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REDAKCJA BOHEMISTYKI

z żalem informuje, że w piątek
9 grudnia 2011 r. zmarł

prof. PhDr. Edvard Lotko, CSc.

Odszedł Bohemista i Polonista bardzo zasłużony
dla ołomunieckiego śro dowiska slawistycznego, 

serdeczny i życzliwy dla każdego.

Pro fe sor Ed vard Lo t ko stu dio wał na ołomu nie c kim uni wer sy te cie fi lo lo gię 
czeską i polską. Po uko ń cze niu stu diów w 1956 r. roz począł pra cę ja ko asy stent
na ta m tejszym uniwersytecie, gdzie pra co wał do osta t nich swo ich dni. W latach
1958–1961 był ta k że le kto rem na Uni wer sy te cie Jagiel lo ń skim. Do tej współ-
pra cy wró cił w la tach dzie wię ć dzie siątych XX wie ku, kie dy brał udział w gran -
cie Cze sko- po l ska ek wi wa len cja ję zy ko wa i opra co wy wał cze skie „zdra d liwe
wy razy i pułapki fra zeo logi cz ne”. 

Zainteresowania Profesora os cy lo wały wokół takich zagadnieniach, jak:
retoryka czeska, współczesna czeska leksyka, czesko-polska homonimia,
typologia języka czeskiego i polskiego, struktura formalna i leksyka gwary
zachodniocieszyńskiej, ekwiwalencja czesko-polska. Z Jego najważniejszych
prac należy wymienić: Funkcje syntaktyczne bezokolicznika w gwarach za cho -
d nio cieszyńskich  (1964),  Lexikální negace v současné češtině (1973); Čeština
a polština v překladatelské a  tlumočnické praxi (1986), Rétorika v současné
praxi (1986), Zrádná slova v polštině a češtině (1987), Synchronní konfrontace
češtiny a polštiny (1997), Slovník lingvistických termínů pro filology (1999),
České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti (2003), Cze sko - pol-
ska pozorna ekwiwalencja językowa (2004).



An drzej CHA R CIA REK

Ka to wi ce

Ostrze że nia i za ka zy ja ko na pi sy mie j skie
w słow ni ku dwu ję zy cz nym pol sko - cze skim

Słowa klu czo we: lin g wi sty ka, pra gma ling wisty ka, akty mo wy, ję zyk cze ski i pol ski
Keywords: lin gu i stic, pra gma lingu i stic, spe ech acts, Czech and Po lish lan gu a ge

Abs tract

Ni nie j szy artykuł stanowi próbę wska za nia grup jed no stek le ksy ka l nych po mi ja -
nych w słow ni kach dwu ję zy cz nych pol sko - cze skich i cze sko- po l skich. Jedną z nich
są omó wio ne w szkicu napisy pu b li cz ne: ostrze że nia i zakazy, po zo stające nie odzo w -
ny mi ele men ta mi rze czy wi sto ści współczesnej, którą opisują, prze ka zując o niej
użyt ko w ni kom języka ważne in fo r ma cje.

Ana li zo wa ne w ar ty ku le napisy pu b li cz ne to utarte mi ni te ksty, których nie zano -
to wa nie w słowniku dwu ję zy cz nym nie pozwala zwykle jego użyt kow ni ko wi na
wska za nie tra f nych od po wied ni ków obco ję zy cz nych.

Praca jest także przy czyn kiem do roz wa żań autora nad wieloma za gad nie nia mi
teo rety cz ny mi i pra kty cz ny mi, dotyczącymi notacji napisów pu b li cz nych: metod ich
hasłowania, zapisu gra fi cz ne go, wyko rzy sty wa nia od no ś nych kwa lifi ka to rów itp.

This ar ti c le is an attempt to in di ca te groups of lexical units omitted in bi lin gu al
Poli s h - Czech and Cze ch - Po lish di c tio na ries. One of the groups is made up of the pre -
sen ted public notices i.e. wa r nings and bans con sti tu ting vital elements of the con tem -
po ra ry re a li ty which they de scri be and provide lan gu a ge users with im po r tant
in fo r ma tion.

The public notices ana ly sed in the ar ti c le include fixed mi ni texts which are ne gle -
c ted in a bi lin gu al di c tio na ry and makes it im pos si b le for a lan gu a ge user to find ap -
pro pria te foreign co un te r parts.

The ar ti c le also con tri bu tes to the author’s con si de ra tions related to the o re ti cal
and pra cti cal issues con ne c ted with no ta tion of public notices: methods of cre a ting
their di c tio na ry entries, their gra p hi cal no ta tion, ap p li ca tion of re le vant qu a li fiers, etc. 

Osta t nie la ta to okres ob fi tujący w do niosłe wy da rze nia do tyczące
le ksy ko gra fii przekłado wej na po lu sla wi sty cz nym – rusy cy sty cz nym
i bohe mi sty cz nym. Uka zały się wie l kie słow ni ki pol sko- rosy j ski i ro -
syjsko -po l ski pod re dakcją Ja na Waw rzy ń czy ka, idio ma ty ko ny pol -
sko- rosy j skie pod re dakcją Wo j cie cha Chle b dy, Cze sko- po l ski słow -
nik fra zeo logi cz ny pod re dakcją Evy Mrhačowej i Mie czysława Ba -
lowskie go. Wy mie niam ty l ko te naj isto tnie j sze. To bez wątpie nia wy -
da rze nia wa ż ne dla le ksy ko gra fii przekłado wej pol sko - cze skiej i pol -
ko- rosy j skiej, wska zujące kie run ki roz wo ju tej dys cy p li ny języ koz -
na w czej, uw z ględ niające naj no wsze po szu ki wa nia meto dolo gi cz ne,
ko dy fi kujące naj nowszą le ksy kę.

Rzecz ja s na, osiągnię cia na grun cie le ksy ko gra fii pol sko - cze skiej
są skro mnie j sze. Co raz bar dziej od czu wa l ny oka zu je się brak wie l kie -
go współcze s ne go słow ni ka pol sko- cze skie go. „Słow nik pol sko - cze -
ski” pod re dakcją Ka re la Oli vy swo je za da nie już spełnił. Co by nie
po wie dzieć, ta fun da men tal na pra ca przekłado wa wy da na w połowie
lat dzie wię ć dzie siątych ubiegłego wie ku (a na pi sa na du żo wcze ś niej)
w du żym sto p niu się zdea ktua li zo wała i nie za spo ka ja już wszy stkich
ocze ki wań jej użyt ko w ni ków. Po zo sta je je dy nie kwe stią cza su po -
wsta nie wie l kie go słow ni ka pol sko- cze skie go, choć trze ba za zna czyć, 
że jest to pro ces o wie le trud nie j szy niż w przy pa d ku opra co wań an -
gli sty cz nych, germa ni sty cz nych czy rusy cy sty cz nych. Śro do wi sko
bohe mi sty cz ne nie jest du że, a w przy pa d ku two rze nia te go ty pu prac
po trze b ny jest ze spół spe cja li stów, któ ry włoży wie lo le t ni wy siłek
w zu pełnie no we opra co wa nie leksy kogra fi cz ne. Po nie waż je go po -
wsta nie nie jest kwe stią mie się cy, a lat, po zwo lę so bie w ni nie j szym
ar ty ku le przed sta wić zja wi sko, któ re w doty ch cza so wych słow ni kach
przekłado wych pol sko - cze skich czy cze sko- po l skich nie było lub
było nie do sta tecz nie re je stro wa ne. Cho dzi o na pi sy mie j skie – pra kty -
cz nie nie obe c ne w wie lu opra co wa niach nie ty l ko pol sko - cze skich,
ale ta k że np. pol sko- rosy j skich.

Po ja wie nie się se rii opo l skich idio ma ty ko nów pol sko- rosy j skich
uz mysłowiło le ksy ko gra fom ile grup jed no stek ję zy ka nie zo stało je -
sz cze zare je stro wa nych w słow ni kach przekłado wych. Jedną z nich
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sta no wią na pi sy mie j skie, któ re zo stały opi sa ne, a dokład niej
przetłuma czo ne, w dwu ze szy tach – dru gim i trze cim (PIPR 2007:
83-89; PIPR 2008: 111-116). Zna lazł się w nich ma te riał ję zy ko wy
skru pu la t nie zgro ma dzo ny w Mo sk wie przez au to rkę tych czę ści idio -
ma ty ko nów Bar ba rę Chle b dę. Ba da czka przy ta cza treść ta b li czek,
szy l dów, ogłoszeń, ape li, wez wań itp. Co isto t ne, w wie lu wie l kich
słow ni kach pol sko- rosy j skich nie zna j dzie my wię kszo ści opra co wa -
nych w idio ma ty ko nach ar ty kułów hasłowych. 

Po do b ne idio ma ty ko ny pol sko - cze skie je sz cze nie po wstały i mo -
że w ogó le nie po wstaną, ale pol sko- rosy j ski wzo rzec z pe w no ścią od -
ci ś nie swo je pię t no rów nież na le ksy ko gra fii pol sko - cze skiej. Ni nie j -
szy ar ty kuł już to w pe wien spo sób po twier dza. Sta no wi on nie ty le su -
p le ment do ist niejących już słow ni ków pol sko - cze skich czy cze sko-
 po l skich, ile mo ż na go tra kto wać ja ko swo i sty de zy de rat do nie po -
wstałych je sz cze no wych słow ni ków przekłado wych. Oprócz te go,
szkic ten jest re fleksją nad te o rią i me to do lo gią opi su leksy kogra ficz -
ne go, czy li sy tu u je się w ob rę bie meta leksy ko gra fii1.

Ni nie j szy ar ty kuł nie jest wyłącz nie re zu l ta tem po ja wie nia się
wspo mnia nej se rii ze szy tów no tujących wy ra że nia idio ma ty cz ne,
zresztą bar dzo sze ro ko ro zu mia ne. Zain tere so wa nie wy ra że nia mi te -
go ty pu po ja wiało się w pra cach języ koz na w czych du żo wcze ś niej.
Wy sta r czy sięgnąć do opub li ko wa nej w ro ku 1988 pra cy An drze ja
Bo gusławskie go Ję zyk w słow ni ku, aby się o tym prze ko nać. Choć
sam au tor tra ktu je swo je opra co wa nie ja ko swo i ste de si de ra ta se man -
ty cz ne do wie l kie go słow ni ka ję zy ka pol skie go, to wie le je go prze my -
śleń i pro po zy cji mo ż na z po wo dze niem prze nieść na grunt le ksy ko -
gra fii przekłado wej. Po stu lu je on np.:

[notację] obiektów oso b ne go zain tere so wa nia, obiektów nie spełniających jedynie
funkcji ilu stra cy j nej w sto sun ku do innych, mnóstwa wie l ko ści kon stru o wa nych. Są
to, po pie r wsze, liczne de ry wa ty, po drugie, ste reo ty po we, kon we ncjo nal ne części
tekstów lub całe teksty. Wśród tych osta t nich wskazałbym przysłowia, afo ry z my,
zwroty po rów na w cze typu głodny jak wilk, pe ry fra zy w rodzaju Paryż północy, naj -

sta r szy zawód świata, usta lo ne prawnie lub zwy cza jo wo zdania i części zdań takie,
jak Pomnik przy ro dy prawem chro nio ny, Do ty ka nie grozi śmiercią lub ka le c twem”
(Bogusławski 1988: 13). 

Ten wprost sfo r mułowa ny po stu lat, co pra wda, z tru dem, ale w ko -
ń cu by wa uw z ględ nia ny przez au to rów naj no wszych opra co wań
przekłado wych. Na le ży jed nak mieć świa do mość trud no ści związa -
nych z usta le niem ek wi wa len cji wy ra żeń, któ re zbu do wa ne są w dwu
ze sta wio nych ze sobą ję zy kach ze śro d ków czę sto od sie bie od leg-
łych, a prze cież ty l ko ja ko całostki mogą być one uz na ne za od po -
wied ni ki. Naj lepszą ilu stra cję tych trud no ści sta no wią wie lo kro t nie
w tym szki cu przy woływa ne idio ma ty ko ny, któ rych au to rom nie
udało się uniknąć błędów czy nie tra f nych roz wiązań ekwiwa lenty -
zacy j nych. To z pe w no ścią ce na, jaką zapłaci li za nie mające pre ce -
den su zmie rze nie się z pro ble mem, któ ry we współcze s nej le ksy ko -
gra fii dwu ję zy cz nej nie był do ty ch czas po dej mo wa ny. A je śli już, to
były to pró by incy den ta l ne, a uję cia – frag men tary cz ne.

Jak już za zna czyłem wcze ś niej, na pi sy pu b li cz ne, choć sta no wią
isto t ny ele ment na sze go ży cia, nie miały jak dotąd szczę ścia zna leźć
się w sta r szych czy no wszych słow ni kach przekłado wych. Trud no do -
ciec przy czyn ta kie go sta nu rze czy. Mo ż na ty l ko żałować, iż będąc
ele men ta mi or ga ni zujący mi naszą co dzienną rze czy wi stość, któ ra
prze cież dy na mi cz nie się zmie nia, przez la ta po zo sta wały po za po lem
wi dze nia słow ni ka rzy. Mo że właś nie du ża dy na mi ka zmian na pi sów
pu b li cz nych pod wpływem prze mian społecz nych, po li ty cz nych i go -
spo da r czych w osta t nich dwu dzie się cio le ciach po wo do wała, że ich
ko dy fi ka cja od by wała się z ta kim tru dem. Je śli zmie niają się za sa dy
re gu lujące ży cie społecz ne, to oczy wi ste jest, że zmie niają się rów nież 
na pi sy, któ re wcie lają je w ży cie. Przykładem te go pro ce su niech będą 
syno ni mi cz ne na pi sy SZANUJ ZIELEŃ i NIE DEPTAĆ TRAWNI-
KÓW, wi do cz nie je sz cze w nie da le kiej przeszłości na ta b li cz kach naj -
czę ściej we tknię tych w tra w nik (a gdzież by in dziej?). W re a liach cze -
skich od po wied ni kiem ich był NEŠLAPEJTE NA TRÁVNÍK. Choć
w okre ślo nym cza sie owe na pi sy fun kcjo no wały w pol skiej i cze skiej
rze czy wi sto ści, to jed nak nie zna lazły się ani w słow ni kach pol sko -
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 cze skich, ani w słow ni kach cze sko- po l skich. Oczy wi ście, mo ż na po -
wie dzieć, iż wraz ze zmia na mi w sfe rze oby cza jo wo ści i pra wa zni k -
nię cie tych ta b li czek uz nać mo ż na za pro ces na tu ra l ny. Tym bar dziej,
iż np. no we li za cja pol skie go ko de ksu wy kro czeń po zwa la już na ko -
rzy sta nie z zie le ń ców i tra w ni ków. Ale czy to uza sad nia po mi nię cie
i tak po mi ja nych dotąd na pi sów w no wych opra co wa niach leksy -
kogra fi cz nych? Od po wiedź jest ja s na – nie. Są one prze cież ele men -
tem pe w nej rze czy wi sto ści, w któ rej trwały la ta. Para do ksa l nie, na pi -
sy te za nim zo stały za pi sa ne w słow ni ku, prze stały wy stę po wać w na -
szym oto cze niu.

Przykłady po wy ższe tra ktu ję jak swo i sty przy czy nek do omó wie -
nia ek wi wa len cji przekłado wej gru py na pi sów mie j skich, któ rych ce -
lem jest ostrze ga nie, za bra nia nie czy wska zy wa nie okre ślo ne go za -
cho wa nia. Choć oto cze ni je ste śmy ni mi zewsząd, to ma się nie kie dy
wra że nie, że nie do strze ga my te m pa trans fo r ma cji, któ re w nich za -
chodzą.

Zmia na obo wiązujące go pra wa lub oby cza jów szy b ko zna j du je w
nich od zwier cied le nie. Całkiem nie da w no je sz cze mo gli śmy prze czy -
tać w pol skich śro d kach ko mu ni ka cji mie j skiej na pi sy NIE ROZMA-
WIAĆ Z KIEROWCĄ W CZASIE JAZDY!, ŻĄDASZ PORZĄDKU?
ZACHOWAJ GO SAM! czy cze skie UDRUJTE ČISTOTU! w mie j s -
cach pu b li cz nych w Re pu b li ce Cze skiej. Dziś już pra kty cz nie nie obe -
c ne w na szym ży ciu, uz na ne za re likt mi nio nej epo ki, oce nia ne ja ko
nie sto so w ne – od chodzą w za po mnie nie. Nie zano to wa ne w swo im
cza sie w słow ni kach przekłado wych mają małe szan se zna le zie nia się
w naj no wszych pra cach leksy kogra fi cz nych. Nie mniej jed nak nie
brak te go ty pu „hi sto ry cz nych” jed no stek le ksy ka l nych w opra co wa -
niach słow ni ko wych jest pra wdziwą bolączką. Bra ku je w nich na pi -
sów mie j skich po zo stających nie odzo w ny mi ele men ta mi rze czy wi -
sto ści współcze s nej, którą opi sują, prze ka zując o niej użyt ko w ni kom
ję zy ka wa ż ne in fo r ma cje.

