą wszy stkie go na serio, mają dystans, do strze gają i do ce niają uroki
co dzien no ści – tłumaczy. Z początku nie była za chwy co na, że „w pa kie cie” wraz z czeskim
znalazł się też język białoruski. I to jako język wiodący. Ro sy j ski osta te cz nie może być, ale po co 
komu białoruski – myślała. Teraz, choć po zo sta je wierna uko cha nej cze sz czy ź nie i właśnie
pakuje ma na t ki przed wy ja z dem na pół roku w ramach pro gra mu Erasmus do kraju Zelenki, dia -
me tra l nie zmieniła zdanie w kwestii białoru skie go. [...]
   Ag nie sz ka de kla ru je, że chętnie zo sta nie tłumaczem języka cze skie go. Jednak naj bar dziej
chciałaby pra co wać w jakiejś pla ców ce kul tu ra l nej w Czechach pro pa gując ku l tu rę polską lub
od wro t nie – czeską w Polsce. – Nasze narody dzieli wiele nie po trze b nych uprze dzeń, ste reo ty -

pów. Polacy na śmie wają się z Czechów, Czesi post rze gają Polskę jako za bo bon ny za ścia nek.
Ag nie sz ka uważa, że wsze l kie bariery naj sku te cz niej przełamuje się poprzez bez po śred nie kon -
ta kty i ob co wa nie z kulturą. I że na pewno warto się w to za an ga żo wać.

Ję zyk cze ski zna j du je się nie ty l ko w ofe r cie dla fi lo lo gów, stu den tów sla wi sty ki.
Dzie kan Wy działu Huma ni sty czne go UMCS prof. dr hab. Hen ryk Gmi te rek wi dzi
po trze bę wpro wa dze nia te go ję zy ka w fo r mie le kto ra tu ta k że na stu diach hi sto ry cz -
nych, co mo że oka zać się nie zwy kle przy da t ne dla przyszłych ba da czy dzie jów pol -
sko - cze skich. 

Modyfikacji wymaga, jak pokazuje dyskusja studentów i wykładowców, siatka
zajęć slawistycznych, która powinna dać większy stopień nasycenia przedmiotami
bohemistycznymi. Szczególnie na drugim stopniu kształcenia (magisterskim), gdzie
przedmiotów z ję zy ka czeskiego ogóle nie ma w siatce. 
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Jo an na MA KSYM - BEN CZEW 

Opo le

Stan i per spe kty wy opo l skiej bo he mi sty ki 

Za nim omó wi my obe c ny stan opo l skiej bo he mi sty ki, na le żałoby po wró cić do hi -
sto rii. Początki związa ne są je sz cze z Wyższą Szkołą Pe da go giczną im. Po wsta ń ców
Śląskich. Znaczącym mo men tem było po wołanie w ro ku 1986 w In sty tu cie Fi lo lo gii
Pol skiej spe cja l no ści fi lo lo gia cze ska na kie run ku fi lo lo gia pol ska, a w 1990 r. kie run -
ku filologia polska ze słowiańską o nastawieniu bohemistycznym, a ta k że po wołanie
w 1991 r. Ka te dry Sla wi sty ki (na ba zie Zakładu Języ koz na w stwa Zacho d niosłowia ń -
skiego), której kie ro w ni kiem zo stał pro fe sor An to ni Fur dal, pełniący tę fun kcję w la -
tach 1991–1994. Ko le j ni kie rujący Ka tedrą, już w Uni wer sy te cie Opo l skim, to pro fe -
sor Władysław Lu baś (1994–2002), pro fe sor Ju lian Kor n ha u ser (2002–2005) i od ro -
ku 2005 pro fe sor Ja cek Ba luch.

Funkcjonujące na Uni wer sy te cie Opo l skim stu dia do kto ran c kie dały mo ż li wość
kształce nia włas nej ka dry na uko wej. W Ka te drze Sla wi sty ki po wstały i zo stały ob ro -
nio ne trzy bohe mi sty cz ne pra ce do kto r skie. W ro ku 2001 jed na języ koz na w cza pod
kie run kiem prof. Władysława Lu ba sia (Gra ży ny Ba lo wskiej, Próby Ón dry Łyso ho r -
skie go utwo rze nia la skie go języ ka lite ra c kie go) i dwie lite ratu rozna w cze pod kie run -
kiem prof. Ja cka Ba lu cha (w ro ku 2002 Jo an ny Ma ksym - Ben czew »Kri tický měsíč-
ník« 1938–1948. Za rys mono gra fi cz ny, a rok pó ź n iej Ale ksan dry Pająk Ja ro s lav Du -
rych a spór o sens cze skich dziejów).

Naj wię kszy wkład w roz wój opo l skiej bo he mi sty ki mie li – oprócz wy mie nio nych 
już kie ro w ni ków – najdłużej związa ni z opolską ka tedrą: prof. dr hab. Mie czysław
Ba lo wski (1981–2007) i prof. dr hab. Jiří Damborský (1989–1999).

 Obe c nie opo l ska Ka te dra Sla wi sty ki, w któ rej za tru d nio nych jest ki l ku na stu pra -
co w ni ków, pro wa dzi ba da nia w za kre sie języ koz na w stwa, lite ratu rozna w stwa i kul -
turo zna w stwa za cho d niosłowiańskie go (cze skie go i pol skie go) oraz połud nio wo-
słowia ń skie go (ser b skie go, chor wa c kie go i mace do ń skie go). 