Po nie waż prac po świę co nych na pi som pu b li cz nym nie ma wca le
wie le, czu ję się w obo wiązku okre ślić w ja ki spo sób je de fi niu ję. Otóż
na pi sy mie j skie tra ktu ję, po do b nie jak Wo j ciech Chle b da, ja ko wy ra -

zo we połącze nia re pro duko wal ne (re pro du kty) (Chle b da 2005,
s. 160–163). To swo i ste uta r te mi ni te ksty, któ rych tłuma cze nie na in -
ny ję zyk me todą wy raz po wy ra zie czę sto nie po zwa la na okre śle nie
tra f nych od po wied ni ków. Brak ich w słow ni ku przekłado wym po wo -
du je, że je go uży t ko w nik po zo sta je po zba wio ny wie dzy isto t nej,
choć by o od mien nych kon stru kcjach na pi sów w ka ż dym z ję zy ków,
co jest zja wi skiem nie rza d kim.

Przed prze j ściem do ich scha rakte ryzo wa nia, chciałbym się od -
nieść do za sa dy ich ko dy fi ka cji. Przyjąłem kry te rium frek wen cy j ne,
po le gające na no to wa niu na pi sów, któ re po ja wiły się co naj mniej
kilka naście -kilka dzie siąt ra zy. To po zwa la, jak my ślę, na uz na nie ze -
bra nych na pi sów za ta kie, któ re re a l nie fun kcjo nują w pol skiej i cze -
skiej rze czy wi sto ści. Przy ję ta za sa da spo wo do wała, że wie le na pi sów, 
wy da wać być się mogło, „ska za nych” na no ta cję, nie zo stało uwz glę -
d nio nych w ni nie j szej ana li zie2.

Sprawą nie mniej ważną jest ta k że fo r ma za pi su ba da nych na pi -
sów. Otóż w pra cy dla wię kszej prze j rzy sto ści pro po nu ję ich za pis
wer sa li ka mi w ku r sy wie. Tę osta t nią wy ko rzy stu ję wyłącz nie z uwa gi 
na ana li zo wa ne jed no cze ś nie in ne wy ra że nia, nie będące na pi sa mi
mie j ski mi. W kon kre t nym opra co wa niu leksy kogra fi cz nym z ku r sy -
wy, co oczy wi ste, mo ż na zre zy g no wać.

Po wy ższe roz wa ża nia miały na ce lu ob ja ś nie nie kwe stii meto dolo -
gi cz nych i za ra zem te ch ni cz nych związa nych z no tacją na pi sów pu b -
li cz nych. Po ra przejść do ana li zy kon kre t nych na pi sów, któ re po dzie -
liłem te ma ty cz nie na ki l ka grup3.

 Zmia ny, któ re za chodzą w na szej co dzien no ści, czę sto mają
źródło w upo wsze ch nia niu się no wo cze s nych te ch no lo gii. Je sz cze
kilka -kil ka na ście lat te mu wie le na pi sów mających z ni mi związek nie 
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2 Dotyczy to głównie napisów, które nie znajdują się na tablicach, na kle j kach,
wy wie sz kach itp. pro du ko wa nych przemysłowo i po wszech nie dys try buo wa nych.
To zwykle zakazy i ostrze że nia pisane odręcznie lub drukowane na drukarce.

3 Materiał językowy wy ko rzy sta ny w niniejszym szkicu zebrałem w Katowicach,
Łodzi, Czę sto cho wie, Brnie, Ostrawie oraz Hradec Králové.



ist niało. Wpro wa dze nie mo ni to rin gu do in sty tu cji pu b li cz nych (ban -
ków, skle pów, urzę dów itp.) za owo co wało no wy mi, wcze ś niej niere -
je stro wany mi na pi sa mi ty pu (UWAGA!) OBIEKT MONITOROWANY, 
(UWAGA!) TEREN MONITOROWANY, SKLEP MONITOROWANY.
W prze strze ni cze skiej po ja wiły się jed no cze ś nie na pi sy OBJEKT
MONITOROVÁN, POZOR TENTO PROSTOR JE MONITOROVA-
NÝ, TATO PRODEJNA JE VYBAVENÁ KAMEROVÝM SYSTÉMEM,
TENTO PROSTOR JE MONITOROVANÝ KAMEROVÝM SYSTÉ-
MEM, TENTO PROSTOR JE MONITOROVÁN, POZOR TENTO
PROSTOR JE MONITOROVÁN KAMERAMI.

Jed nak po prze sta nie na ich re je stra cji nie roz wiązu je za da nia pod -
sta wo we go, ja kim jest usta le nie ich wza je mnej ek wi wa len cji. A ta
osta t nia nie by wa czę sto jed noz na cz na. W cze sz czy ź nie czę sto po ja -
wia się wy raz pro stor. W Słow ni ku cze sko- po l skim zna j dzie my je go
pol skie od po wied ni ki: prze strzeń, te ren, re jon, ko mo ra (SCzP 2002,
s. 579). Na pi sy z te kstem PROSTOR JE MONITOROVANÝ zna j dzie -
my na drzwiach pro wadzących do skle pu, re sta u ra cji, to a le ty mie j -
skiej itp., a to oz na cza, że ża den z wy mie nio nych pol skich ek wi wa len -
tów przekłado wych w ana lo gi cz nej sy tu a cji nie zo sta nie uży ty. Nie
zna j dzie my na pi sów mie j skich ty pu PRZESTRZEŃ MONITOROWA-
NA lub TEREN MONITOROWANY na oz na cze nie te go, że sklep czy
re sta u ra cja są moni to ro wa ne. Choć mo że my po wie dzieć po pol sku
o moni to ro wa nej prze strze ni czy te re nie, to nie od nie sie my te go w fo -
r mie na pi sów do wska za nych pla có wek han d lo wo -usługo wych. Choć 
wy ra że nie POMIESZCZENIE MONITOROWANE wy da je się zu peł-
nie akce pto wa l ne, to jed nak nie przy bie ra fo r my na pi su. Na pi sze my
OBIEKT MONITOROWANY, bo ta ki ek wi wa lent nam pod po wia da sy -
tu a cja.

Po zo sta je je sz cze jed no isto t ne za gad nie nie związa ne z te ma tyką
mo ni to rin gu, któ re wy ma ga omó wie nia. Mia no wi cie, nie rza d ko wi -
dzi my na pi sy OBIEKT CHRONIONY oraz OBIEKT CHRONIONY
I MONITOROWANY, któ re wska zują na to, że mo że my mieć do czy -
nie nia z ró ż ny mi ro dza ja mi ochro ny osób i mie nia. Tak więc oba po -
win ny mieć włas ne, od rę b ne ek wi wa len ty przekłado we w ję zy ku cze -

skim. W pra kty ce oka zu je się, że za kre sy po jęć ochro na i mo ni to ring
w oby d wu ję zy kach nie są ostre. I ta kie zna j du je my wśród cze skich
na pi sów OBJEKT ELEKTRONICKY CHRÁNĚN i CHRÁNĚNO
ZABEZPEČOVACÍM SYSTÉMEM, w któ rych trud no nie do strzec ele -
men tów usz cze gółowiających w ja ki spo sób obiekt jest chro nio ny.
W przy pa d ku OBJEKT ELEKTRONICKY CHRÁNĚN ma my „[obiekt]
chro nio ny ele ktro ni cz nie”, CHRÁNĚNO ZABEZPEČOVACÍM SYS-
TÉMEM – „[chro nio ne] sy ste mem ala r mo wym”. Za rów no fo r ma cja
obiekt chro nio ny ele ktro ni cz nie, jak i chro nio ne sy ste mem ala r mo -
wym ja ko na pi sy nie fun kcjo nują, a to oz na cza, że na le żałoby wska -
zać in ne pol skie na pi sy ja ko od po wied ni ki przekłado we. Wy da je się,
iż ta ko wy mi będą, biorąc pod uwa gę prze de wszy stkim sy tu a cję,
OBIEKT CHRONIONY lub OBIEKT MONITOROWANY.

Za my kający mi tę gru pę te ma tyczną są na pi sy, mające w swo jej
stru ktu rze ele ment strze żo ny, czy li TEREN STRZEŻONY, OBIEKT
STRZEŻONY4. W od ró ż nie niu od tych pra kty cz nie dwu na pi sów mie j -
skich w ję zy ku pol skim, w cze sz czy ź nie fun kcjo nu je spo ro ich trans -
la tów: PROSTOR STŘEEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM, OBJEKT
JE STŘEEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM, OBIEKT STŘEEN
KAMEROU, OBJEKT STŘEEN KAMERAMI SE ZÁZNAMEM,
OBJEKT ELEKTRONICKY STŘEEN, OBJEKT STŘEEN ELEK-
TRONICKOU ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACÍ. Jak wi dać, w cze -
skich na pi sach akcen tu je się spo sób, w ja ki obiekt (te ren) jest strze żo -
ny: sy stem ka mer, ka me ry z za pi sem, ele ktro ni cz nie, ele ktro ni cz na
syg na li za cja ala r mo wa. Opis te go ty pu sto so wa ny jest rów nież w ję -
zy ku pol skim, ale nie w na pi sach mie j skich. Na le ży od no to wać, że w
cze skiej prze strze ni mie j skiej fun kcjo nują na pi sy okre ślające kto
strze że obie ktu lub te re nu, np. OBJEKT STŘEEN PSEM (PSY),
OBJEKT JE STŘEENBEZPEČNOSTNÍ AGENTUROU. Ich odpo -
wied ni ka mi w ję zy ku pol skim nie będą wy ra że nia obiekt strze żo ny
przez…, gdyż ta kie nie tworzą na pi sów mie j skich. Na to miast mo ż na
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4 Naj czę ściej spo ty ka ny mi napisami w pol szczy ź nie na oz na cze nie terenu, który
poddany jest dozorowi, jest PARKING STRZEŻONY i PLAŻA STRZEŻONA.



wska zać na pis OBIEKT CHRONIONY, któ ry czę sto mo ż na spo t kać na 
uli cach pol skich miast. Zwy kle opa trzo ny jest on do dat ko wy mi info r -
ma cja mi (np. lo go), do tyczący mi agen cji ochro ny, któ ra go za bez pie -
cza.

Rza dziej spo ty ka ny w rze czy wi sto ści mie j skiej na pis TEREN/
/OBIEKT DOZOROWANY, wska zujący zwy kle na fi zyczną obe cność
stró ża lub pra co w ni ka ochro ny, po sia da w cze sz czy ź nie trans lat
PROSTOR/OBJEKT MONITOROVÁN.

Dla le ksy ko gra fii przekłado wej isto t ne jest wska zy wa nie asy me -
trii po ję cio wej mię dzy ze sta wia ny mi ję zy ka mi, a ta ka sy tu a cja ma
mie j s ce w przy pa d ku na pi su OBIEKT MONITOROWANY CAŁODO-
BOWO i je go po ten cjal ne go cze skie go ek wi wa len tu. Wspo mnia na
asy me tria do ty czy ko m po nen tu całodo bo wo, któ re go ża den mo ż li wy
od po wied nik w cze skich na pi sach nie wy stę pu je. Przy to cz my ar ty kuł
hasłowy: „całodo bo we jest to, co trwa cały dzień” (ISJP I 2000: 148).
W ję zy ku cze skim przy mio t ni ka te go ty pu nie od szu ka my. Ten sam
sens mo że my prze ka zać wy ra że nia mi 24 ho din denně czy trvající 24
ho din. Jed nak na pi sów o tre ści ob jekt je monitorován 24 ho din denně
na ta b li cach pró ż no szu kać, a to po zwa la tra kto wać ko m po nent cało-
dobo wo ja ko faku lta ty w ny: 

OBIEKT MONITOROWANY    –    OBJEKT  <JE> MONITOROVÁN
<CAŁODOBOWO>  

Wa r to zwró cić uwa gę, iż oprócz wy mie nio nych no wych, po -
wstałych w osta t nich kilku -kil ku na stu la tach na pi sów, do tyczących
ochro ny mie nia i osób, fun kcjo nują rów nież tra dy cy j ne, sta r sze
ostrze że nia. Przykładem niech będą do sko na le nam zna ne ta b li cz ki
umie sz cza ne zwy kle na fu r tkach lub bra mach pry wa t nych po se sji,
a któ rych ist nie nie mo że my li czyć już dzie się ciole cia mi: pol.
UWAGA! ZŁY PIES i czes. POZOR! ZLÝ PES. Z przekładem tych na -
pi sów z pol skie go na cze ski, lub od wro t nie, nie ma żad nych pro ble -
mów. Ma my tak w jedną, jak w drugą stro nę, do czy nie nia z dosłow -
ny mi ka l ka mi. Ale nie cho dzi o te, chciałoby się po wie dzieć, ka no ni -
cz ne sfo r mułowa nia, któ rych na wet brak w słow ni ku nie spo wo do -

wałby błędów trans la to r skich. O wie le bar dziej isto t ne dla opi su
leksy kogra ficz ne go wy dają się być mo dy fi ka cje ty ch że mo c no utrwa -
lo nych na pi sów w świa do mo ści Po la ków i Cze chów, bo to one mogą
być przy czyną błędów w usta le niu ek wi wa len cji. Otóż osta t nie la ta
przy niosły w pol szczy ź nie na pi sy UWAGA! GROŹNY PIES oraz
UWAGA! OSTRY PIES5. Się gając po Słow nik pol sko - cze ski, je go uży -
t ko w nik naj pe w niej utwo rzy ek wi wa len ty po zor! hrozivý pes / po zor!
nebezpečný pes (SPCz 1999, s. 309) dla UWAGA! GROŹNY PIES,
oraz po zor! ostrý pes / POZOR! PŘÍSNÝ PES dla UWAGA! OSTRY
PIES. Ana lo gi cz na sy tu a cja uży cia po do bne go ostrze że nia w cze skiej
prze strze ni ję zy ko wej wska że nam ty l ko je den ek wi wa lent przekłado -
wy POZOR! PŘÍSNÝ PES. Po zo stałe trzy połącze nia wy ra zo we, choć
ję zy ko wo w pełni akce pto wa l ne, ja ko na pis pu b li cz ny nie wy stę pują.
Ar ty kuł hasłowy po wi nien za tem po dać ek wi wa len cję na stę pującą:

UWAGA! GROŹNY PIES /         –         POZOR! PŘÍSNÝ PES
UWAGA! OSTRY PIES

Po wy ższa pa ra pol skich trans lan dów i cze ski trans lat mogą być
po sze rzo ne o sfo r mułowa nia, któ re rów nież po sia dają ce chy połączeń 
repro duko wa l nych. W ję zy ku pol skim jest to WEJŚCIE NA WŁASNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, w ję zy ku cze skim – VSTUP NA VLASTNÍ
NEBEZPEČÍ. Brak no ta cji tych wy ra żeń w słow ni ku sku t ko wać mo że 
błęd ny mi roz wiąza nia mi trans lato r ski mi, wy ni kający mi z two rze nia
połączeń wy ra zo wych per ana lo giam. W kon kre t nym przykład zie
Słow nik pol sko - cze ski pod po wie użyt kow ni ko wi słow ni ka od pověd-
nost ja ko ek wi wa lent pol skiej jed no stki odpo wie dzia l ność, co w przy -
pa d ku te go na pi su pub li cz ne go bę dzie błędem.

Ko le j ne gru pa na pi sów do ty czy za ka zu pa le nia – czyn no ści, któ rej
wcze ś niej za bra niało się nie tak su ro wo, jak obe c nie. Co cie ka we, na -
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5 Pomijam w artykule polskie i czeskie ostrzeżenia, które mają często charakter
humo ry sty cz ny, np. UWAŻAJ ! TEGO PSA JA TEŻ SIĘ BOJĘ. WŁAŚCICIEL, PO-
ZOR HODNÝ PES, ALE MÁ SLABÉ NERVY!. Nawiasem, ich bogactwo zasługuje
na odrębną porównawczą analizę ję zy ko z nawczą.



wet sta r sze na pi sy za bra niające pa le nia czę sto nie były no to wa ne w
słow ni kach, a już po ja wiła się gru pa no wych, któ re wy ma gają ko dy fi -
ka cji. Na pi sy PALENIE WZBRONIONE, ZAKAZ PALENIA, KOUŘE-
NÍ ZAKÁZÁNO, ZÁKAZ KOUŘENÍ fun kcjo no wały w rze czy wi sto ści
cze skiej i pol skiej całe la ta, nie zna j dując jed na ko woż zro zu mie nia le -
ksy ko gra fów dla obe cno ści w słow ni kach dwu ję zy cz nych. Osta t nie
la ta i w tej ma te rii przy niosły wie le zmian. Wpro wa dze nie no wych
wspó l nych re gu la cji pra wnych dla kra jów Unii Eu ro pe j skiej, w tym
Czech i Pol ski, spo wo do wało po ja wie nie się no wych na pi sów. Ogra -
ni cze nie pa le nia w mie j s cach pu b li cz nych wy mu siło po wsta nie za ka -
zów wska zujących okre ślo ne mie j s ce czy stre fę, w któ rej one obo -
wiązują. To głów na przy czy na, jak sądzę, fun kcjo no wa nia no wych
na pi sów:

–  ZAKAZ PALENIA W BUDYNKU, ZAKAZ PALENIA NA TERENIE
CAŁEGO OBIEKTU, ZAKAZ PALENIA (TYTONIU), ZAKAZ
PALENIA (TYTONIU) W CAŁYM OBIEKCIE, 

– ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉM OBJEKTU, ZÁKAZ KOUŘENÍ
V OBJEKTU, ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉ BUDOVĚ, ZÁKAZ
KOUŘENÍ V CELÉM AREÁLU.

W ję zy ku cze skim uwa gę zwra ca na pis ZÁKAZ KOUŘENÍ V CE-
LÉM AREÁLU, któ ry oz na cza za kaz pa le nia w całym ko m p le ksie bu -
dyn ków, np. w cen trum han d lo wym.

In te re sujące, że pol skie mu za ka zo wi W BUDYNKU OBOWIĄZU-
JE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA nie od po wia da ana lo gi cz ny kon -
stru kcy j nie v budově platí přísný6 zákaz kouření, któ ry w fo r mie na pi -
su się nie po ja wia.

Za ostrze nie wa l ki z pa le niem ty to niu w mie j s cach pu b li cz nych
przy czy niło się do po ja wie nia na pi sów dzielących prze strzeń mię dzy
nie palącą wię kszość a palącą mnie j szość. Co wię cej, przy ję cie za ka zu 
pa le nia ty to niu za oczy wi sty i po wszech nie obo wiązujący wy -

kształciło na pi sy wska zujące mie j s ca, w któ rych czyn ność ta jest do -
zwo lo na, np.:

–  SALA DLA PALĄCYCH, MIEJSCE DLA PALĄCYCH, PALARNIA;
– PROSTOR VYHRAZENÝ PRO KOUŘENÍ, MÍSTNOST PRO KU-

ŘÁKY.
Jak wi dać, w pol szczy ź nie mie j s ce dla palących mo że przy bie rać

na zwę jed no wy ra zową PALARNIA, któ ra fun kcjo nu je ja ko na pis mie -
j ski. Cze ski ek wi wa lent se man ty cz ny kuřárna ja ko na pis pu b li cz ny
nie jest uży wa ny. Z te go wy ni ka, że od po wied nik PALARNIA sta no wi
MÍSTNOST PRO KUŘÁKY, bo ta ka in fo r ma cja wid nie je na drzwiach
po mie sz cze nia dla palących w re a liach cze skich.

Na pi sy mogą wska zy wać na po zwo le nie pa le nia w okre ślo nym,
oz na czo nym mie j s cu, np. TU WOLNO PALIĆ, ZDE KOUŘENÍ
POVOLENO. Wa rian tem cze skim jest rów nież MÍSTO PRO KOUŘE- 
NÍ, któ re po ka zu je nie jed no li tość za pi sów okre ślo nych tre ści w po -
szcze gó l nych ję zy kach. Je go ek wi wa len tem nie bę dzie mie j s ce do pa -
le nia, wy ni kające z tłuma cze nia wy ra zu po wy ra zie, a wspo mnia ne
wcze ś niej TU WOLNO PALIĆ.

Na pi sem pu b li cz nym spo ty ka nym na der czę sto w cze skich pla -
ców kach ga stro nomi cz nych jest STAVEBNĚ ODDĚLENÉ
PROSTORY PRO KUŘÁKY A NEKUŘÁKY, któ ry za pe w ne wy ni ka z
in stru kcji Unii Eu ro pe j skiej o całko wi tym od dzie le niu miejsc dla
palących i nie palących. Na pis ten de fa c to pod kre śla, że po mie sz cze -
nia po win ny być od gra ni czo ne od sie bie w spo sób fi zy cz ny, trwały,
szcze l ny. Cze skie wy ra że nie stavebně oddělené pro sto ry nie ma se -
man tycz ne go od po wied ni ka przekłado we go w pol skim na pi sie mie j -
skim. Naj bli ż szy mu po mie sz cze nia trwa le/fi zy cz nie od dzie lo ne w na -
pi sach nie wy stę pu je. Wy da je się, iż za trans lat STAVEBNĚ ODDĚ-
LENÉ PROSTORY PRO KUŘÁKY A NEKUŘÁKY mo ż na uz nać dwa
na pi sy w pol szczy ź nie: SALA DLA PALĄCYCH, SALA DLA NIEPA-
LĄCYCH.

Oma wiając całościo wo na pi sy do tyczące za ka zu pa le nia, nie po do -
b na nie omó wić se man ty ki rze czo w ni ków, któ re okre ślają tę czyn -
ność: kouření i pa le nie. Jed no ze zna czeń cze skie go rze czo w ni ka

6 Se man ty cz nym od po wied ni kiem leksemu całkowity jest celkový, który jednak
w ana li zo wa nym wyrażeniu używany jest spo ra dy cz nie.
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kouření oz na cza ‘palić papierosy’. Po do b na sy tu a cja ma mie j s ce w
przy pa d ku pol skie go rze czo w ni ka pa le nie, któ ry zna czy ‘nałóg pa le -
nia tytoniu’. Jak się oka zu je, na pi sy z ich udziałem w obu ję zy kach
mogą przy bie rać od mienną fo r mę. Choć w ję zy ku cze skim mo ż li we
jest po wie dze nie kouření tabáku, to jed nak wy raz tabák jest opu sz cza -
ny i w za ka zach nie obe c ny. Ina czej jest w ję zy ku pol skim, w któ rym
słowo ty toń7 po ja wia się w na pi sach, tworząc ZAKAZ PALENIA
TYTONIU czy PALENIE TYTONIU ZABRONIONE. Uz nając ten ele -
ment za faku lta ty w ny, mo ż na byłoby hasło słow ni ko we zbu do wać
z wy ko rzy sta niem na wia sów łama nych:

ZAKAZ PALENIA <TYTONIU>       –         ZÁKAZ KOUŘENÍ

Za kaz wej ścia do okre ślo ne go bu dyn ku czy na okre ślo ny te ren od
za wsze wpi sa ny jest w naszą co dzien ność. Te go ty pu na pi sy tworzą
dużą i zró ż ni co waną pod wzglę dem kon stru kcji i śro d ków ję zy ko -
wym w nich uży tych gru pę za ka zów wid niejących na drzwiach, fu r -
tkach, bra mach itp. Te, któ re mo ż na uz nać za naj bar dziej ty po we i naj -
czę ściej spo ty ka ne do tyczą za ka zu bez względ ne go, obo wiązujące go
wszy stkich, bez in fo r ma cji do da t ko wych, np. WSTĘP WZBRO-
NIONY, ZAKAZ WSTĘPU, VSTUP ZAKÁZÁN, ZÁKAZ VSTUPU.
W ję zy ku cze skim na pi sem, któ ry za bra nia wstę pu, jest rów nież
NEVSTUPOVAT. Naj bli ż szy mu ze wzglę du na po do bie ń stwo gra ma -
ty cz ne i le ksy ka l ne pol ski od po wied nik NIE WCHODZIĆ nie wy stę -
pu je w fo r mie na pi su. Kate go ry cz ność te go ty pu za ka zów mo że być
wię ksza po przez do da nie ele men tów SUROWO / PŘÍSNĚ (PŘÍSNÝ):
WSTĘP SUROWO WZBRONIONY, PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU,
VSTUP PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN.

Ana lo gi cz ne za ka zy do tyczą ogra ni cze nia ze wzglę dów bez pie -
cze ń stwa po ru sza nia się w okre ślo nych mie j s cach lub prze j ścia przez
okre śloną prze strzeń. W ta kiej sy tu a cji w pol skiej prze strze ni mie j -
skiej po ja wiają się na pi sy ostrze ga w cze PRZEJŚCIE WZBRONIONE
(ZABRONIONE), ZAKAZ PRZEJŚCIA, PRZEJŚCIA NIE MA, po prze -

dzo ne cza sem sy g nałem UWAGA. W aspe kcie przekłado wym wa ż ne
jest od no to wa nie bra ku po do b nie moty wo wa ne go na pi su w ję zy ku
cze skim – průchodu není ja ko za kaz nie fun kcjo nu je. W rze czy wi sto -
ści mie j skiej spo ty ka my PRŮCHOD ZAKÁZÁN i ZDE NEPŘE-
CHÁZEJ. Zwłasz cza ten dru gi po twier dza spe cy fi kę na pi sów mie j -
skich, któ re w po szcze gó l nych ję zy kach mogą mieć od mien ne ek wi -
wa len ty. Ewen tu a l ny pol ski od po wied nik cze skie go ZDE NEPŘE-
CHÁZEJ, czy li tę dy nie prze chodź ja ko na pis nie jest uży wa ny. Co
wię cej, na uli cach miast nie po ja wia się PŘECHOD ZAKÁZÁN (nie -
rza d ko po da wa ne ja ko ek wi wa lent przekłado wy PRZEJŚCIE ZA-
BRONIONE), któ re nie ja ko zare zer wo wa ne jest dla okre śle nia prze -
kra cza nia gra ni cy pa ń stwa.

Liczną gru pę tworzą za ka zy wstę pu, wska zujące te oso by, któ re
da ny za kaz obo wiązu je. Cho dzi w nich głów nie o okre śle nie tych
osób, któ rych ten za kaz do ty czy, bądź nie. Stąd wy ni kają na pi sy kon -
kre ty zujące oso by. Ty po wy za kaz te go ty pu w ję zy ku pol skim przy -
bie ra fo r mę OBCYM WSTĘP WZBRONIONY, OSOBOM POSTRON-
NYM WSTĘP WZBRONIONY czy (OSOBOM) NIEUPOWAŻNIO-
NYM WSTĘP WZBRONIONY. Od po wied ni ki w ję zy ku cze skim sta -
no wią ana lo gi cz ne na pi sy NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN /
CIZÍM VSTUP ZAKÁZÁN. W od ró ż nie niu od pol szczy z ny, w któ rej
mo że wy stę po wać rze czo w nik wraz z przy dawką wy ra żoną przy mio t -
ni kiem (oso by nie upo waż nio ne, oso by post ron ne), w cze sz czy ź nie
uży wa ne są wyłącz nie rze czo w ni ki wy ra żo ne fo r ma mi przy mio t ni ka
(cizí, nepovolaný). Na le ży ta k że zwró cić uwa gę na mo ż li wość uży cia
ele men tu UWAGA! w pre po zy cji pol skich na pi sów OBCYM WSTĘP
WZBRONIONY / (OSOBOM) NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP
WZBRONIONY.

Pe wien wyjątek sta no wi wska za nie na oso by wy ko nujące okre ślo -
ny za wód, a z taką sy tu acją ma my do czy nie nia w przy pa d ku za ka zu
AKWIZYTOROM WSTĘP WZBRONIONY. Okre śle nie od po wied ni ka
te go na pi su pub li cz ne go nie jest za da niem łatwym, gdyż nie zna j dzie -
my w cze skich za ka zach mo ż li wych od po wied ni ków akvizitér, ak vi-
ziční pracovník czy agent. W przekład zie AKWIZYTOROM WSTĘP7 Spotykamy również w polskich napisach wariant wyroby tytoniowe.
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WZBRONIONY mo ż na, rzecz ja s na, wspo móc się jed nym z wy mie -
nio nych od po wied ni ków za wie rającym ko m po nent ob cy, post ron ny
czy nie upo waż nio ny. Le p szym roz wiąza niem wy da je się jed nak uz na -
nie ja ko trans la tów na pi sów, któ re zna j dzie my w cze skiej prze strze ni
ję zy ko wej, i któ re wska zują bez po śred nio na za kaz pro wa dze nia
okre ślo nej działal no ści, czy li: ZÁKAZ VSTUPU OBCHODNÍM
ZÁSTUPCŮM, ZÁKAZ NABÍZENÍ ZBOÍ A SLUEB8.

Z nie wska zy wa niem na za wód, lecz na ro dzaj pro wa dzo nej dzia-
łalno ści spo ty ka my się w na pi sie ZAKAZ HANDLU I AKWIZYCJI.
I znów w przekład zie na ję zyk cze ski nie ma my do czy nie nia z iden -
tyczną ko pią na zwy pol skiej. Cze ski od po wied nik brzmi ZÁKAZ
NABÍZENÍ ZBOÍ A SLUEB, któ ry w przekład zie na pol ski me todą
wy raz po wy ra zie przy niósłby trans lat za kaz ofe ro wa nia to wa rów
i usług. Jak wia do mo, na pis te go ty pu w pol szczy ź nie nie fun kcjo nu je. 
Ana lo gi cz nie, tłumacząc wy raz po wy ra zie ZAKAZ HANDLU
I AKWIZYCJI na ję zyk cze ski, otrzy ma li by śmy ek wi wa lent w ro dza ju
zákaz obchodování a ak vi zi ce, czy li wy ra że nie, któ re fun kcji na pi su
nie pełni.

Trud no też nie wspo mnieć o sztu cz nie ugrze cz nio nym wa rian cie
AKWIZYTOROM DZIĘKUJEMY, w któ rym ro dzi mi uży tko w ni cy ję -
zy ka pol skie go wy czują pe w nie wię cej le kce wa że nia, niż uprze j mo -
ści. Od no ś nie do AKWIZYTOROM DZIĘKUJEMY mo ż na stwier dzić,
iż ma my do czy nie nia z na pi sem, któ ry w ję zy ku cze skim ek wi wa len -
tu nie po sia da. Mia no wi cie, wy ra że nie ko muś (już) dzię ku je my jest
idio ma ty cz ne i czę sto po ja wia się we współcze s nej pol szczy ź nie w fo -
r mach te mu pa nu (tej pa ni) już dzię ku je my, będący mi wy ra zem dez -
apro ba ty czy sprze ci wu wo bec czy ichś działań. W dys ku r sie po li ty cz -
nym i społecz nym wy ra że nie to su ge ru je ustąpie nie ze sta no wi ska,

po da nie się do dy mi sji, brak ko m pe ten cji, ig no ran cję. W na pi sie pu -
bli cz nym AKWIZYTOROM DZIĘKUJEMY oz na cza nic in ne go jak
‘akwizytorom wstęp wzbroniony’. Ana lo gi cz ne cze skie wy ra że nie
tych cech nie po sia da, a ponad to w na pi sach nie wy stę pu je. Ma my
więc do czy nie nia ze zró ż ni co waną kon cep tua li zacją okre ślo nych zja -
wisk w dwu ję zy kach słowia ń skich. A to oz na cza, że po pra wej stro nie 
słow ni ka pol sko- cze skie go po wi nien zna leźć się znak ze ra ling wi sty -
czne go wraz z pro po zycją przekładu, np. jed nym z wie lu wy mie nio -
nych wcze ś niej cze skich na pi sów pełniących tę fun kcję, np. ZÁKAZ
VSTUPU OBCHODNÍM ZÁSTUPCŮM, ZÁKAZ NABÍZENÍ ZBOÍ
A SLUEB. 

Nie ja ko od wró coną sy tu a cję ma my w przy pa d ku wska zy wa nia
osób, któ rych za kaz nie obo wiązu je. Zwy kle są to oso by za tru d nio ne
w okre ślo nym po mie sz cze niu, bu dyn ku lub te re nie. Spo ty ka my więc
ta b li ce info rma cy j ne w i na bu dyn kach WEJŚCIE DLA PRACOW-
NIKÓW, WEJŚCIE DLA PERSONELU, TYLKO DLA PERSONELU,
TYLKO DLA PRACOWNIKÓW, (VSTUP) POUZE PRO PERSONÁL,
(VSTUP) POUZE PRO ZAMĚSTNANCE.