Część bo he mi styczną ka dry sta no wią: prof. UO dr hab. Ja cek Ba luch (od 1996),
dr hab. Jo an na Cza p li ń ska (od 2007), dr Gra ży na Ba lo wska (od 1994), dr Jo an na Ma -
ksym - Ben czew (od 2002), dr Ale ksan dra Pająk (od 2006) i mgr Ro man Kan da (od
2007, do kto rant Uni wer sy te tu im. Pa la c kie go w Ołomu ń cu, któ ry jest le kto rem).

Per spe kty wy roz wo ju bo he mi sty ki, jak i in nych dzie dzin na uko wych w ośro d -
kach aka de mi c kich wa run ko wa ne są rów nież, o ile nie prze de wszy stkim, moż li wo -
ścia mi kształce nia stu den tów. Od ro ku aka demi c kie go 2006/2007 na Uni wer sy te cie
Opo l skim po wstał no wy kie ru nek, dający po raz pie r wszy nie za le ż ność. Do tej po ry

bo he mi sty ka była je dy nie jedną ze spe cja l no ści pro po no wa nych stu den tom fi lo lo gii
pol skiej. Nie co in na sy tu a cja była je sz cze na początku, gdy był to kie ru nek fi lo lo gia
pol ska z fi lo lo gią słowiańską, ale była to jed nak fi lo lo gia pol ska. Od 2006 ro ku
w związku z wy mo ga mi no we go bo lo ń skie go sy ste mu kształce nia zo stały otwa r te
trzy le t nie stu dia li cen cja c kie na kie run ku: fi lo lo gia, spe cja l ność: fi lo lo gia słowia ń ska
z dwie ma spe cja liza cja mi: serbską i cho r wacką oraz właś nie czeską. Ka te dra i kie ru -
nek fun kcjo nują na dal w In sty tu cie Fi lo lo gii Pol skiej, ale stu den ci re a li zują już zu -
pełnie in ny pro gram stu diów zgod ny z no wy mi stan dar da mi. Naj no wsza sia t ka stu -
diów li cen cja c kich obe j mu je mię dzy in ny mi 600 go dzin pra kty cz nej na uki ję zy ka
cze skie go, 120 pra kty cz nej na uki ję zy ka ro sy j skie go, 120 go dzin le kto ra tu ję zy ka za -
chod nie go. W ra mach kształce nia stu den ci mają też do wy bo ru ki l ka opcji jak „euro -
pe i sty ka”, „ko mu ni ka cja pu b li cz na” czy „an tro po lo gia no wych me diów” oraz opcję
sla wi styczną „ku l tu ra i tu ry sty ka re gio nów”, a ta k że za ję cia faku lta ty w ne pro po no -
wa ne i pro wa dzo ne przez pra co w ni ków ka te dry sla wi sty ki. Za rok zo staną otwa r te
dwu le t nie stu dia ma gi ste r skie ze spe cja li zacją trans la to lo giczną. W ro ku 2011 mu ry
opo l skiej ucze l ni opuszczą pie r wsi ab so l wen ci pełne go cy klu kształce nia w sy ste mie
3+2. W ro ku aka de mi c kim 2008/2009 łącz nie na I, II i III ro ku no we go kie run ku bę -
dzie stu dio wać 48 stu den tów, na to miast na po zo stałych dwóch la tach wy ga sającej
spe cja li za cji (rok IV i V) około dwu dzie stu, ra zem nie mal 80 stu den tów. 

W ra mach wy mia ny mini ste ria l nej stu den ci spe cja li za cji cze skiej mają mo ż li -
wość ko rzy sta nia z le t nich ku r sów ję zy ko wych oraz uzy ska nia se me stra l nych sty pen -
diów na wy bra nych uni wer sy te tach cze skich, oczy wi ście naj czę ściej wy bie rają Pra -
gę. Na to miast rea li zo wa ny w Uni wer sy te cie Opo l skim pro gram SOCRA TES-E ra s -
mus, któ re go ko or dy na torką jest dr Gra ży na Ba lo wska, umo ż li wia stu den tom se me -
stra l ne stu dia, a na uczy cie lom aka de mi c kim po by ty na uko wo-dy dakty cz ne w Opa -
wie (Slezská uni ve rzi ta), a od no we go ro ku aka demi c kie go rów nież na uni wer sy te cie
w Hradcu Králové.

Na za ko ń cze nie wa r to ta k że wspo mnieć o bohe mi sty cz nych ini cja ty wach po dej -
mo wa nych czę sto we współpra cy z Na uko wym Kołem Sla wi stów, któ re po wstało
w 1985 r. Były to mię dzy in ny mi: stu den c kie kon fe ren cje na uko we, orga ni zo wa ne już 
od ro ku 1986, stu den ckie obo zy na uko we w Cze chach (w la tach 1986–1988), prze -
glądy fi l mu cze skie go (orga ni zo wa ne od ro ku 1997), dni cze skie (pie r wszy od był się
w ro ku 1995), pó źniej orga ni zo wa ne ja ko dni ku l tu ry  cze skiej, zor gani zo wa ne z du -
żym roz ma chem VII Ogól no po l skie Dni Bo he mi stów (połączo ne z fi nałem kon ku r su
przekłado we go) czy kon kurs wie dzy o Cze chach dla gi mna zja li stów Opol sz czy z ny.
Od 1996 r. orga ni zo wa ne są cy kli cz ne im prezy pod nazwą „Dni Słowia ń skie”, w ra -
mach któ rych od by wają się wykłady, pre zen ta cje, przeglądy fi l mo we i za ję cia otwa r -
te pra co w ni ków Ka te dry Sla wi sty ki, te osta tnie ad re so wa ne są prze de wszy stkim do
kan dy da tów na stu dia. Na le ży tu do dać, że po wy żej wy mie nio ne akcje (z wyjątkiem 
kon kursu wie dzy o Cze chach dla gi mna zja li stów Opol sz czy z ny) były za ini cjo wa ne,
a ta k że orga ni zo wa ne przez (lub przy współudzia le) prof. dra hab. Mieczysława Ba -
lowskie go.
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An na ZURA

Ny sa

Kon cepcja kształce nia bohe mi sty czne go w Pa ń stwo wej
Wy ższej Szko le Za wo do wej w Ny sie

W ro ku aka de mi c kim 2004/2005 w In sty tu cie Neo fi lo lo gii Pa ń stwo wej Wy ższej
Szkoły Za wo do wej uru cho mio no kie ru nek fi lo lo gia o spe cja l no ści fi lo lo gia cze ska
w ra mach stu diów sta cjo na r nych i nie sta cjona r nych. Aby uzy skać ty tuł li cen cja ta,
stu den ci są zo bo wiąza ni za li czyć prze wi dzia ne pro gra mem stu diów przed mio ty oraz
przedłożyć pra cę dy p lo mową na pi saną pod kie run kiem pro mo to ra, a ta k że złożyć eg -
za min li cen cja cki. Ab so l wen ci po uko ń cze niu kie run ku fi lo lo gia o spe cja l no ści fi lo -
lo gia cze ska mają mo ż li wość kon tynu o wa nia kształce nia na stu diach ma gi ste r skich.

Opie ku nem na uko wym no wej spe cja l no ści zo stała prof. UWr dr hab. Zo fia Ta -
rajło- Li po wska (lite ratu rozna w stwo), a w skład ze społu wes zli: dr hab. Ja ro s lav Li po -
wski (języ koz na w stwo), dr Ale ksan dra Pająk (lite ratu rozna w stwo) oraz dr An na Zu ra 
(języ koz na w stwo).

Oka zało się, że już w pie r wszym ro ku ist nie nia kie run ki cie szy się on du żym zain -
tere so wa niem wśród młod zie ży nie ty l ko wo je wó dz twa opo l skie go, ale ta k że osób
z całej Pol ski, a na pie r wszy rok stu diów przy ję to ponad 40 osób. W ko le j nym ro ku
aka de mi c kim zain tere so wa nie stu dia mi na fi lo lo gii cze skiej było je sz cze wię ksze
i rze sza stu den tów wy niosła ponad 60 osób.

Przez dwa pie r wsze la ta kształce nia cha ra kter stu diów miał pro fil na uczy cie l ski –
stu den ci rea li zo wa li pro gram ku r sów peda go gi cz nych, w przyszłości umo ż li wiający
im pod ję cie pra cy w szkołach. Ten typ pro fi lu na ka zy wał ta k że od by cie okre ślo nej li -
cz by go dzin pra kty ki peda go gi cz nej, którą stu den ci rea li zo wa li w szkołach pol skich,
w któ rych na ucza się ję zy ka cze skie go ja ko ob ce go, a ta k że gros za jęć ho spi to wa li
w szkołach cze skich. Rów no le gle z pra ktyką pe da go giczną stu den ci ny s cy od by wa li
pra kty kę tłuma cze niową w in sty tu cjach po obu stro nach gra ni cy, a część z nich na -
wiązała na ty le si l ne kon ta kty i spra w dziła się w ro li do brych pra co w ni ków, że po
uko ń cze niu stu diów ab so l wen ci PWSZ w Ny sie otrzy ma li tam za trud nie nie i pra cują
w za wo dzie.

Jed nak zmie niające się wa run ki na ryn ku pra cy w re gio nie (a ta k że ob se r wa cje
pra ktyk stu den c kich) spo wo do wały zmia nę kształce nia na kie run ku fi lo lo gia cze ska.
Po spe cja li za cji na uczy cie l skiej, któ ra re a li zo wała po trze by edu ka cy j ne re gio nu, wa -
ż nym ele men tem stało się wy kształce nie do brych fi lo lo gów, znających ję zyk cze ski,
zwłasz cza w dzie dzi nie eko no mii, pra wa, tu ry sty ki, fi nan sów itp.
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O wciąż utrzy mującym się zain tere so wa niu Cze cha mi, a co za tym idzie stu dia mi
bohe mi sty czny mi w wo je wó dztwie opo l skim i śląskim, skąd re kru tują się opo l s cy
stu den ci, de cy dują w du żej mie rze na stę pujące czyn ni ki:
1) oży wio na tu ry sty ka w pasie przy gra ni cz nym;
2) kon ta kty par t ne r skie, pro je kty w ramach eu ro re gio nów „Pradziad” na Opol sz czy ź -

nie i „Silesia” w wo je wó dztwie śląskim;
3) mo ż li wo ści za trud nie nia, nie ko nie cz nie filo logi cz ne go, po drugiej stronie granicy.

Tegoroczna rekrutacja wskazuje, że filologia czeska staje się po pu larnym kie run-
kiem, a właśnie przyszli studenci gwarantują per spe kty wy rozwoju opolskiego ośrod- 
ka bohemistycznego oddalonego za ledwie 70 kilometrów od granicy z Republiką
Czeską. 