Ana lo gi cz ne na pi sy wid nieją w mie j s cach par kin go wych:
PARKING DLA PRACOWNIKÓW – PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚST-
NANCE. Wa rian tów tych na pi sów info rma cy j nych zna j dzie my w ję -
zy ku pol skim i cze skim spo ro. Mo że być w nich mo wa o klien tach,
klien tach z dzie ć mi, oso bach nie pełno spra w nych, in wa li dach, go -
ściach ho te lo wych itp. Czę sto uży wa ne w oma wia nej fun kcji są na pi -
sy łączące fo r mę wy ra zową z pi kto gra mem, któ ry mo że oz na czać za -
rów no mie j s ce do par ko wa nia, jak i oso by upra w nio ne do ko rzy sta nia
z nie go. W oby d wu ję zy kach zna j du je my za tem li te rę P na oz na cze nie 
mie j s ca par kin go we go z okre śle niem osób upra w nio nych, np.: P –
DLA KLIENTÓW SKLEPU, P – DLA PRACOWNIKÓW; P – PRO
ZAMĚSTNANCE, P – PRO ZÁKAZNÍKY9. W ję zy ku cze skim ponad to 
mo ż na spo t kać na pi sy P –VYHRAZENO PRO ZAMĚSTNANCE, P –

8 Na jednym z brne ń skich osiedli zanotowałem również napis PODOMNÍM
PRODEJCŮM VSTUP ZAKÁZÁN, który jednak wskazuje na osoby, które są
domokrążcami oferującymi produkty lub usługi bez po śred nio w domu po ten cjal ne -
go klienta. Z tego względu napis ten uznałem za mniej fortunny. Natomiast
PODOMNÍM PRODEJCŮM VSTUP ZAKÁZÁN można uznać za translat polskiego
napisu ZAKAZ HANDLU OBNOŚNEGO.

9 Ta tablicy znajduje się duża litera P, a pod nią od po wied ni napis. Myślnika
użyłem w celu gra fi cz ne go od dzie le nia tych treści.
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VYHRAZENO PRO ZÁKÁZNÍKY, czy li na pi sy mó wiące o re ze r wa cji
mie j s ca dla okre ślo nych osób. Zwra ca uwa gę brak wa rian tu – wy da -
wać by się mogło – mo ż li we go, czy li parkoviště (je) vy hra ze no pro
zákázníky, któ re go na uli cach cze skich i mo ra wskich miast nie spo t -
kałem.

Od rębną nie ja ko gru pę na pi sów tworzą za ka zy, do tyczące nie ty le
osób i zwierząt, ile pro du któw lub przed mio tów, z któ ry mi nie na le ży
wcho dzić do okre ślo ne go wnę trza czy prze strze ni. Ró ż no rod ność te -
go ty pu na pi sów jest du ża w oby d wu ję zy kach.

Stan dar do wy za kaz do ty czy za ka zu wpro wa dza nia zwierząt. Co
cie ka we, je sz cze ki l ka de kad te mu, na pi sy te go ty pu od no siły się
wyłącz nie do psów: pol skie ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW i cze -
skie ZÁKAZ VSTUPU SE PSY. Tak więc na drzwiach skle pów i re sta u -
ra cji, ogro dze niach pla ców za baw itp. wid nieją na pi sy ZAKAZ
WPROWADZANIA ZWIERZĄT i ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY, obe -
j mujące de fa c to wszy stkie zwie rzę ta. Zwra ca uwa gę brak w oby d wu
ję zy kach za ka zów, do tyczących in nych zwierząt do mo wych (np. ko -
tów). Wa r to nad mie nić, iż w przy pa d ku te go za ka zu w pol szczy ź nie
nie sto su je się okre śle nia wstęp, przy ję te go czę sto w in nych za ka zach. 
Do da t ko wo, w obu ję zy kach nie od no to wałem wa rian tów tych na pi sów.

Ob ostrze nia nie ogra ni czają się, co zro zu miałe, wyłącz nie do
wpro wa dza nia zwierząt. Ko lejną klasą przed mio tów za bro nio nych są
„po ja z dy” – wó z ki dzie cię ce i ro we ry, z któ ry mi wej ście do pla có wek
han d lo wo -usługo wych by wa czę sto za bro nio ne. Re gu lują to na pi sy: 

– ZAKAZ WCHODZENIA Z WÓZKAMI DZIECIĘCYMI, ZAKAZ
WPROWADZANIA ROWERÓW;

–  ZÁKAZ VSTUPU S KOČARKEM, ZÁKAZ VSTUPU S KOLY.

Przy to czo ne wy żej przykłady ob ra zują cie ka we zja wi sko w aspek-  
cie przekłado wym pol sko - cze skim. Oka zu je się, iż ele men ty pol skich
za ka zów wstęp, wcho dze nie i wpro wa dza nie mają w ję zy ku cze skim
je den wspó l ny ek wi wa lent przekłado wy – vstup. Wy da je się, że jest to 
wy sta r czający ar gu ment, aby w ar ty ku le hasłowym słow ni ka cze sko-

pol skie go vstup zna lazły się wy mie nio ne wy żej ek wi wa len ty zo bra -
zo wa ne przykłada mi10.

By wają na pi sy, któ re za ka zują wcho dze nia do skle pów z okre ślo -
ny mi ar ty kułami spo ży w czy mi, np. lo da mi, fry t ka mi, na po ja mi. One
też mo ty wują po ja wie nie się za ka zów ty pu ZAKAZ WCHODZENIA
Z LODAMI, ZÁKAZ VSTUPU SE ZMRZLINOU. Spo ty ka my rów nież
ta kie, któ re wy kształcają się w jed nym ję zy ku, na to miast w dru gim
nie wy stę pują. Ja ko przykład mo że posłużyć za kaz NIE WCHODZIĆ
Z JEDZENIEM, któ ry na drzwiach pol skich skle pów mo że my prze -
czy tać wca le nie rza d ko, a któ ry w po do bnej fo r mie w cze sz czy ź nie się 
nie po ja wia. Przy bie ra inną – ZÁKAZ VSTUPU S JÍDLEM, któ ra jest
trans la tem pol skie go na pi su11.

Na uli cach pol skich miast spo ty ka my rów nież – co pra wda, rza -
dziej – bar dziej uprze j me, mniej kate go ry cz ne za ka zy w ro dza ju
PROSIMY NIE WPROWADZAĆ PSÓW, PROSIMY NIE WCHODZIĆ 
Z LODAMI. Po do b ne na pi sy cze skie nie są uży wa ne, choć zwrot ty pu
prosíme, nev stu pu j te… byłby w pełni akce pto wa l ny.

Za kaz mo że być wy ra żo ny fo r mułą nie wol no, tworząc opo zy cję
wol no – nie wol no. W cze sz czy ź nie sy tu a cja jest ana lo gi cz na: po vo le -
no – ne po vo le no. Tak więc teo re ty cz nie po win ni śmy zna leźć na pi sy
PSÓW WPROWADZAĆ NIE WOLNO i vstup se psy ne po vo len. Jak
się oka zu je, w ję zy ku cze skim ta kie go na pi su pub li cz ne go nie ma.
Spo ty ka my na to miast in ny – ZÁKAZ VODĚNÍ PSŮ12, któ ry za ka zu je

10 Warto pod kre ślić, iż Słownik pol sko - cze ski Janusza Sia t ko wskie go i Mieczy-
sława Basaja jako jeden z nie li cz nych re je stru je napis publiczny CIZÍM/NEPO-
VOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN i jego polski od po wied nik OBCYM (NIEPOWOŁA-
NYM/NIEUPOWAŻNIONYM) WSTĘP WZBRONIONY (SPCz 2002, s. 894). Nie
zna j du je my jednak przy nich odnośnego kwa lifi ka to ra; nie są one również wy ró ż -
nio ne gra fi cz nie, np. wer sa li ka mi.

11 Należy zwrócić uwagę na po do bie ń stwo napisów ZAKAZ WCHODZENIA Z
JEDZENIEM I PICIEM i ZÁKAZ VSTUPU S JÍDLEM A PITÍM, które jeszcze raz
potwierdza ek wi wa len cję polskiego zakaz wchodzenia i czeskiego zákaz vstupu.

12 Napis ZÁKAZ VODĚNÍ PSŮ bywa za stę po wa ny wariantem ZÁKAZ VODĚNÍ
ZVÍŘAT, który stanowi translat polskich napisów ZAKAZ WPROWADZANIA
ZWIERZĄT lub ZAKAZ WSTĘPU ZE ZWIERZĘTAMI.
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wstę pu z psem na cmen tarz, plac za baw, bo i sko, ba sen, ale ta k że do
wnę trza okre ślo ne go obie ktu.

Za ka zem, któ ry do ty czy ogra ni cze nia wy pro wa dza nia psów na
otwartą prze strzeń, zwy kle te re ny zie lo ne, jest ZAKAZ WYPROWA-
DZANIA PSÓW13, któ re go cze skim trans la tem jest ZÁKAZ VENČENÍ
PSŮ.

Zja wi skiem no wym, któ re przy niosła go spo dar ka ryn ko wa, jest
dys try bu cja ró ż nych form re kla my, w tym ulo tek i ga ze tek re kla mo -
wych. Po ja wie nie się no we go spo so bu pro mo cji pro du któw, czy li do -
sta r cza nia ga ze tek re kla mo wych do do mu klien ta indy widu al ne go,
a ści ślej, wrzu ca nia ich do skrzy nek po czto wych (czę sto w do mach
wie lo ro dzin nych), przy czy niło się do po wsta nia wcze ś niej nie zna -
nych za ka zów do tyczących tej fo r my ko re spon den cji14. Za ka zy te mo -
ty wo wa ne przez samą czyn ność, wid niejące na skrzyn kach po czto -
wych, przy bie rają w pol szczy ź nie po stać NIE WRZUCAĆ REKLAM
i NIE WRZUCAĆ ULOTEK. Nie kie dy spo t kać mo ż na ich mniej kate -
go ry cz ne wa rian ty PROSZĘ15 NIE WRZUCAĆ REKLAM / PROSZĘ
NIE WRZUCAĆ ULOTEK. Cze skie od po wied ni ki są od stro ny gra -
ma ty cz nej ana lo gi cz ne16, czy li nie + cza so w nik w fo r mie bez oko licz -
ni ka + do pełnie nie: NEVHAZOVAT REKLAMU / NEVHAZOVAT
LETÁKY. Mo del cze skiej grze cz no ści ję zy ko wej po zwa la na ko rzy -
sta nie rów nież w te go ty pu na pi sach z fo r my li cz by mno giej try bu roz -
ka zujące go, tj. NEVHAZUJTE REKLAMU / NEVHAZUJTE LETÁKY. 

Po do b nie jak w pol szczy ź nie, na pi sy te mogą być po prze dzo ne
PROSÍM (spo ra dy cz nie PROSÍME), któ rych uży cie mo ż na tłuma czyć 
wzglę da mi grze czno ścio wy mi. W cze sz czy ź nie zna j dzie my ta k że
rza d sze wa rian ty PROSÍM NEVHAZOVAT REKLAMNÍ LETÁKY czy
NEVHAZOVAT REKLAMNÍ TISK. Zwłasz cza osta t ni na pis w aspe -
kcie przekłado wym zasługu je na sze r szy ko men tarz z uwa gi na
połącze nie reklamní tisk, któ re mo że być tłuma czo ne na ję zyk pol ski
dwo ja ko: po pie r wsze, ja ko pra sa re kla mo wa (ga ze t ki re kla mo we17),
a po dru gie, ja ko druk re kla mo wy (druk re kla my). W ana li zo wa nym
kon te k ście pol skim od po wied ni kiem przekłado wym jest pra sa re kla -
mo wa (ga ze t ki re kla mo we), czy li dru ko wa na ofe r ta pro mo cy j na naj -
czę ściej sie ci han d lo wej lub usługo wej.

Bu rz li wy roz wój te ch no lo gii tele komu nika cyj nych, a zwłasz cza
upo wsze ch nie nie się te le fo nii ko mór ko wej, wniosło do prze strze ni
pu b li cz nej na pi sy no we, wcze ś niej nie spo ty ka ne. Prze no ś ny te le fon
ko mór ko wy zmie nił naszą rze czy wi stość, zmie nił też na sze za cho wa -
nia, któ re stały się obie ktem re gu la cji za po śred ni c twem na pi sów
społecz nych. Ogra ni cze nie miejsc, w któ rych mo ż na ko rzy stać z te le -
fo nu ko mór ko we go, stało się ko nie cz no ścią. Tak więc w pol skich in -
sty tu cjach kul tu ra l nych, urzę dach, śro d kach ko mu ni ka cji itp. spo ty -
ka my ZAKAZ UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH. W od -
ró ż nie niu od wie lu po do bnych na pi sów, tej tre ści ko mu ni kat nie przy -
bie ra in nej fo r my ję zy ko wej. Tak więc mo ż na mó wić o tym, że wy -
kształcił się je den do mi nujący na pis, któ ry nie po sia da syno ni mi cz -
nych wa rian tów. Ana lo giczną sy tu a cję ma my rów nież w ję zy ku cze -
skim, w któ rym zna j dzie my ty l ko na pis ZÁKAZ POUÍVÁNÍ
MOBILNÍCH TELEFONŮ. Mo ż na przyjąć, iż wy stę po wa nie ty l ko
jed nej fo r my za ka zu w oby d wu ję zy kach wy ni ka z nie wie l kie go je sz -
cze okre su ich fun kcjo no wa nia. Nie mniej jest to wy ja ś nie nie nie -

17 Gazetka reklamowa często jest nazywana gazetką promocyjną. Jak widać,
wyraz gazetka, kiedyś występujący wyłącznie w połączeniach gazetka ścienna
czy gazetka szkolna, wymaga dziś nowego, zaktu alizo wa ne go opisu leksy kogra -
ficz ne go.

13 Polski zakaz może mieć formę roz sze rzoną ZAKAZ WYPROWADZANIA
PSÓW NA TERENY ZIELONE.

14 Należy odnotować zmianę funkcji skrzynek pocztowych. Praktycznie nie
znajdujemy już w nich ko re spon den cji prywatnej, która została zastąpiona urzędową
i reklamową.

15 Niekiedy zamiast proszę spotykamy prosimy, które stanowi, jak można założyć,
głos określonej społeczności, np. spółdzielni mie sz ka nio wej.

16 Jedyna różnica dotyczy przypadka, w którym występuje dopełnienie w zdaniach 
z negacją. W języku polskim dopełnienie użyte jest w dopełniaczu, w czeskim –
w bierniku.
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pełne, po nie waż ist nie nie in nych te kstów uży t ko wych (np. dotyczą-
cych ulo tek re kla mo wych) mo ż na mie rzyć po do bnym cza sem18.

Ko lejną sferą, w któ rej po ja wiły się no we na pi sy pu b li cz ne, jest
sfe ra włas no ści pry wa t nej. Przed po wsta niem III Rze czpo spo li tej
i aksa mitną re wo lucją w Cze chach w obu kra jach włas ność pa ń stwo -
wa ze wzglę dów ustro jo wych była włas no ścią pod sta wową. W wy ni -
ku pro ce sów społeczno -go spoda r czych, po chod nych zmian ustro jo -
wych, włas ność pry wa t na stała się dla oby wa te li wa r to ścią, którą na -
le ży pra w nie chro nić. Co zro zu miałe, zna lazło to od zwier cied le nie
w na pi sach pu b li cz nych, w któ rych po ja wiła się pry wa t ność. Tak więc 
po ja wił się w pol szczy ź nie naj czę st szy za kaz TEREN PRYWATNY –
WSTĘP (NIEUPOWAŻNIONYM) WZBRONIONY, któ re mu w ję zy ku
cze skim nie od po wia da, jak by się mogło wy da wać, soukromý pro stor
– vstup zakázán. Połącze nie soukromý pro stor, jak ko l wiek w cze sz -
czy ź nie uży wa ne, w na pi sach się nie po ja wia. Trans la tem bę dzie za -
kaz SOUKROMÝ POZEMEK – VSTUP ZAKÁZÁN (SOUKROMÝ
POZEMEK – ZÁKAZ VSTUPU), w któ rym uży ty jest wy raz po ze mek,
oz na czający grunt, działkę, pa r ce lę. Ja wi dzi my, ek wi wa len cja w te go
ty pu na pi sach two rzo na jest przez pa rę połączeń te ren pry wa t ny –
soukromý po ze mek. 

Akt włas no ści okre ślo ne go te re nu po zwa la właści cie lom na wyko -
rzy sty wa nie te go fa ktu w napi sach- za ka zach. Nie dzi wią więc za ka zy
par ko wa nia:

– TEREN PRYWATNY – NIE PARKOWAĆ, TEREN PRYWATNY –
ZAKAZ PARKOWANIA,

– SOUKROMÝ POZEMEK – NEPARKOVAT, SOUKROMÝ POZE-
MEK – ZÁKAZ PARKOVÁNÍ.

Jak po ka zują przykłady, pol skie i cze skie na pi sy od stro ny forma -
lnoję zy ko wej są zbie ż ne. Ró ż ni cę na to miast mo że my do strzec w na -
pi sach po sze rzo nych o kon se k wen cje par ko wa nia w mie j s cu nie do -

zwo lo nym: TEREN PRYWATNY – ZAKAZ PARKOWANIA – GROZI
ODHOLOWANIEM i SOUKROMÝ POZEMEK – ZÁKAZ PARKO-
VÁNÍ – VOZIDLO MŮE BÝT ODTAENO. Jak wi dać, tłuma cze nie
połącze nia GROZI ODHOLOWANIEM na ję zyk cze ski wy raz po wy -
ra zie, czy li hrozí od taením, nie po zwo li utwo rzyć fun kcjo nujące go
na pi su, w któ rym jest VOZIDLO MŮE BÝT ODTAENO. Ma my
więc ko le j ny raz do czy nie nia z re pro du kta mi, któ re przy bie rają od -
mien ne kon stru kcje w obu ję zy kach.