Po stu la ty ta kie zgłasza li sa mi stu den ci, pra co w ni cy ad mi ni stra cji pa ń stwo wej,
pra co da w cy se kto ra pry wa t ne go, in sty tu cje kul tu ra l ne, a ta k że przed sta wi cie le Eu ro -
re gio nu „Pra dziad”, któ rzy mo ni tując region po gra ni cza pol sko- cze skie go wska za li
na pilną po trze bę wykształce nia fi lo lo gów ze zna jo mo ścią ję zy ka cze skie go w sfe rze
gospo da r czej. W związku z po wy ższym, w ro ku aka de mi c kim 2006/2007 zmie nio no
pro fil kształce nia na fi lo lo gii cze skiej i za pro pono wa no spe cja li za cję w za kre sie ję zy -
ka prawno -ekono micz ne go. Stu dia w ra mach tej spe cja l no ści ob jęły ogó l ne przy go to -
wa nie filo lo gi cz ne rea li zo wa ne po przez przed mio ty lite ratu rozna w cze i języ koz na w -
cze, któ rych nie odłącznym ele men tem jest du ża ilość ćwi czeń w pra kty cz nej zna jo -
mo ści ję zy ka cze skie go, mających na ce lu nie ty l ko prze ka za nie przyszłym ab so l -
wen tom biegłej zna jo mo ści ję zy ka, lecz ta k że ko m pe ten cji ku l tu ro wej.

Za ję cia spe cja liza cyj ne, któ re ob jęły ele men ty ję zy ka prawno -ekono micz ne go
oraz z za kre su tu ry sty ki, ad mi ni stra cji i fi nan sów oraz du żo ilość za jęć przekłado z na -
w czych ró ż ne go ty pu, jak też pra kty ki miały prze de wszy stkim przy go to wać ab so l -
wen tów do pra cy w cha ra kte rze tłuma cza. Chara ktery sty cz nym wy zna cz ni kiem stu -
diów na fi lo lo gii cze skiej było wkom po no wa nie sze ro ko po ję tych za jęć ku l tu ro wych
na sta wio nych na ko mu ni ka cję, któ re miały na ce lu wy da t ne przy bli że nie stu den tom
ob ra zu ku l tu ry kra ju, któ re go ję zyk stu diują, a to w re zu l ta cie po win no umo ż li wić
zro zu mie nie i za akce pto wa nie od mien no ści ku l tu ro wej, któ re go kon se k wencją mia-
łoby być spra w ne na wiązy wa nie kon ta któw dla po trzeb włas nych i pra co da w cy.

W ro ku aka de mi c kim 2008/2009 wład ze ucze l ni za pro po no wały ko le j ny pro fil na 
fi lo lo gii cze skiej, któ ry miałby od po wia dać ocze ki wa niom przyszłych stu den tów, za -
ty tułowa ny „cze ski ję zyk bi z ne su”.

Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa nie po sia da sta tu su pla ców ki na uko wej,
jed nak na le ży zwró cić uwa gę na roz wój jej ka dry – ze spół bo he mi stów zo stał po wię -
kszo ny o dwo je bo he mi stów: mgr Ilo nę Gwóź dź- Szew czen ko oraz mgr. Va sy la She v -
chen ko. Oprócz pra cy dy da kty cz nej pra co w ni cy In sty tu tu Neo fi lo lo gii czyn nie ucze -
st niczą w bohe mi sty cz nym ży ciu na uko wym, wy stę pując z re fe ra ta mi na kon fe ren -
cjach, pu b li kując ar ty kuły w cza so pi s mach na uko wych, wy dając mo no gra fie, a ta k że
pod nosząc włas ne kwa li fi ka cje – Ja ro slav Li po wski uzy skał sto pień na uko wy do kto -
ra habi lito wa ne go, a Ilo na Gwóź dź- Szew czen ko ob ro niła dy se r ta cję doktorską, na
pod sta wie któ rej uzy skała sto pień naukowy do kto ra na uk huma ni sty cz nych w za kre -
sie lite ratu rozna w stwa. Pra co w ni cy In sty tu tu biorą ta k że czyn ny udział w wy mia nie
wykłado w ców w ra mach pro gra mu So c ra tes/Era z mus.

Eu ro pe j ski pro gram So c ra tes jest ta k że pod stawą do pod no sze nia ko m pe ten cji ję -
zy ko wych dla stu den tów – wię kszość z nich ucze st ni czy w sty pen diach na ucze l niach 
cze skich: Opa wie, Ołomu ń cu i Ústí nad Łabą. Na le ży tu prze de wszy stkim od no to -
wać su kce sy ny skich stu den tów w ob sza rze na uko wym, któ rzy czyn nie ucze st niczą
w stu den c kich kon fe ren cjach na uko wych, orga ni zo wa nych przez Uni we r sy tet Wro-
cławski i za przy ja ź nioną PWSZ w Ra ci bo rzu, a ta k że w Cze skiej Aka de mii Na uk,
z któ rej re fe ra ty dwóch stu den tek Igi Gó ral i Iwo ny Cy ran (pod opieką na ukową dr

A. Pająk i dr A. Zu ry) uka zały się dru kiem w to mie pokon feren cy j nym sy g no wa nym
ČAV. 

Działal ność stu den cka to ta k że akty w na pra ca w Ko le Bohe mi sty cz nym pod
opieką dr I. Gwóź dź- Szew czen ko oraz gru po we wy ja z dy stu dy j ne.

W ro ku aka de mi c kim 2007/2008 kie ru nek zo stał po zy ty w nie oce nio ny przez Pa -
ń stwową Ko mi sję Akre dy ta cyjną.

Na le ży mieć nad zie ję, że bo he mi sty ka ny ska na dal bę dzie się akty w nie roz wi jać,
a za pro pono wa ny pro fil kształce nia oka że się atra kcy j ny nie ty l ko dla sa mych stu den -
tów, ale ta k że dla ich przyszłych pra co da w ców1.
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1 Bliższych in fo r ma cji na temat kierunku można uzyskać na stronie in ter ne to wej:
www.pwsz.nysa.pl.



Ju sty na KO ŚCIU KIE WICZ

Ra ci bórz

Bo he mi sty ka 
w Pa ń stwo wej Wy ższej Szko le Za wo do wej w Ra ci bo rzu

W ro ku aka de mi c kim 2005/2006 w In sty tu cie Neo fi lo lo gii Pa ń stwo wej Wy ższej
Szkoły Za wo do wej uru cho mio no kie ru nek fi lo lo gia ze spe cja l no ścią fi lo lo gia cze ska
(stu dia sta cjona r ne). Opie ku nem na uko wym owej spe cja l no ści zo stał prof. dr hab.
Mie czysław Ba lo wski, a w skład ze społu wes zli: dr Jo an na Ma ksym - Ben czew, dr Jo -
an na Kor but, mgr Lu cie Nováková (le ktor ka), mgr Ju sty na Ko ściu kie wicz, mgr Ba ń -
ko i mgr Bar ba ra Ku daj. 

Przez pie r wszy rok kształce nia cha ra kter stu diów miał pro fil na uczy cie l ski – stu -
den ci rea li zo wa li pro gram ku r sów peda go gi cz nych, w przyszłości umo ż li wiający im
pod ję cie pra cy w szkołach. Ten typ pro fi lu na ka zy wał ta k że od by cie okre ślo nej li cz by 
go dzin pra kty ki peda go gi cz nej, którą stu den ci rea li zo wa li w szkołach na te re nie wo -
je wó dz twa śląskie go. W dru gim ro ku kształce nia (2006/2007) za pro pono wa no stu -
den tom spe cja li za cję trans la torską. Oprócz przed mio tów ogó l nych, pod sta wo wych
i kie run ko wych stu den ci mo gli zdo by wać wie dzę z za kre su przekładu, ucze st nicząc
w za ję ciach z lin g wi sty ki te kstu, ana li zy przekładu, le ksy ko lo gii i le ksy ko gra fii,
trans la to lo gii te kstu uży t ko we go i arty sty cz ne go, ję zy ka bi z ne su i in nych.  Od by wa li
ta k że ośmio ty go d niową pra kty kę tłuma cze niową w in sty tu cjach po obu stro nach gra -
ni cy. 

Kształce nie stu den tów od by wa się na pod sta wie pla nów stu diów za twier dzo nych
uchwałą Se na tu PWSZ z dnia 22.09.2005 r., któ re zo stały opra co wa ne zgod nie z obo -
wiązujący mi stan dar da mi (Roz porządze nia ME NiS z dnia 18.04.2002 r. i 7.09.
2004 r.).  Na uka od by wa się w ra mach trzech blo ków przed mio to wych. Blok A –
przed mio ty ogó l ne, obe j mu je za ję cia z ję zy ka ob ce go, hi sto rii fi lo zo fii oraz wy cho -
wa nia fi zy cz ne go, blok B i C – przed mio ty pod sta wo we i kie run ko we, roz wi ja filo lo -
gi cz ne umie ję t no ści stu den tów i przy go to wu je ich mery to ry cz nie do pra cy za wo do -
wej. 

Stu den ci I ro ku fi lo lo gii cze skiej w ra mach przed mio tów pod sta wo wych i kie run -
ko wych pogłębiają swą wie dzę z za kre su: hi sto rii li te ra tu ry cze skiej, hi sto rii Czech,
pra kty cz nej na uki ję zy ka cze skie go w wy mia rze 180 go dzin w se me strze, wstę pu do
lite ratu rozna w stwa, gra ma ty ki opi so wej ję zy ka pol skie go i ję zy ka cze skie go, ku l tu ry
Czech i li te ra tu ry po wszech nej. Łącz na ilość go dzin w se me strze: 345. 

Stu den ci II ro ku w ra mach przed mio tów pod sta wo wych i kie run ko wych ucze st -
niczą w za ję ciach z  hi sto rii li te ra tu ry cze skiej, gra ma ty ki opi so wej ję zy ka cze skie go,

kultury Czech, wstępu do języ koz na w stwa, pra kty cz nej na uki ję zy ka cze skie go (150
go dzin w se me strze), współcze s nego ży cia li te ra c kiego Czech, wykładu mono gra -
ficz ne go.

Stu den ci III ro ku w ra mach przed mio tów pod sta wo wych i kie run ko wych biorą
udział w za ję ciach z hi sto rii ję zy ka, gra ma ty ki kon tra sty w nej, pra kty cz nej na uki ję zy -
ka cze skie go (90 go dzin w se me strze), wa r szta tów kon wer sacy j nych, współcze s ne go
ży cia lite ra c kie go Czech i wykładu mono gra ficz ne go.