Po sza no wa nie pry wa t no ści nie ogra ni cza się wyłącz nie do czyn -
no ści par ko wa nia. W prze strze ni mie j skiej, ale już pery fe ry j nej, a nie -
kie dy wręcz prze chodzącej w wiejską, włas ność pry wa t na w na pi sie
pu b li cz nym sta je się do da t ko wym ar gu men tem za ka zującym bi wa ko -
wa nia, obo zo wa nia, np. TEREN PRYWATNY – ZAKAZ BIWAKO-
WANIA, SOUKROMÝ POZEMEK – ZÁKAZ STANOVÁNÍ.

Ek wi wa len cję mię dzy te ren a pro stor zna j dzie my w in nym
połącze niu, co pra wda, nie ty le związa nym z włas no ścią pry watną, ile
wo j skową: TEREN WOJSKOWY – WSTĘP WZBRONIONY, VOJEN-
SKÝ PROSTOR – VSTUP ZAKÁZÁN.

Za ka zy mające cha ra kter porządko wy, do tyczące prze strze ga nia
usta no wio ne go społecz nie porządku, od za wsze były wpi sa ne w prze -
strzeń pu b liczną. Pol ski za kaz NIE ŚMIECIĆ19 sta no wi naj le p szy te go 
przykład. Je go fun kcjo no wa nie mo ż na mie rzyć dzie się ciole cia mi.
Fun kcjo no wał w prze strze ni mie j skiej (osie d li mie sz ka nio wych, par -
ków itp.) za rów no kie dyś, jak i dziś. Wy da je się jed nak, że ten ka no ni -
cz ny na pis ko ja rzy się głów nie z epoką mi nioną, pe e re lowską, w któ -
rej był, mo ż na po wie dzieć, wszech obe c ny. Mi mo upływu lat i zmian
ustro jo wych na pis NIE ŚMIECIĆ jed nak prze trwał i fun kcjo nu je,
choć już nie w ta kiej ska li jak kie dyś. To sa mo mo ż na po wie dzieć o je -
go syno ni mi cz nym wa rian cie ZACHOWAJ CZYSTOŚĆ. Okre śle nie
ich cze skich trans la tów wy ma ga sze r sze go ko men ta rza, do tyczące go
prze de wszy stkim cze skie go od po wied ni ka cza so w ni ka śmie cić.

19 Zakaz NIE ŚMIECIĆ po wszech nie występuje w polskich parkach na ro do -
wych.

18 Zanotowałem również napis ZÁKAZ TELEFONOVÁNÍ, który to wa rzy szył
odnośnemu pi kto gra mo wi. Można go uznać za wariant ZÁKAZ POUÍVÁNÍ
MOBILNÍCH TELEFONŮ, należy jednak mieć na uwadze jego rzadkie użycie. 
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Wspo mnia ny wcze ś niej dwu to mo wy Słow nik pol sko - cze ski po da je
na stę pujące je go dwa ek wi wa len ty: 1. znečišťovat, 2. dělat nepořá-
dek (SPCz 1999, s. 403). Pra kty ka ję zy ko wa po ka zu je, że pie r wszy z
nich w na pi sach pu b li cz nych nie wy stę pu je, a ponad to jest bar dziej
trans la tem za nie czy sz czać niż śmie cić. Rów nież połącze nie dělat
nepořádek w na pi sach nie jest uży wa ne, choć wśród je go pol skich od -
po wied ni ków rze czy wi ście zna j dzie my śmie cić20. W ję zy ku cze skim
ja ko na pis prze ka zujący po dobną treść mo ż na wska zać UDR-
UJ(-TE) POŘÁDEK A ČISTOTU21, któ ry mo ż na uz nać za trans lat
za rów no NIE ŚMIECIĆ, jak i ZACHOWAJ CZYSTOŚĆ. Mo ż li we go
ek wi wa len tu neo dha zuj(-te) od pa d ky wśród na pi sów nie za no to -
wałem.

Je śli po wy ższe na pi sy zna j dzie my w mie j s cach pu b li cz nych
(drzwi, ścia ny, ogro dze nia), lub na przed mio tach (ko sze na śmie ci, ta -
b li cz ki itp.), to bli skie im tre ścio wo SKŁADOWANIE ODPADÓW
SUROWO ZABRONIONE (WZBRONIONE), ZAKAZ WYWOZU
ŚMIECI, ZAKAZ WYRZUCANIA ŚMIECI, ZAKAZ WYSYPYWANIA
GRUZU I ŚMIECI, zo ba czy my na te re nach zwy kle rza dziej uczę sz -
cza nych, z da la od cen trów miast. Ma my więc we współcze s nej pol -
szczy ź nie pra wdzi we bo ga c two na pi sów te go ty pu: wy wóz, wy rzu ca -
nie, wy sy py wa nie i składo wa nie te go, co naj czę ściej na zy wa my śmie -
cia mi i od pa da mi. Usta le nie ek wi wa len cji przekłado wej wy da je się
wy ma gać ze sta wie nia wy mie nio nych na pi sów pol skich z mo ż li wy mi
na pi sa mi cze ski mi, któ re za ka zują tej czyn no ści, by na stę p nie usta no -
wić pa ry trans land – trans lat. Jest to ko nie cz ne po to, aby uniknąć
wska zy wa nia od po wied ni ków se man ty cz nie po pra wnych, np. zákaz
odhazování odpadků, ale ja ko na pi sy nie ist niejących. Ta me to da po -
ka zu je, że np. le ksem smetí, czy li śmie ci, jest w na pi sach pra kty cz nie
nie obe c ny. A prze cież po nie go sięgnąłby z pe w no ścią po ten cja l ny

uży t ko w nik słow ni ka, tworząc sa mo dzie l nie cze ski ek wi wa lent na pi -
su. Ko le j na ek wi wa len cja do ty czy sa mej czyn no ści związa nej z po zo -
sta wia niem śmie ci w okre ślo nym mie j s cu. Je że li w pol szczy ź nie zna j -
dzie my co naj mniej czte ry pol skie rze czo w ni ki (wy wóz, wy rzu ca nie,
wy sy py wa nie i składo wa nie), to w cze sz czy ź nie mo ż na wska zać je -
den, któ re wy ra ź nie do mi nu je w na pi sach społecz nych – skládka.
Właś nie on jest ko m po nen tem na pi sów: ZÁKAZ SKLÁDKY, ZÁKAZ
SKLÁDKY ODPADŮ, przy czym w wa rian cie dru gim odpadů mo że
być uz na ne za ko m po nent re dun dan t ny. Za tem ZÁKAZ SKLÁDKY
mo ż na uz nać za od po wied nik ka ż de go z wy żej wy mie nio nych pol -
skich na pi sów. Ta ki wnio sek po twier dzają rów nież na pi sy po sze rzo ne 
o in fo r ma cje, do tyczące nałoże nia ewen tu a l nych kar w związku z nie -
prze strze ga niem za ka zu:

– ZAKAZ WYWOZU ODPADÓW I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ
POD KARĄ ADMINISTRACYJNĄ, ZAKAZ WYSYPYWANIA GRU- 
ZU I ŚMIECI POD KARĄ GRZYWNY, ZAKAZ WYSYPYWANIA
ŚMIECI POD KARĄ GRZYWNY;

– ZÁKAZ SKLÁDKY POD POKUTOU….

Do da t ko wo, w od ró ż nie niu od pol skich na pi sów te go ty pu, w cze -
skich obli gato ry j nie po da wa na jest wy so kość ka ry, którą po nie sie
oso ba łamiąca za kaz. 

Cha ra kter porządko wy mają rów nież na pi sy pu b li cz ne w pla ców -
kach usługowo -han d lo wych i do mach wie lo ro dzin nych do tyczące za -
my ka nia drzwi. Jak się oka zu je to, dokąd drzwi pro wadzą, de ter mi nu -
je treść sa me go na pi su, dla te go roz pa trzy my je oso b no.

W przy pa d ku pla có wek usługowo -han d lo wych na pi sy naj czę ściej
przy bie rają na stę pującą po stać:

– PROSZĘ ZAMYKAĆ DRZWI, PROSIMY ZAMYKAĆ DRZWI,
– PROSÍM ZAVÍREJTE DVEŘE, PROSÍME ZAVÍREJTE DVEŘE.

Mo ż na te na pi sy uz nać za ka no ni cz ne, gdyż wid nieją pra kty cz nie
wszę dzie. Co wa ż ne, pol skie ko m po nen ty proszę/pro si my są obli gato -
ry j ne, na to miast cze skie prosím/prosíme mogą być po mi nię te. Wy ni -
ka to z ró ż nych śro d ków ję zy ko wych uży tych w po szcze gó l nych na pi -

20 Polskimi trans la ta mi dělat nepořádek będą także, na co wskazują konteksty
użycia, wyrażenia robić bałagan, bałaganić i zakłócać spokój.

21 Nierzadko można spotkać napis UDRŽUJ(-TE) ČISTOTU, w którym pominięty
jest element POŘÁDEK.
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sach. W przy pa d ku pol skie go wy ra że nia ma my do czy nie nia z formą
bez oko licz ni ka, w cze skim wy stę pu je roz ka ź nik w dru giej oso bie li -
cz by mno giej, czy li w tej, któ ra jest uży wa na grze cz no ścio wo. Mo ż na
założyć, że kate go ry cz ność pol skie go na pi su po zba wio ne go pro szę/
pro si my jest na ty le du ża, że w na pi sie społecz nym się nie po ja wia. To
po zwa la na za pis ek wi wa len cji w spo sób na stę pujący:

– PROSZĘ/PROSIMY ZAMYKAĆ DRZWI.
– (PROSÍM/PROSÍME) ZAVÍREJTE DVEŘE.

Za pis po wy ższy po ka zu je, że cze ski trans lat mo że po sia dać ele -
men ty faku lta ty w ne (PROSÍM/PROSÍME), ale nie mu si. Te go ty pu
za pi sy una o cz niają złożo ność opi su leksy kogra ficz ne go, w któ rym
po ja wia się dążność do tra kto wa nia re la cji trans land – trans lat „mate -
ma ty cz nie”, czy li w ta ki spo sób, aby le wa stro na rów nała się pra wej
co do li cz by ele men tów. No ta cja na pi sów mie j skich, a sze rzej wy ra -
żeń idio ma ty cz nych, ob na ża chy ba naj ja skra wiej słabość słow ni ków
przekłado wych, w któ rych nie rza d ko te go ty pu za wiłości przekładu
nie są uw z ględ nia ne, co w kon se k wen cji pro wa dzi do upo wsze ch nia -
nia opi su upro sz czo ne go. Właś nie ta kim upro sz cze niem byłoby nie -
do strze że nie fa ktu, że pol skie na pi sy mogą być roz sze rzo ne o fo r -
mułę, uza sad niającą po trze bę za my ka nia drzwi. Wi dzi my za tem ta b li -
cz ki PROSZĘ / PROSIMY ZAMYKAĆ DRZWI – POMIESZCZENIE
KLIMATYZOWANE / LOKAL KLIMATYZOWANY. Po wy ższe na pi sy
zare zer wo wa ne są pra kty cz nie ty l ko dla lo ka li ga stro nomi cz nych: re -
sta u ra cji, ka wia r ni, pu bów itp. W ję zy ku cze skim ta kie na pi sy pu b li -
cz ne ja ko całostki nie fun kcjo nują. Owszem mo ż na spo t kać od rę b ne
na pi sy, wśród któ rych no to wałem naj czę ściej KLIMATIZOVÁNO, ale
nie są one czę ścią na pi su. Za tem mo ż na mó wić o in nej fun kcji
KLIMATIZOVÁNO; na pis ten nie jest uży wa ny jak w pol szczy ź nie
w fun kcji uza sad nie nia za my ka nia drzwi, lecz sta no wi do da t kową in -
fo r ma cję dla po ten cja l nych klien tów. Nie spo sób nie wspo mnieć rów -
nież o wa rian tach, któ re za wie rają fo r mułę po dzię ko wa nia PROSIMY
ZAMYKAĆ DRZWI – DZIĘKUJEMY! – PROSÍME ZAVÍREJTE
DVEŘE – DĚKUJEME!.

To, dokąd pro wadzą drzwi, jak już wspo mniałem, okre śla treść na -
pi su. Wi dać to do bi t nie na drzwiach do mów wie lo ro dzin nych (blo -
ków mie sz ka l nych). Rzecz ja s na, ape lują one o prze strze ga nie po-
rządku do mo we go, ale głów nie po wo do wa ne są troską o bez pie cze ń -
stwo mie sz ka ń ców i ich mie nia. Re pe r tu ar pol skich i cze skich na pi -
sów te go ty pu jest ró ż no rod ny. Choć mo ż na na drzwiach wej ścio wych 
(do kla t ki scho do wej) zna leźć wcze ś niej omó wio ne, uni wer sa l ne ta b -
li cz ki (na kle j ki) PROSZĘ/PROSIMY ZAMYKAĆ DRZWI (PRO-
SÍM/PROSÍME) ZAVÍREJTE DVEŘE, to spo t ka my ta k że spo ro ta -
kich, któ re w in nych mie j s cach nie wid nieją. Zwy kle te napi sy -a pe le
mniej lub bar dziej sta ran nie na pi sa ne lub wy dru ko wa ne na ka r tkach
pa pie ru przy twier dzo ne są do drzwi wej ścio wych. Nie rza d ko za wie -
rają tre ści w swo im ro dza ju uni ka l ne, nie kie dy na wet za ska kujące.
Przy to cz my je:

–  PROSIMY O ZAMYKANIE DRZWI (NA KLUCZ), PROSIMY O ZA-
MYKANIE DRZWI NA KLUCZ PO GODZINIE 22.00, PROSIMY
O ZAMYKANIE (ZA SOBĄ) DRZWI WEJŚCIOWYCH, ZAMYKAJ
DRZWI – UNIKNIESZ WŁAMANIA, SERDECZNIE PROSIMY
O ZAMYKANIE ZA SOBĄ DRZWI!, PROSIMY LOKATORÓW
O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH;

– (PROSÍME) ZAMYKEJTE (VSTUPNÍ) DVEŘE, (PROSÍM) ZAVÍ-
REJTE DVEŘE – ZAMEZÍTE TÍM VSTUP CIZÍM OSOBÁM DO
DOMU, (PROSÍM/PROSÍME) ZAVÍREJTE VCHODOVÉ DVEŘE,
DŮSLEDNĚ ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE A VE VEČERNÍCH
HODINÁCH ZAMYKEJTE, V ZAJMU VLASTNÍ BEZPEČNOSTI
PROSÍM ZAMYKEJTE DVEŘE, VÁENÍ NÁJEMNÍCI – ZAMY-
KEJTE DVEŘE.

Py ta nie za sad ni cze, któ re za raz się na su wa, jest na stę pujące: czy
dla wszy stkich po wy ższych na pi sów po win no się zna leźć mie j s ce
w słow ni ku przekłado wym? Od po wiedź jest oczy wi sta – nie. Wie le
z nich nie ce chu je po wta rza l ność, nie fun kcjo nują w po wszech nej
świa do mo ści społecz nej, nie po sia dają właści wo ści, któ re przy pi su je -
my re pro du ktom. Mi mo to nie któ re z nich win ny się w opra co wa niach 
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leksy kogra fi cz nych zna leźć. Do ty czy to z pe w no ścią pa ry PROSIMY
O ZAMYKANIE DRZWI NA KLUCZ – PROSÍME ZAMYKEJTE
DVEŘE22, czy li na pi sów, któ re fun kcjo nują wyłącz nie na drzwiach
do mów wie lo ro dzin nych i do tyczą osób tam mie sz kających. To sa mo
mo ż na po wie dzieć o pa rze PROSIMY O ZAMYKANIE DRZWI
(WEJŚCIOWYCH) – PROSÍME ZAVÍREJTE (VCHODOVÉ) DVEŘE, 
któ re za no to wałem wie lo kro t nie, a to po zwa la sądzić, że ma my do
czy nie nia z całościo wym re pro du ktem23.

Przy to czo ne przykłady ob ra zują zja wi sko czę sto nie do strze ga ne
w le ksy ko gra fii przekłado wej, jak pi sze Wo j ciech Chle b da, asy me trii
po ję cio wej po wiąza nej z nie współmie r no ścią ję zy ko wych ob ra zów
świa ta (PIPR 3 2008, s. 12). W rze czy sa mej, le ksy ko gra fowie tworzą
nie rza d ko świat słow ni ka przekłado we go, w któ rym obo wiązu je za sa -
da je den trans land – je den trans lat. Wy da je się, że od re guły tej na le -
żałoby od cho dzić, cho ć by z uwa gi na two rze nie w ten spo sób po zo r -
nej rów no wa gi po mię dzy jed no stka mi le ksy kal ny mi pra wej i le wej
stro ny słow ni ka. Ponad to, po wy ższe przykłady raz je sz cze po ka zują,
że w przy pa d ku wy ra żeń idio ma ty cz nych, a ta ki mi prze cież są na pi sy
pu b li cz ne, po rów ny wa nie sa mych ele men tów w nich wy stę pujących,
nie po zwo li na właści we usta le nie ich wza je mnej ek wi wa len cji.