W ro ku aka de mi c kim 2008/2009 uru cho mio na zo sta nie do da t ko wa, no wa spe cja -
l ność – fi lo lo gia an gie l ska z fi lo lo gią czeską. Stu den ci, oprócz tre ści pod sta wo wych
i tre ści kie run ko wych pie r wsze go ob sza ru ję zy ko we go, będą za zna ja miać się z hi sto -
rią li te ra tu ry Czech, gra ma tyką opi sową, ku l turą i hi sto rią Czech, hi sto rią ję zy ka, gra -
ma tyką kon tra stywną i pra ktyczną na uką ję zy ka cze skie go w wy mia rze 480 go dzin
w tra kcie trzy le t nich stu diów. 

W mu rach PWSZ w Ra ci bo rzu prę ż nie roz wi ja się Na uko we Koło Bo he mi stów,
działające przy In sty tu cie Neo fi lo lo gii. Ist nie je już dwa la ta. Wnio sek o po wołanie
Koła zo stał złożo ny w Re kto ra cie już sty cz niu 2006 r., ale pra w nie zo stało ono zare je -
stro wa ne w ma ju 2006 r. Pie r wszym opie ku nem na uko wym Koła była mgr Bar ba ra
Ku daj, od 8 ma r ca 2007 r. fun kcję tę pełni mgr Ju sty na Ko ściu kie wicz. W zarządzie
Koła za sia dają stu den ci dru gie go ro ku fi lo lo gii cze skiej. Koło zrze sza obe c nie 16
osób, za rów no z pie r wsze go, jak i dru gie go ro ku bo he mi sty ki. Głów ny mi ce la mi, ja -
kie po sta wi li so bie człon ko wie Koła, są: 

– roz wi ja nie zain te re so wań, zdo by wa nie do świa d czeń oraz wiedzy z zakresu czeskiej 
li te ra tu ry, ku l tu ry i języ koz na w stwa; 

– pod no sze nie kwa li fi ka cji oraz pra kty cz nych umie ję t no ści, przy da t nych w pracy na -
uczy cie la języka cze skie go i w pracy tłumacza;

– pro mo wa nie kie run ku poprzez an ga żo wa nie się w różne akcje i wy da rze nia;
– nawiązywanie kon ta któw z innymi stu den ta mi Bo he mi sty ki z kraju i za gra ni cy.

Człon ko wie Koła spo ty kają się śred nio raz w mie siącu. Na prze strze ni tych
dwóch lat do naj wię kszych osiągnięć Koła Na uko we go na leżą:

1. Zor gani zo wa nie wy ja z du naukowo-kultu rozna w cze go do Ostrawy, 14 XII 2006 r.
Stu den ci ucze st ni czy li w wykładach, przy go to wa nych przez wykładowców z ka-
tedry Sla wi sty ki Uni wer sy te tu Ostra wskie go, za po zna li się ze strukturą uczelni,
zwie dzi li miasto, obejrzeli bożo na ro dze niową wystawę, a także od wie dzi li mie j -
scową bi b lio te kę i za po zna li się z jej księ go z bio rem.

2. Zor gani zo wa nie Wigilii Insty tu to wej, 19 XII 2006 r. i 15 XII 2007 r.
3. Zor gani zo wa nie I Se mi na rium racibo rsko- pra skie go (w dniach 21–22 III 2007 r.)

i II Se mi na rium ra ci bo r sko-pra skie go (21–23 IV 2008 r.). Te ma tem była Pra ga –
mia sto ku l tu ry i sztu ki. Wy jazd był połączo ny ze zwie dza niem sto li cy Czech. Stu -
den ci za po zna li się z or ga ni zacją i stru kturą Uni wer sy te tu Ka ro la, a prze de wszy -
stkim Wy działu Filo logi cz ne go, zwie dzi li bi b lio te kę na ro dową – Kle men ti num,
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obejrzeli sztu ki te a tra l ne w Te a trze Na ro do wym, pogłębi li swą wie dzę z za kre su
hi sto rii i ku l tu ry Czech.  

4. Zor gani zo wa nie I i II mię dzy naro do wej kon fe ren cji na uko wej stu den tów bo he mi -
sty ki, pn. Język, li te ra tu ra i ku l tu ra Czech. Naukowe spo t ka nia stu den tów i do kto -
ran tów z polskich i czeskich ośro d ków uni wer syte c kich miały mie j s ce 18–19 IV
2007 r. oraz 8–9 IV 2008 r. Pie r wsza kon fe ren cja została objęta pa tro na tem ho no -
ro wym Konsula Ge ne ral ne go Re pu b li ki Czeskiej w Ka to wi cach Dr h.c. JUDr. Ing. 
Josefa  By r tu sa. 
   W ciągu dwóch dni młodzi na uko w cy za pre zen towa li swoje re fe ra ty. Ponadto
wzięli udział w im pre zach to wa rzyszących. Dru gie go dnia ucze st ni cy prze nie śli
się na Wydział Filo zo fi cz ny Uni wer sy te tu w Ostrawie, gdzie kon tynu o wa li obra-
dy.

5.  Zor gani zo wa nie raz w mie siącu wie czo rów fi l mo wych, na któ rych stu den ci bo he -
mi sty ki mo gli za po znać się z osiągnię cia mi cze skiej kine ma to gra fii. 

Człon ko wie Na uko we go Koła Bo he mi stów pro wadzą własną (do tyczącą działal -
no ści Koła), ofi cjalną stro nę in ter ne tową, na któ rej zna j du je się sze reg in te re sujących
in fo r ma cji, nie ty l ko bohe mi sty cz nych. Doku men to wa ne są wsze l kie akcje, ja kie
prze pro wa dzi li i mają za miar je sz cze do ko nać. Za mie sz czają też in fo r ma cje o kra ju
na szych połud nio wych sąsia dów, aktu a l ne ofe r ty pra cy dla bo he mi stów oraz in fo r ma -
cje o ku r sach ję zy ka cze skie go w Re pu b li ce Cze skiej. Ponad to stro na jest wzbo ga co -
na ga le rią zdjęć, ciągle aktu a li zo waną.

In sty tut Neo fi lo lo gii pro wa dzi li cz ne ba da nia na ukowe. Od początku je go ist nie -
nia  ka dra nauko wo-dy dakty cz na bie rze czyn ny udział w pro je ktach na uko wych, rea -
li zo wa nych w fo r mie ar ty kułów, udziału w kon fe ren cjach czy przy go to wa nia roz -
praw na uko wych. W tym za kre sie pro wa dzo ny był pro gram ba da w czy „Roz wój ję zy -
ka cze skie go po aksa mi t nej re wo lu cji” przez prof. dra hab. Mie czysława Ba lo wskie -
go, pro gram „Ewa lu a cja na ucza nia ję zy ków ob cych a Eu ro pe j ski sy stem oce ny
kształce nia ję zy ko we go” przez prof. dra hab. Mie czysława Ba lo wskie go, dr Gra ży nę
Ba lowską, dr Ma rię Hádkovą oraz dr Mi la dę Čadską, któ re go efe ktem było wy da nie
czte rech to mów zbio ro wych, ba da nia włas ne dr Jo an ny Kor but na te mat „Cze skiego
i pol skiego na ze w nictwa mo dy i ko s me ty ków w XIX wie ku”. Zorga nizo wa li śmy
dwie kon fe ren cje na uko we: „Ję zyk i li te ra tu ra cze ska w in ter akcji” (2005) oraz „Ję -
zyk i li te ra tu ra cze ska w eu ro pe j skim kon te k ście ku l tu ro wym” (2007), z któ rych wy -
da li śmy to my po kon fe ren cyjne pod red. prof. dra hab. Mie czysława Ba lo wskie go
i prof. dra hab. Jiřego Swo bo dy. Nakładem Wy daw ni c twa PWSZ ukazują się rów nież
pod rę cz niki do na uki ję zy ka cze skie go w ra mach se rii „Ję zyk cze ski dla ka ż de go” (re -
da go wa nej przez prof. dra hab. Mie czysława Ba lo wskie go), np. At’ se Vám daří! mgr.
Da riu sza Kon de rli i mgr Ire ny Kon de rlo vej, Mały słow nik te ma ty cz ny cze sko- po l ski
dr Gra ży ny Ba lo wskiej, Gra ma ty ka cze ska w ta be lach prof. dra hab. M. Ba lo wskie go, 
Szyk wy ra zów w zda niu czeskim doc. Lu d miły Zi mo vej. Obe c nie w In sty tu cie w za -
kre sie ję zy ka cze skie go pra cu je się obe c nie nad na stę pujący mi pro je kta mi ba da w czy -

mi: pol sko - cze ska po zo r na ek wi wa len cja ję zy ko wa (dr Jo an na Korbut), pol sko - cze ska 
fra ze o lo gia (prof. dr hab. Mieczysław Ba lo wski, dr Jo an na Kor but), współcze s na pro -
za cze ska (mgr Ju sty na Ko ściu kie wicz).

W osta t nich la tach bo he mi ści związa ni z In sty tu tem, oprócz li cz nych ar ty kułów,
te kstów w opra co wa niach zbio ro wych itp., opub li ko wa li na stę pujące mo no gra fie
i pod rę cz ni ki, a ta k że re da go wa li pra ce zbio ro we: 

M i e c z y s ł a w  B a l o w s k i, Zachodnio- i wschodniosłowiańskie pożyczki leksykalne w języ-
ku Adama Mi c kie wi cza, Ostrava 2005, 296 s.

M i e c z y s ł a w  B a l o w s k i  (red.), Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji, Ra-
cibórz 2005, 340 s.

M i e c z y s ł a w  B a l o w s k i,  J i ř í  S v o b o d a  (red.), Język i literatura czeska w interakcji,
Racibórz 2006, 406 s.

M i e c z y s ł a w  B a l o w s k i,  J i ř í  S v o b o d a  (red.), Język i literatura czeska w eu ro pe j -
skim kontekście kulturowym, Racibórz 2008, 507 s.

M i l a d a  Č a d s k á,  G r a ż y n a  B a l o w s k a  (red.), Sociokulturní kompetence ve výuce
cizího jazyka a Evropský společný referenční rámec, Praha–Ratiboř 2008, 286 s.

M a r i e  H á d k o v á,  G r a ż y n a  B a l o w s k a  (red.), Písemné zkoušky a Evropský společný
referenční rámec, Praha–Ratiboř 2007, 248 s.

M a r i e  H á d k o v á,  G r a ż y n a  B a l o w s k a  (red.), Ústní zkoušky a Evropský společný
referenční rámec, Praha–Ratiboř 2006, 240 s.

M a r i e  H á d k o v á,  G r a ż y n a  B a l o w s k a  (red.), Sociokulturní aspekt výuky cizího
jazyka a Evropský společný referenční rámec, Ústí nad Labem–Ratiboř 2008, 342 s.

J o a n n a  K o r b u t, Czeskie i polskie na zew ni c two mody i kosmetyków w XIX wieku, Racibórz
2006, 234 s.