Za kaz ro bie nia zdjęć w mie j s cach pu b li cz nych ma swoją hi sto rię
za rów no w Pol sce, jak i w Cze chach. Na pi sy za bra niające foto gra fo -
wa nia mo ż na było spo t kać w nie da le kiej przeszłości nie ty l ko na obie -
ktach wo j sko wych i prze mysłowych, ale ta k że na bu dyn kach uży te cz -
no ści pu b li cz nej. Te raz po ja wiły się rów nież w ga le riach han d lo wych, 
hiper mar ke tach, mul ti p le ksach itp. Mi mo że za ka zy te go ty pu są

wszech obe c ne, to jed nak sa mych ich form w oby d wu ję zy kach wska -
że my nie wie le:

– ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA, ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA 
I FILMOWANIA (NA TERENIE ZAKŁADU), 

– ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ, ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ A FIL-
MOVÁNÍ.

Jak wi dać, zbiór te go ro dza ju na pi sów jest bar dzo skro m ny, na do -
da tek czę sto spo ty ka my za stę pujące je pi kto gra my.

Od rę b nym za gad nie niem, któ re chciałbym na ko niec po ru szyć,
jest hasłowa nie w słow ni ku przy wołanych w ni nie j szym ar ty ku le na -
pi sów społecz nych oraz opa trze nie ich właści wy mi kwa lifi kato ra -
mi24. Mo im zda niem, na pi sy społecz ne nie po win ny two rzyć od rę b -
nych ar ty kułów słow ni ko wych, a sta no wić pod hasła ha seł wy ra zów
będących ich skład ni ka mi. Re a li za cja ta kie go założe nia w pra kty ce
mo że ro dzić wie le wątpli wo ści i py tań. Czy opi sy wać na pi sy w ha-
słach wszy stkich je go skład ni ków? Czy no to wać na pi sy ty l ko w jed -
nym ha śle według przy ję tych wcze ś niej kry te riów? A je śli ta kich, to
ja kich? Na te py ta nia trud no udzie lić jed noz na cz nej od po wie dzi. Wia -
do mo, że wy bór pie r wsze go roz wiąza nia sku t ku je zwię ksze niem, i to
zna cz nym, ob ję to ści słow ni ka. Jed nak dzię ki te mu uży t ko w nik mo że
z nie go łatwiej ko rzy stać. Dru gie roz wiąza nie sku t ku je osz częd no ścią 
mie j s ca (w przy pa d ku słow ni ków ele ktro ni cz nych nie ma to zna cze -
nia), ale nie jed no krot nie zmu sza czy te l ni ka do wer to wa nia słow ni ka
w po szu ki wa niu mie j s ca no ta cji na pi su. W przy pa d ku ana li zo wa nych
jed no stek przy ję cie tej re guły po wo do wałoby to, że byłyby one bądź
sku mu lo wa ne w jed nym ha śle (np. za kaz), bądź roz pro szo ne w ró ż -
nych (np. pa le nie, wstęp, wpro wa dza nie, foto gra fo wa nie, wy wóz
itp.).

Szcze gólną uwa gę na le żałoby zwró cić na kwa lifi ka to ry uży te do
opi sa nia na pi sów pu b li cz nych. Oczy wi ście, cho dziłoby tu o roz -

22 Autorzy Słownika pol sko- cze skie go podają nie w pełni precyzyjną ek wi wa len -
cję zamykać na klucz – zamykat na zámek (SPCz II 1999, s. 622). Wydaje się, że
lepsza jest notacja zamykać na klucz – zamykat.

23 Na drzwiach wejściowych do jednego z ka to wi c kich bloków przeczytałem
KULTURALNYCH LUDZI ZAMYKANIE DRZWI NIE TRUDZI, czyli napis, który w
świadomości wielu Polaków jakiś czas temu funkcjonował. Obecnie jednak nie jest w 
użyciu, co zwalnia niejako z jego notacji w słowniku.

24 Wiele zagadnień teo re ty cz nych, dotyczących tworzenia słownika, porusza
Piotr Żmigrodzki w pracy Słowo – słownik – rze czy wi stość. Z problemów le ksy ko -
gra fii i meta leksy ko gra fii (Żmigrodzki 2008).
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wiąza nie, z jed nej stro ny, zgod ne z tra dycją le ksy ko gra ficzną, a z dru -
giej, dające użyt kow ni ko wi słow ni ka pre cy zyjną cha ra kte ry stykę pra -
gma tyczną te go ty pu jed no stek. W przy pa d ku na pi sów, jak mo ż na
sądzić, za da nie jest ułatwio ne. Wyod rę b nie nie na pi sów wer sa li ka mi
wy da je się pożąda ne i uza sa d nio ne. Ponad to ko nie cz ny wy da je się
kwa li fi ka tor ty pu (na pis), (na pis mie j ski/społecz ny). Po zo sta je kwe -
stią otwartą, czy biorąc pod uwa gę zróż ni co wa nie sa mych na pi sów,
nie po win ny być one opi sa ne szcze gółowiej, np. (na pis na drzwiach
mie sz ka l nych), (na pis w lo ka lu ga stro nomi cz nym) czy (na pis w mie j -
scach pu b li cz nych). Właści wie w tych przy pa d kach nie mo ż na mó wić 
o tra dy cy j nych kwa lifi ka to rach, ale o ko men ta rzu pra gma ty cz nym.

Tworząc opis leksy kogra fi cz ny na pi sów, nie na le ży za po mi nać
o tym, że wie lu z nich to wa rzyszą pi kto gra my. Ma my więc do czy nie -
nia z kon ta mi nacją nie ty l ko wy ra zów, ale ta k że ele men tów gra fi cz -
nych, któ re je za stę pują. Do da t ko wo, ele men ty gra fi cz ne nie ty l ko po -
twier dzają to, co jest na pi sa ne, ale ta k że uzu pełniają czę sto treść na pi -
sów pu b li cz nych. Czy za tem na le żałoby w ja kimś sto p niu uw z ględ -
niać pi kto gra my w opra co wa niach leksy kogra fi cz nych, biorąc ta k że
pod uwa gę ich we wnę trz ne zróż ni co wa nie?

Po do b ne dy le ma ty jak to wa rzy szyły, tak będą to wa rzy szyć le ksy -
ko gra fom w opra co wy wa nych prze zeń słow ni kach.
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Z dějin kontaktů dvou blízkých slovanských
jazyků, češtiny a slovenštiny

Klíčová slo va: lin g vi sti ka, socio ling vi sti ka, jazykové kon ta kty, čeština, slovenština
Keywords: lin gu i stic, so cio lin gui stic, lan gu a ge con tacts, Czech lan gu a ge, Slo vak

lan gu a ge

Abs tract

Kulturní a jazykové vztahy mezi Čechy a Slováky exi sto va ly ještě před vznikem
společného státu. V rámci Československa (od r. 1918) se začaly vyvíjet na
kvalitativně jiné úrovni: teorie čechoslovakismu (tj. jednoho československého
národa a jednoho československého jazyka ve dvou zněních – českém a slovenském)
prostřednictvím jazykového zákona (1920) napomáhala kon ve r gen ci obou jazyků.
Teprve Ústava 9. května de kla ro va la rovnoprávnost obou národů a zrušila jazykový
zákon z r. 1920. 

Pro ko mu ni ka ci Čechů a Slováků je typická dvoj ja zy ko vost, která je umoněna
extrémní ge ne tic kou blízkostí obou jazyků. Ani rozdělení státu (1992), kdy byly
přímé i nepřímé kon ta kty zredukovány a nastala tak očekávaná di ve r gen ce češtiny
a slovenštiny, ne v z ni kla mezi oběma jazyky výrazná komunikační bariéra. Tuto
skutečnost dokazují také sociolingvistické výzkumy zaměřené na některé aspekty
česko-slovenských (nejen) jazykových vztahů.

Cu l tu ral and lin gu i stic re la tions between Czechs and Slovaks had al re a dy existed
before esta bli s h ment of joined State. In Cze chos lo va kia (since 1918), these re la tions
started to evolve on a qua lita ti ve ly dif fe rent basis: theory of cze chos lo va kism (i.e.
One  Cze cho s lo vak nation and one Cze cho s lo vak lan gu a ge in two ve r sions – Czech
and Slovak) through the 1920 Lan gu a ge Act helped to con ve r ge both lan gu a ges. It
was only the Con sti tu tion from May 9 that de cla red equal rights for both of nations
and te r mi na ted 1920 Lan gu a ge Act. 

The com mu ni ca tion of Czechs and Slovaks is cha rac te ri sed by „di- lin gu a lism”,
which is po ssi b le due to an extreme genetic vi ci ni ty of both lan gu a ges. Even after the

State se ces sion (1993), ac co m pa nied by the re du c tion of direct and in di rect contacts
re su l ting in ex pe c ted di ve r gen ce of Czech and Slovak lan gu a ges, a sub stan tial barrier
in com mu ni ca tion between the two lan gu a ges has not oc cur red. This fact is also
proved by socio -lin gu i stic re se a r ches fo cu sing on some aspects of Cze ch- S lo vak (not
only) lin gu i stic re la tions.

Čeština a slovenština jsou navzájem ge ne ti c ky, ty po lo gic ky i geo -
gra fi c ky ne j b liší ja zy ky v západoslovanské skupině, v ní tvoří čes-
ko-slovenskou pod sku pi nu, a mají me zi se bou pásmo morav sko- s lo -
venských nářečí s přesahujícími izo glo sa mi jevů. 

Jazykové a kulturní kon ta kty me zi Čechy a Slováky trva ly nepřetr- 
itě, i kdy v různých historických obdobích podléhaly mno ha promě- 
nám, podmíněným často po li ti c ky, a měnila se také je jich fo r ma a in -
ten zi ta; nezřídka by ly ty to vzta hy poměrně komplikované a někdy
nabývaly a konfliktního cha ra kte ru, zvláště v začátcích fungování
v jednom státním útvaru. 

1. Vztah češtiny a slovenštiny v letech 1918–1992

Před vzni kem společného státu Čechů a Slováků (v r. 1918) se
čeština a slovenština dlo u hou do bu vyvíjely v odlišných jazykově
politických podmínkách národnostně smíšeného Ra ko u ska – Uhe r -
ska. Do rakouské části patřily České země a k Uhrám náleelo dnešní
území Slo ven ska. I kdy v Ra ko u sku by la oficiálním ja zy kem němči-
na, mo hla se čeština ve d le ní rozvíjet bez větších omezení: vycházely
české kni hy a čeština by la také v Čechách a na Moravě ja zy kem
vyučovacím na všech stupních škol. Na pro ti to mu slovenština by la
v severním Uhe r sku realizována především v mluvené podobě, v rám- 
ci soukromé ko mu ni ka ce; oficiálním ja zy kem by la maďarština a la ti -
na. Po vzni ku Československa se te dy oba ja zy ky nacházely v odliš-
ných východiskových podmínkách: na rozdíl od funkčně a sty li sti c ky
diferencované češtiny ne by la slovenština v takovém roz sa hu připra-
vena plnit nové úkoly na ni kladené v ob la sti ekonomické, technické
a řídící. Ta to „komunikační vzdálenost” (da lo by se hovořit o kon fli -
ktu) se ještě více pro hlu bo va la v důsledku prosazení te o rie jed no ho
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česko-slovenského národa1 a jed no ho československého ja zy ka ve
dvou zněních – českém a slovenském. Ten to jazykový zákon z r. 1920
sta no vil českoslovenštinu ja ko většinový ja zyk státu s vymezením
podmínek závaznosti je ho uívání ve všech ob la stech ivo ta státního
společenství.2 Legislativní úprava měla mi mo jiné napomáhat kon ve r -
gen ci obou jazyků. Sna ha maximálně přiblíit slovenštinu češtině se
sta la po li tic kou záleitostí. Záměrné oddalování slovenštiny od češti-
ny pod po ro val časopis „Slovenská reč”, za loený v r. 1932. Umělé
stírání rozdílů me zi oběma ja zy ky ve prospěch češtiny se pro je vi lo
také při tvorbě nových pra vi del slovenského pra vo pi su, která v Ma ti ci
slovenské v Martině připravoval tým specialistů pod vedením českého 
fi lo lo ga V. Váného: tam, kde ke slovenskému lexému exi sto val český 
ek vi va lent, dávala se přednost výrazu českému. Vydání Pra vi del
slovenského pra vo pi su (1931) vy vo la lo negativní ohlas slovenských
jazykovědců; po přerušení přímého kon ta ktu češtiny se slovenštinou v 
sou vi s lo sti se vzni kem Slovenského štátu v r. 1939 se pro je vil je jich
puristický po stoj při koncipování nových Pra vi del (1940), v nich za -
se uměle zba vo va li slovenštinu mnoství kontaktových prostředků
bez ohle du na je jich funkčnost.3 

Jazyková po li ti ka státu se od ra zi la také ve školství: vyučovacím ja -
zy kem byl usta no ven ja zyk československý ve dvou zněních, českém

a slovenském; v rámci výuky mateřskému ja zy ku by lo cy kli c ky zařa-
zeno poučení o rozdílech me zi oběma ja zy ky, v čítankách by ly uvá-
děny ukázky z li te ra tu ry druhého ja zy ka v originále, zvýšená po zo r -
nost by la věnována vztahům obou národů také v zeměpise a dějepise.
Ten to stav trval po celé meziválečné období. Kromě přechodného
období rozbití Československa (1939–1945). prolínala myšlenka
česko-slovenské vzájemnosti všemi dalšími (dílčími) úpravami os nov 
a do vzni ku autonomních států – České re pu b li ky a Slovenské re pu b -
li ky – k 31.12.1992. 

Obnovení československého státu v r. 1945 přineslo v otázce čes-
ko-slovenských vztahů nové řešení: postupně by la opouštěna te o rie
čechoslovakismu a prostřednictvím nových ústavních zákonů (během
let 1948–1968) by la formulována ustanovení vztahující se k souití ve 
vícenárodnostním státě (včetně menšin). Ústava 9. května 1948 de kla -
ro va la rovnoprávnost českého a slovenského národa a zrušila ja zy ko-
vý zákon z r. 1920. Nejexplicitněji vyjádřila rovnoprávnost obou náro- 
dů a je jich jazyků a ústava z r. 1968, ustanovující československou
fe de ra ci (ČSFR). 

V nové si tu a ci po 2. světové válce vzro st ly přímé jazykové kon ta -
kty Čechů a Slováků. Zásluhu na tom měly zejména ty to fa kto ry: smí-
šené pracovní prostředí, intenzivní kon ta kty kulturní, sportovní, re -
kreační a turistické, prostředí vysokých škol, společná vojenská slu-
ba (oba ja zy ky by ly zároveň sluebními i velícími), zvýšené pro cen to
smíšených manelství apod. 

In ten zi ta nepřímých jazykových kontaktů se postupně pro hlu bo -
va la s technickým roz vo jem masových komunikačních prostředků;
dvojjazykové vysílání masmédií s celostátní působností (v poměru
60% : 40%) programově pod po ro va lo perceptivní bi ling vi s mus Čec-
hů a Slováků. Nejvíce se dvoj ja zy ko vost uplatňovala v zábavných,
sportovních a publicistických relacích, v nich se pravidelně střídali
čeští a slovenští moderátoři. Dalším zdro jem kontaktů obou jazyků
by lo vzájemné přebírání české a slovenské divadelní, televizní a fil-
mové tvor by pro dospělé i pro děti.
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1 V mnohonárodnostní ČSR byl počet Čechů a Slováků uveden společně – tvořili 
65% oby vate l st va (Češi – přes 6 mil., Slováci – asi 2,2 mil.); početnou národnostní
menšinu tvořili na území Čech a Moravy Němci (přes 3 mil.), na Slovensku
především Maďaři (přes 700 osob), srov. Zeman 1995, s. 523.

2 Formulací o československém jazyku neměl zákonodárce v úmyslu řešit filo logi -
c kou otázku, zda čeština a slovenština jsou, či nejsou jedním jazykem, ale pouil tento 
termín jako právní fikci pro jazyk coby symbol státní svrcho va no sti. Čecholova-
kismus první republiky (1918–1938) se však stal na Slovensku zdrojem obav
o národní a jazykovou identitu (Rychlík 1997, s. 81; Kořenský 1998, s. 20; Stich
1995).

3 M. Sokolová (1991) provedla analýzu vývoje českých kontaktových výrazů
násilně včleněných do Pravidel z r. 1931, ale uměle označovaných v Pravidlech z roku 
1940 za nesprávné. Z 925 lexémů sice 625 ztratilo svou komunikační funkci, 270
lexémů se však zachovalo do současnosti. 



Poněkud menší vliv měly na roz voj dvoj jazy ko vo sti te x ty psané,
zvláště po kud jde o uměleckou li te ra tu ru. Zatímco léta 1918–1938 by -
la ve znamení pod po ry československého literárního kon te x tu (vychá- 
zela Knini ce československá) a česká a slovenská li te ra tu ra se vydá-
vala a také hojně četla v originále, po stu pem času se především čeští
čtenáři sez na mo va li s li te ra tu rou druhého národa v její zprostředko-
vané, přeloené podobě: v ro ce 1963 by la přiblině kadá pátá kni ha
na Slo ven sku v ja zy ce českém, v Čechách však po uze kadá třicátá
v ja zy ce slovenském (srov. Cha ro uz 1965).4 

Motivací pro přijímání psaných slovenských textů by la na české
straně monost získat ve slovenském překladu světovou li te ra tu ru
uměleckou i od bo r nou; české překlady některých titulů to ti ne by ly
z různých důvodů ani realizovány. 

Jak u by lo zmíněno, pro gram rozvíjení perceptivního bi lin gvi s mu 
měla ve svých osnovách také základní a střední škola. Druhý ja zyk byl 
za sto u pen především v literární sloce mateřského ja zy ka. Škola
pěstovala do ved nost číst te x ty druhého ja zy ka a scho p nost rozumět
textům mluveným i psaným. Cílem však ni k dy ne by lo aktivní zvlád-
nutí českého/slovenského ja zy ka. S tím souvisí také skutečnost, e
v případě změny školy (z důvodu přestěhování do druhé části re pu b li -
ky) nedělali áci ja zy ko vou zkoušku. 

Specifická by la si tu a ce na středních vojenských školách s celo -
repub liko vou platností. V předmětu „mateřský ja zyk”se stu den ti učili
pod le národnosti buď češtině, ne bo slovenštině; ostatní předměty by ly 
vyučovány v mateřském ja zy ce vyučujícího. Stejně tak na všech ty -
pech vysokých škol by lo mono přednášet česky ne bo slo ven sky bez
ohle du na re gion. Výjimku tvořili stu den ti bo he mi sti ky v ČR a stu den -
ti slo va ki sti ky v SR – ti ab sol vo va li kurz druhého ja zy ka fo r mou kon-
frontační cha ra kte ri stiky jednotlivých jazykových plánů češtiny a slo-

venštiny. Ne všechny vysokoškolské učebnice vycházely v obou
mutacích, často by ly vydávány po uze v jed nom ja zy ce (Ze man 1995).

Vzájemná sro zumi te l nost češtiny a slovenštiny je dána extrémní
blízkostí těchto jazyků ve všech jazykových plánech; rozdíly me zi
oběma ja zy ky jsou menší ne rozdíly me zi spi so v nou češtinou a např.
slezským nářečím, tj. na severní Moravě blízko hra nic s Pol skem
(Sochová 1991). Me zi 500 nejfrekventovanějšími lexémy v obou ja -
zycích je jich 46% zce la shodných (např. čes. i slov. tvarohový ja ho-
dový krém, s je ho ma t kou, k nám; Ja na u chodí do školy. apod.),
30,8% částečně shodných (např. čes. člověk – slov. človek, čes. lék –
slov. liek, čes. mává – slov. máva apod.) a po uze 23,2% úplně odliš-
ných (např čes. snídaně – slov. raňajky, čes. el va – slov. korytnačka),
srov. Sokolová 1991. 

V obou částech re pu b li ky se počítalo s přinejmenším pa sivní/per-
ceptivní znalostí druhého ja zy ka, pro to ni k dy ne by lo třeba tlumočení
z češtiny do slovenštiny (a na opak), a to ani na nejvyšší oficiální
úrovni. Ta to specifická jazyková si tu a ce by la označována ja ko semi -
komu ni ka ce: uplatňoval se mo del, v něm kadý ko mu ni kant pouívá
svůj mateřský ja zyk, te dy vysílá zprávu v mateřském ja zy ce a přijímá
ji v druhém ja zy ce. Z to ho důvodu rovně ne v z ni kla slo va ki sti ka
v Čechách a bo he mi sti ka na Slo ven sku. Ty to ob ory se začaly vytvářet
a po roz pa du fe de ra ce. 

Intenzivní kon ta kty ta kto blízkých jazyků se pro hlu bo va ly ve spo-
lečných sociálních, po li ti c ko-ekonomických a kulturních podmínkách 
a da ly vzni k no ut mnohým kontaktovým jazykovým jevům s různým
stupněm komunikační funkčnosti. Kontaktové je vy vzni ka ly přede-
vším ve slovní zásobě, méně v hláskosloví, tvarosloví a slovotvorbě.
Více se jich vy sky tu je ve slovenštině, pro toe z důvodů historických
a společensko-politických se čeština nacházela vůči slovenštině v po -
zi ci „silnějšího ja zy ka”. Ačkoliv přijímající ja zyk si většinu přejíma-
ných lexémů hláskoslovně upraví, některá slo va se pouívají v pů-
vodní podobě, a přitom nemusí jít vdy o výrazy citátové; takový stav
byl typický právě pro slovenštinu ve vzta hu k bohemismům: mnohé
přejímky vy ka zo va ly (a do dnes vykazují) vy so kou míru funkčnosti
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4 Tato asymetrie „čtenářských poměrů“ má kořeny v dávné minulosti: v různých
obdobích (přiblině od 15. století) byla na Slovensku spontánně přijímána spisovná
čeština coby komunikační prostředek v kulturní a duchovní sféře.



i přesto, e jsou ve slovenštině nesystémové, např. klid místo kľud,
díky místo vďaka, víčko místo viečko (srov. sociolingvistický výzkum
M. Sokolové 1991, 1995; roz sa hem srovnatelný výzkum slovakismů
v češtině v období společného státu ne byl pro ve den). 

Jazykovědný výzkum češtiny a slovenštiny za loený na kon fron ta -
ci obou jazyků na va zo val po 2. světové válce na tra di ci bádání ling-
vistů shromáděných v meziválečném období ko lem Praského lin g -
vi stického krouku. Kromě porovnávání jevů systémových by la v 50.
a 60. létech věnována značná po zo r nost ap li ka ci výzkumu. Po za ve-
dení výuky slovenského ja zy ka na bohemistických obo rech v Če-
chách a českého ja zy ka na slo va ki sti ce na Slo ven sku by ly ve spo lu-
práci českých a slovenských jazykovědců zpracovány první vy so-
koškolské učebnice (Bělič a kol. 1957, 1964; Pa u li ny a kol. 1972).
Výsledkem lexikologického srovnávacího bádání by lo především
vydání menšího konfrontačního Slovensko-českého slovníku v r. 1967
a prvního rozsáhlejšího Česko-slovenského slovníku o 70 000 he s lech
v r. 1979. Je ho slovensko-česká pod oba však ne by la do sud zpra-
cována. 

Do popředí se dostávaly rovně otázky jazykové po li ti ky
společného státu. 

Vztah obou jazyků, zejména se zřetelem ke konvergentním tendencím a se zřením 
k ra cio nali za ci jejich fungování v rámci státního společenství, se dostával i na pořad
celostátních jazykovědných konferencí; jejich výsledky nebyly obvykle na slovenské
straně vnímány pozitivně (Kořenský 1998, s. 31). 

Výzkum za loený na sociolongvistických metodách se začal roz-
víjet v 80. le tech, a to v sou vi s lo sti s mapováním bi lin gvi s mu v et ni c -
ky smíšených re gio nech. První výsledky zkoumání ko mu ni ka ce Čec-
hů a Slováků přináší stu die O. Müllerové a J. Hoffmannové (1992)
zaměřená na jazykové chování Slováků v českém prostředí. 

Te pr ve rozdělení státu by lo im pu l sem pro rozsáhlejší so cio ling-
vistický výzkum v této ob la sti vztahů, např. v rámci mezinárodního
pro je ktu Současné česko-slovenské a slovensko-české kon ta kty. Vý-
zkum pasivního bi lin gvi s mu, je ho iniciátory v r. 1997 by li pracovníci

bohemistických a slovakistických pracovišť Uni ve rzi ty Palackého
v Olo mo u ci a Prešovské uni ve rzi ty na Slo ven sku. 

2. Česko-slovenské vztahy po r. 1992 

Zánik fe de ra ce si vy nu til oprávnění obou re pu b lik na vytvoření
smluv o úpravě vzájemných poměrů s platností od. 1.01.1993, které
by oficiální ce stou zabezpečovaly pro po je nost České a Slovenské re -
pu b li ky v ob la sti osobních, rodinných, majetkových, hospodářských,
kulturních a sociálních vztahů (např. smlo u va o rovném přístupu ke
vzdělání na všech stupních škol v obou republikách, o vzájemném
uznávání vědeckých titulů a dokladů o vzdělání apod.).

Pod le dobového ti sku byl názor na rozdělení státu rozpačitý v obou 
zemích; na po dzim r. 1993 hod no ti ly ten to krok pozitivně po uze dvě
pětiny Čechů a na Slo ven sku to by la necelá třetina oby va tel. Zvláště
negativně byl z obou stran vnímán vznik hraničních přechodů (v ro -
ce 1996) se všemi důsledky ztíené mo bi li ty občanů (citelně se to to
opatření do tklo např. lidí zaměstnaných na opačné straně hra ni ce). 

Ani vznik státních hra nic však zásadním způsobem nenarušil
spolupráci Čechů a Slováků za loenou na dřívějších vzájemných sty-
cích; pla ti lo to pro většinu orgánů státní správy, pro celní unii, pro ob -
last ku l tu ry a především pro mezilidské vzta hy. Průběná so cio lo gic-
ká šetření českého Cen tra pro výzkum veřejného mínění z let 1991–
–2003 dokládají, e jsou u nás sym pa tie ke Slovákům od rozdělení fe -
de ra ce kadým ro kem vyšší (ja ko pozitivní označilo v r. 2003 svůj
vztah osm Čechů z de se ti). Zajímavý je v to m to kon te x tu také společ-
ný česko-slovenský sociologický výzkum společnosti RCA Re se arch
z r. 2001 (www. rca - re se arch.com): většina po pu la ce v obou zemích
po vauje druhý ja zyk stále za na to lik srozumitelný, e nesouhlasí
s da bin gem českých/slovenských filmů; případný vznik česko-slo-
venských médií včetně ti sku by uvítalo 76% Slováků a 62% Čechů;
so u hlas s vytvářením společných česko-slovenských vojenských jed -
no tek pro mezinárodní mírové mi se vyjádřilo 50% českých a 38%
slovenských respondentů (jed na pětina respondentů nedokázala od po- 
vědět). Podobné kladné po sto je potvrzují i naše výzkumy.
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S očekávanými státoprávním změnami se začala v obou re pu b li-
kách fo r mo vat občanská sdruení, spo l ky a klu by s pro gra mem za cho- 
vání kulturně společenské kon ti nu i ty obou národů. Ve d le nich vzni ka -
ly krajanské spo l ky, zvláště v České re pu b li ce, kde ilo přiblině 300
tisíc Slováků. Ve společném státě se Slováci necítili být menšinou. (To 
se pro je vo va lo mi mo jiné i tím, e v podstatě neměli zájem na
vytváření slovenských základních a středních škol.)5

Změny me zi Slováky ijícími v Čechách na sta ly po r. 1989, s de -
mokratizací společnosti a v sou vi s lo sti s přípravou vzni ku dvou sa mo- 
statných států. Někteří se vrátili na Slo ven sko, jiní zůstali v ČR, zvláš-
tě v Pra ze, kde jich nyní ije přiblině 23 tisíc; jed ni se roz ho d li stát se
národnostní menšinou se všemi důsledky, ja ko je úsilí o prosazení
národnostního menšinového školství, boj s asimilací apod., druzí,
a těch je většina, se za menšinu ne po vaují: prosazují česko-sloven-
skou vzájemnost a nadstandardní vzta hy me zi oběma re pub li ka mi,
vyhledávají a často také organizují kulturní pořady a podporují čes-
ko-slovenské pro je kty (srov. Nosková 2001). 

K prosazování společných zájmů obou států, především v ob la sti
kulturní a vědecké, přispělo ve l kou měrou za loení Česko-slovenské
duchovní federativní re pu b li ky a jejího duchovního pa r la men tu na po -
dzim r. 1993, je ho členy se sta ly oso b no sti z různých oblastí veřej-
ného ivo ta; je jich zásluhou vzni klo dvojjazyčné pe rio di kum Mo sty,
zabývající se kulturními, politickými a morální otázkami současnosti.
Od r. 1996 pra cu je. občanské sdruení Slovensko-český klub s po-
dobným zaměřením, které navíc pod po ru je prohlubování iden ti ty
slovenské menšiny v ČR a vydává měsíčník „Slovenské do ty ky”,

„Magazín Slováků v ČR”. K aktivitám to ho to klu bu patří pořádání
Dnů slovenské ku l tu ry v ČR, or ga ni za ce výstav, odborných seminářů a 
konferencí, pod po ra Česko-slovenské scény, tj. pro je ktu na uvádění
společných (dvojjazyčných) představení českých a slovenských her-
ců, spolupořádání největší vědomostní soutěe pro děti a mláde v ČR
a v SR Eurorébus atd. V Pra ze sídlí také Slovenský in sti tut, kulturně –
informační in sti tu ce prezentující Slo ven sko v zahraničí: or ga ni zu je
di stri bu ci slovenské li te ra tu ry a slovenského ti sku, in fo r mu je o spo lu-
práci s kra ja ny, vydává pro gra my chystaných česko-slovenských ku l -
turních akcí, vytváří pro stor pro obchodně-ekonomické kon ta kty me zi 
re pub li ka mi.

V České re pu b li ce vzni klo (a do dnes fun gu je) nesrovnatelně více
organizací a pe rio dik podporujících naše vzájemné vzta hy; s roz vo -
jem In ter ne tu mnohé existují také v elektronické podobě, např. ji vzpo- 
mínané Mo sty (www.mo sty.sk) a Do ty ky (www. czsk.net/do ty ky), od
r. 2001 je přístupný denně aktualizovaný publicistický se r ver pro kra -
ja ny s názvem Český a slovenský svět (www.czsk.net/svet). Na Slo -
ven sku vyvíjí činnost např. České cen trum se sídlem v Bratislavě, Kruh
priateľov českej kultúry, vychází krajanský měsíčník Česká be se da. 

Rozdělení re pu b li ky se nejvíce do tklo jazykových vztahů. Zásad-
ním způsobem by la redukována dvojjazyčnost médií; kon takt obou
jazyků v nich přetrvával po uze v pravidelných publicistických vstu -
pech a ve sporadických relacích kulturního a diskusního cha ra kte ru,
v nich vy stu po va li slovenští ne bo čeští hosté. Rovně di stri bu ce ti sku 
by la ve l mi ome ze na. Ta to si tu a ce pla ti la zvláště na české straně. Z os -
nov základních a středních škol téměř vy mi ze ly in fo r ma ce o druhém
ja zy ce a na vysokých školách se z češtiny/slovenštiny postupně sta ly
nepovinně volitelné disciplíny. 

To to „vzdalování” je spo je no také se vzni kem Zákona o státním ja -
zy ku Slovenské re pu b li ky (1995), který byl iniciován určitými pu ri stic- 
kými ten den ce mi části slovenské (i odborné) veřejnosti.6 Pod le něho
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5 Centrem slovenských vzdělávacích aktivit byla Karviná (sever Moravy), kde
ila početná skupina Slováků; zde vznikla v r. 1956 první slovenská základní škola,
druhá byla zaloena v r. 1969. Pokračování asimilace slovenské populace v českých 
zemích se projevila i v poklesu zájmu o výuku ve slovenském jazyce; jedna z těchto 
škol fungovala ještě do r. 2000, ale pro ne do sta tek áků (28 dětí) její činnost skon-
čila. Ani další příliv Slováků do Čech po vzniku česko-slovenské federace v letech
1969–1970, kdy jejich počet vzrostl na 359 370 (k r. 1980), nevyvolal mezi nimi
potřebu zřízení slovenských základních a středních škol (Nosková 2001, s. 12–13).

6 Na vědecké kon fe ren ci o jazykové kultuře slovenštiny v r. 1994 se objevuje
otázka ohroení jazykové identity slovenského jazyka (Sborník referátů Spisovná
slovenčina a jazyková kultúra. Veda. SAV Bra ti s la va 1995).



např. veškerá převzatá umělecká tvor ba (te dy i česká) – zvláště ta,
která je určena dětem do 12 let – musí být dabována, případně opatře-
na slovenskými ti tu l ky. 