J u s t y n a  K o  ś c i u  k i e  w i c z,  J o a n n a  K o r b u t   (red.), Język, literatura i kultura czeska,
Racibórz 2008, 120 s.
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Klaudia KOCZUR-LEJK

Szczecin

Bo he mi sty ka na Uni wer sy te cie Szczecińskim

Na uka ję zy ka cze skie go na Uni wer sy te cie Szcze ci ń skim pro wa dzo na jest od ro ku 
1988. Pie r wszy mi bo he mi sta mi za trud nio ny mi w In sty tu cie Fi lo lo gii Słowiańskiej,
fun kcjo nującym je sz cze pod nazwą In sty tu tu Fi lo lo gii Ro sy j skiej i Słowia ń skiej, by li
mgr Bry gi da Bo ż ko oraz dr Jindřich Jirásek. 

Z dniem 9 ma r ca 1990 ro ku, na wnio sek dy re kto ra In sty tu tu, prof. dr hab. Eu ge nii
Ku cha r skiej, utwo rzo no w In sty tu cie stu dia łączo ne: fi lo lo gia ro sy j ska z fi lo lo gią
polską oraz fi lo lo gia ro sy j ska z ukra i ni styką lub bo he mi styką. W na stę p stwie po -
wołania tych spe cja l no ści na zwa In sty tut Fi lo lo gii Ro sy j skiej i Słowia ń skiej zo stała
zmie nio na na obecną – In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej. 

Fi lo lo gię ro syjską z filologią czeską uru cho mio no po raz pie r wszy w ro ku aka de -
mi c kim 1991/1992. Pro jekt pla nu stu diów za wie rał na stę pujące przedmio ty bohe mi -
sty cz ne: Wy bra ne za gad nie nia z hi sto rii li te ra tu ry cze skiej, Gra ma ty ka opi so wa ję zy -
ka cze skie go, Gra ma ty ka hi sto ry cz na ję zy ka cze skie go oraz Pra kty cz na na uka ję zy ka
cze skie go. Blok ten obe j mo wał łącz nie 765 go dzin dydaktycznych.

 W pie r wszych la tach fun kcjo no wa nia no wej spe cja l no ści za ję cia z za kre su gra -
ma ty ki i li te ra tu ry cze skiej oraz kon wer sa to ria z pra kty cz nej na uki ję zy ka cze skie go
pro wa dzi li wspo mnia ni wy żej mgr Bry gi da Bo ż ko (w la tach 1988–1997) oraz dr
Jindřich Jirásek (w la tach 1989–1993). Na to miast od ro ku aka demi c kie go 1992/1993
wykłady z gra ma ty ki ję zy ka cze skie go i se mi na ria magisterskie dla grup bohe mi sty -
cz nych pro wa dził prof. Mie czysław Ba saj, któ ry był za tru d nio ny w  In sty tu cie do ro -
ku 1997.

W ro ku 1991 pra cę na sta no wi sku asy sten ta pod jęła mgr Jo an na Cza p li ń ska (obe -
c nie doktor habi li to wa na za tru d nio na w In sty tu cie Sla wi sty ki Uni wer sy te tu Opo l -
skie go). Do ro ku 2007 dr hab. Joanna Cza p li ń ska pro wa dziła ćwi czen ia z pra kty cz nej
na uki ję zy ka cze skie go, a ta k że z li te ra tu ry cze skiej. Była rów nież ini cja torką zor -
gani zo wa nych w Szcze ci nie w dniach 11–13.05.2003 r. Ogól no po l skich Dni Bo he mi -
stów, od by wających się w ra mach VI Ogól nopo l skie go Kon ku r su na Przekład Li te ra -
tu ry Cze skiej. W la tach 1999–2000 wykłady z li te ra tu ry cze skiej pro wa dził prof. Bo -
hu mil Jirásek. 

W chwi li obe cnej je dyną bo he mistką pra cującą w In sty tu cie Fi lo lo gii Słowia ń -
skiej jest  języ koz naw czy ni dr Kla u dia Ko czu r - Lejk (za tru d nio na w Instytucie od
1997 r.). 

Z uwa gi na bra ki ka dro we od ro ku aka demi c kie go 2006/2007 ję zyk cze ski
wykłada ny jest w fo r mie le kto ra tu ja ko dru gi ję zyk słowia ń ski na spe cja l no ści fi lo lo -
gia ro sy j ska, w wy mia rze 120 godz.  Za ję cia te pro wa dzi dr Ko czu r - Lejk.

Od początku ist nie nia stu diów bohe mi sty cz nych w Uni wer sy te cie Szcze ci ń skim
pro wa dzo ne były ba da nia na uko we nad li te ra turą i ję zy kiem cze skim. Wa r to w tym
mie j scu wy mie nić przy naj mniej pu b li ka cje książko we szcze ci ń skich bo he mi stów,
któ re uka zały się nakładem Wy daw ni c twa Uni wer sy te tu Szcze ci ń skie go. Są to: Jo an -
ny Cza p li ń skiej Dzie dzi c two ro bo ta. Współcze s na cze ska fan ta sty ka na uko wa (Szcze -
cin 2001) i To ż sa mość ba ni ty. Pro ble ma ty ka auto iden tyfi ka cji w młod ej cze skiej pro -
zie emi gra cy j nej po 1968 ro ku (Szcze cin 2006), a ta k że Kla u dii Ko czu r - Lejk O su dy
dobrého vojáka Švejka za světové války" Ja ro s la va Haška w pol skich przekładach
(Szcze cin  2006). 
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