Rozdělení fe de ra ce se promítlo také do sféry obchodní; by lo nu t no
re spe kto vat vznik nových státních útvarů (s je jich ja zy ky) a to mu
přizpůsobit obchodní předpisy a zákonná ustanovení. Praktickým
důsledkem byl vznik paralelních česko-slovenských a slovensko-čes-
kých textů na výrobcích. Vznik to ho to jazykového je vu byl na obou
stranách vnímán ja ko něco zvláštního, neobvyklého a především
nadbytečného (Nábělková 1996, Rangelová 1997).

Změněnou jazykově sociální a po li tic kou si tu a ci re fle kto va ly
mnohé jazykovědné stu die ob saené ve sbornících s příznačnými
názvy ja ko Brněnská slo va ki sti ka a česko-slovenské vzta hy (1998),
Příspěvky k dějinám slo va ki sti ky na FF UK (1998), Slo va ki sti ka
v české sla vi sti ce (1999), Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost
(2000), Česko-slovenské vzta hy v slovanských a středoevropských
sou vi s lo stech (2003), Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika
(2006). Čeština a slovenština: vzájemné vztahy (2007), zvláštní číslo
„Jazykovědných aktu a lit” (2007) aj. Soustavnou pozornost česko-slo- 
venským vztahům po r. 1993 věnuje M. Nábělková (např. 1996,
1999a, 1999b, 2000, 2000a, 2000b, 2003).

Přes všechna omezení na začátku 90. let daná legi sla ti vou ne na sta -
la me zi Čechy a Slováky výrazná kulturní a jazyková bariéra. Od
počátečního „vzdalování” se od po lo vi ny 90. let pro je vu je postupné
„přibliování”, zintenzivňování vzájemné ko mu ni ka ce v různých ob -
la stech – a dnes, de set let od rozdělení re pu b li ky, můeme kon sta to -
vat, e úroveň našich vztahů je nejlepší od dob fe de ra ce, pro toe ne j s -
me nu ce ni řešit vzájemné politicko-ekonomické ani jiné problémy.
Tzv. „tečku za federací” učinili premiéři obou zemí v květnu r. 2000
pod pi sem prohlášení, e nemají vůči sobě navzájem nároky týkajícího 
se federálního ma je t ku, a ja ko pro jev posílení česko-slovenské vzá-
jemnosti uve d li v to m to prohlášení pasá, v ní se oba státy hlásí k tra -
di ci Československé re pu b li ky z r. 1918 ja ko společnému dědictví. 

Kon ti nu i ta spolupráce Čechů a Slováků je nejvíce patrná v ku l tur-
ních a odborných kruzích: do dnes některé vědecké společnosti a od-
borná (především časopisecká) li te ra tu ra zůstaly „federální”, např.
Československá společnost historická, Československá vědeckotech-
nická společnost, pe rio di ka Česká a slovenská psy chia trie, Česko-
slovenský časopis pro fy zi ku aj. a vznikají i nové společnosti a pro je -
kty s ad je kti vem „česko-slovenský”.

V posledních le tech je kulturní výměna me zi oběma státy mno hem
intenzivnější. Na úrovni oficiální i méně oficiální se konají výstavy,
kon ce r ty, divadelní a filmové přehlídky; k těm „tradičním” patří např.
divadelní fe sti val Setkání/Stre t nu tie (le tos se ko nal ji 8. ročník). 

Čeští a slovenští he r ci se setkávají ne jen ve společných di va del-
ních představeních, ale také v koprodukčních česko-slovenských fi l -
mech (od r. 1993 jich vzni klo 21). Z ini cia ti vy mi ni ste r stev ku l tu ry
obou států byl v r. 2001 vyhlášen říjen Měsícem česko-slovenské
vzájemnosti; záměrem to ho to pro je ktu je obsáhnout všechny úrovně
uměleckých akti vit a pokrýt co moná nejširší pro stor i z hle di ska
regionů. 

Na rozvíjení kon ta ktu s druhým ja zy kem měla v období společ-
ného státu nezanedbatelný vliv populární hu d ba. Návrat slovenské
hudební pro du kce do českého prostředí má pro to velký význam –
zvláště pro nejmladší ge ne ra ci, u ní prokazatelně klesá úroveň
porozumění slovenštině. 

V další části příspěvku se opíráme kromě jiných zdrojů především
o výsledky sociolingvistického výzkumu v rámci našeho ji zmiňova-
ného pro je ktu Česko-slovenské a slovensko-české jazykové kon ta kty.
Výzkum pasivního bi lin gvi s mu.7

Cílem je sledování vývojových tendencí v ko mu ni ka ci Čechů
a Slováků po rozdělení státu. 

Sociolingvistický průzkumu průběně ma pu je úroveň perceptivní
ko m pe ten ce mladých Čechů a Slováků ve vzta hu k druhému ja zy ku,

7 Od září 1998 do března 2000 byl podporován Sorosovou grantovou nadací
RSS, č. úkolu 118/1998.
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názory na mono sti kon ta ktu s druhým ja zy kem v běném ivotě, ná-
zory na vhod nost (potřebnost) případného včlenění stručných in fo r -
mací o češtině/slovenštině do os nov základních a středních škol,
subjektivní hodnocení vlastní komunikační ko m pe ten ce ve vzta hu
k druhému ja zy ku, názory na rozdělení státu apod., dále je zaměřen
také na ja zy ko vou asi mi la ci Slováků v českém a Čechů ve slo ven-
ském prostředí a na funkčnost kontaktových jevů v obou jazycích.
Výzkum je do sud realizován převáně v České re pu b li ce. Z důvodů
roz sa hu to ho to příspěvku uve de me po uze některé dílčí výsledky. 

3. Porovnání perceptivní ko m pe ten ce mladých Čechů a Slováků 

Rozsáhlejší ko m pa ra ce prostřednictvím standardizovaného ano -
nymního dotazníku by la pro ve de na v le tech 1997–1999 (Musilová
2000). Sociolingvistický výzkum za hrno val re spon den ty mladé české
a slovenské ge ne ra ce ve věku 15–25 let, která ještě aktivně zaila so u-
ití ve společném státě. Výběr respondentů byl podřízen poměrnému
zastoupení jednotlivých regionů. Pod sku pi ny tvořili áci základní
školy (ZŠ), středoškoláci (SŠ) a vysokoškoláci (VŠ). V r. 1997 pro-
běhlo šetření po uze v ČR (tzv. „předvýzkum”), v le tech následujících
i na Slo ven sku. Graf č. 1 uka zu je úspěšnost jednotlivých sku pin re -
spondentů ve vzta hu k maximálnímu monému počtu do saených
bodů (max. 30 bodů).

Ta bu l ka 1. Počet respondentů v České re pu b li ce a v Slovenské re pu b li ce

ROK Česká re pu b li ka Slovenská re pu b li ka

1997 5 35 respondentů ––––––

1998 1108 respondentů 290 respondentů

1999 1294 respondentů 352 respondentů

Výsledky statistické analýzy po tvrdi ly, e (tradičně) lépe rozumí
Slováci češtině ne Češi slovenštině. Na rozdíl od slovenských re -
spondentů byl u českého vzor ku zjištěn (mírný) po kles úrovně po ro-

zumění slovenštině. Ten to stav byl do jisté míry předvídatelný vzhle -
dem k vnějším faktorům. Na Slo ven sku jsou i po rozdělení státu běně 
k dostání česká ne bo česky psaná pe rio di ka, dvojjazyčné ti sko vi ny
(např. „Mo sty”, vydávané od r. 1992 do r. 2007; „Do ty ky” a také řada
časopisů pro te e na ge ry), slovenská knihkupectví nabízejí původní
českou tvor bu, většina dováených vi de o ka zet je dabována česky
(přestoe jazykový zákon to ne do po ručuje), dostupná je také česká
hudební pro du kce a český televizní signál pokrývá téměř všechny
slovenské re gio ny. Češi nemají zda le ka to lik moností kon ta ktu se
slovenštinou: di stri bu ce slovenského ne bo dvojjazyčného ti sku není
ni jak rozsáhlá, slo ven sky psaná li te ra tu ra se téměř ne vy sky tu je
a kvalitní příjem slovenského televizního signálu je ome zen na ob last
Mo ra vy a východní část Čech. (Te pr ve v po sled- ních dvou le tech se
si tu a ce v ČR začíná měnit k lepšímu; převáná část šetření však
probíhala před tímto obdobím.)

Graf č. 1. Úspěšnost jednotlivých skupin respondentů ve vztahu k maximálnímu
monému počtu dosaených bodů 
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Ne by la prokázána významná statistická závislost me zi do saenou
úrovní perceptivní ko m pe ten ce a proměnnými ja ko např. Komunikač- 
ní kód v rodivě, re gion, ne by lo rozhodující ani to, zda vysokoškoláci
ab sol vo va li/neab sol vo va li kurz druhého ja zy ka. 

 Výzkum záměrný na niší věkové ka te go rie (5–9, 10–14 let),
realizovaný většinou fo r mou diplomových úkolů8 , pra cu je s menšími
sku pi na mi fo r mou jiných exploatačních me tod. Výsledky šetření z let
1999 a 2003 rovně potvrzují lepší úroveň porozumění u slo ven-
ských dětí. Ve skupinách českých respondentů dosahují nejlepších
výsledků ti, kteří mají příbuzné na Slo ven sku, případně pravidelně
sledují slovenské televizní vysílání. 

Přestoe některým výrazům děti nerozumí, jsou scho p ny po cho pit
základní význam souvislého te x tu, po in tu příběhu apod. Z an ket
v uvedeném období vy p ly nu lo, e děti se nespokojují s pouhým po sle -
chem, ale chtějí také rozumět. Ty to výsledky do určité míry vyvracejí
názor prezentovaný v médiích, e děti, zvláště české, u druhému ja -
zy ku nerozumí. (Musilová, 2003a)

4. Jazyková asi mi la ce Slováků v ČR a Čechů v SR

V období společného státu jsme se si ce všichni po hy bo va li
v dvojjazykovém prostředí, ale v případě dlouhodobějšího ne bo stálé-
ho po by tu na území „druhého ja zy ka” mu sel Čech ne bo Slovák re fle -
kto vat vztah obou jazyků a mu sel také roz hod no ut o svém jazykovém
chování (srov. Müllerová, Hoffmannová 1993). Soustavnější výzkum
to ho to fenoménu se soustřeďoval po uze na místa zvýšené kon cen tra ce 
Slováků: G. Sokolová (1991) prokázala svými výzkumy na se ve ru
Čech a Mo ra vy postupný přechod Slováků od mateřského ja zy ka
k češtině, a to jak v rámci ko mu ni ka ce profesní (pracovní), tak ro din-
né; např. 20% Slováků ze severních Čech uve d lo, e v rodině mluví
převáně česky, 63% česky i slo ven sky a po uze 10,4% převáně slo -
ven sky. V sou vi s lo sti s analýzou nepřipravených mluvených projevů

se to u to pro ble mati kou zabývají rovně O. Müllerová a J. Hof f man-
nová v citované pu b li ka ci z r. 1993, zaměřují se však spíše na kon tak-
tové a interferenční jazykové je vy. 

Náš sociolingvistický výzkum na va zu je na uvedená sledování
dvojjazykové ko mu ni ka ce v tom smy s lu, e se snaí za chy tit vliv ja -
zykového prostředí na Slováky v ČR a na Čechy v SR a s tím so u vi-
sející míru je jich jazykové asi mi la ce po rozdělení ČSFR, te dy v si tu a -
ci, kdy se Slováci ijící v Čechách a Češi na Slo ven sku nacházejí na
území „cizího” státu, a dá se te dy (teo re ti c ky) předpokládat, e na
rozdíl od let dřívějších postupně po ro ste tlak na je jich ja zy ko vou in te -
gra ci. 

První výsledky přinášejí výzkumy I. Šmídové (2002) a J. Ščepáno- 
vé (2003). I. Šmídová sle do va la v r. 2001 fo r mou dotazníkového še-
tření značně různorodý vzo rek českých (74) a slovenských (109) re -
spondentů ijících trva le na území „druhého státu”; ne by la ome ze na
horní věková hra ni ce (son da za hrno va la ročníky 1916–1987), ne-
rozho do va lo ani vzdělání, délka po by tu, re gion, sociální postavení
apod. Na úroveň aktivní zna lo sti většinového ja zy ka (zde správnost
překladu psaného te x tu) měla vliv po uze proměnná „délka po by tu”,
ale a od hod no ty „25 let a déle”. V celkovém hodnocení úrovně
překladu však ni k do nedosáhl plného počtu bodů. Příčinou můe být
bezproblémová ko mu ni ka ce s uiva te li většinového ja zy ka, kdy
mluvčí pouívají kadý svůj mateřský ja zyk; tu to domněnku pod po ru -
je také zjištění, e přiblině 70% dotazovaných z obou sku pin ne po -
vauje za nutné zařazovat poučení o češtině/slovenštině do os nov
základních a středních škol, a to pro ve l kou vzájemnou blízkost obou
jazyků. 

Cílovou sku pi nou sociolingvistického výzkumu J. Ščepánové
(2003) by la sku pi na mladých lidí – Slováků studujících v aka de mic-
kém ro ce 2001–2002 na Univerzitě Palackého v Olo mo u ci; ce l kem
150 náhodně vybraných respondentů z různých fa kult po sky t lo poa-
dované údaje jak v dotazníkovém šetření, tak i v roz ho vo rech s au to -
rkou dotazníku. (Z důvodů nízkého počtu Čechů studujících na Slo -
ven sku se nepodařilo se sta vit reciproční sku pi nu českých re spon-

8 Diplomové práce vznikají na pracovišti Katedry českého jazyka a li te ra tu ry
Ped. fakulty UP v Olomouci, zde jsou také archivovány.

49 50



dentů.) Vzhle dem k je jich věku (18–26 let) představují ti to Slováci
vzo rek po pu la ce, která zaila jak exi sten ci společného státu, tak také
je ho rozdělení. Statistické vyhodnocení dotazníku ukázalo, e po ro zu- 
mění češtině (mluvené i psané) jim nečiní problémy – 79% čte českou
li te ra tu ru v originále, zvláště pak studijní, 92% po vauje překlad
české li te ra tu ry do slovenštiny (a ze slovenštiny do češtiny) za zby-
tečný a 99% odmítá da bing a titulkování českých/slovenských filmů. 

Stu den ti v podstatě ne j sou nu ce ni pouívat většinový ja zyk ani
v běném komunikačním sty ku ani ve výuce (mnozí vyučující slo ven- 
štinu na opak vítají), psané te x ty včetně závěrečných prací mo hou
předkládat ve slovenštině. Do svých pro mluv vkládají stu den ti české
výrazy především v případě, e by mo hlo dojít k nedorozumění zapří-
činěné např. „zrádnými slo vy”; ta kto záměrně (a pravidelně) pouívá
českých výrazů 82% dotazovaných, ostatní pod le si tu a ce. 

Analýza nepřipravených mluvených projevů slovenských studentů 
s je jich českými ko le gy prokázala, e ačkoli hovoří v českém prostředí 
slo ven sky, podléhají alespoň částečně přirozené jazykové asi mi la ci –
ob je vu je se u nich (v neoficiální ko mu ni ka ci) sklon k vyjadřování
v „česko-slovenštině”; motivací bývá někdy sna ha o aktu a li za ci vy-
jadřování, o re ce si apod. Tu to fo r mu vyjadřování ještě po si lu je u něk-
terých z nich (63% respondentů) zapisování českých přednášek
„smíšenou fo r mou”. Do kon ce 54% rodičů slovenských studentů si
uvědomuje změnu je jich jazykového pro je vu právě vli vem po by tu
v českém prostředí. Všechny ty to „od chy l ky” od slovenštiny můeme
chápat ja ko potenciální kontaktové je vy.

5. Funkčnost česko-slovenských kontaktových jevů

Sociolingvistický výzkum v r. 2002 byl zaměřen na komunikační
funkčnost slovakismů v češtině 10 let po rozdělení státu (Musilová,
Sokolová 2003). Prostřednictvím standardizovaného dotazníku byl na 
jazykovém materiálu zjišťován reálný stav pouívání a hodnocení
kontaktových prostředků a je jich nekontaktových va riant samotnými
uiva te li. 

Dotazníkové šetření za hrno va lo široké spe ktrum (převáně laické) 
veřejnosti – 910 respondentů; výběr to ho to vzor ku byl limitován po -
uze místem bydliště, a to v tom smy s lu, aby by lo zachováno poměrné
zastoupení regionů Čech (467 respondentů) i Mo ra vy (443). Do ta zo-
vaní tvořili tři věkové sku pi ny: 11–15 let (273 respondentů), 16–19 let 
(378 respondentů), nad 19 let–horní věková hra ni ce ne by la sta no ve na
(234 respondentů). 

Do te x tu by ly záměrně zařazeny ty kontaktové je vy, které ne by ly
kodifikovány, avšak pouívají se v pro je vech mluvených i psaných;
mnohé se vyskytují v médiích a v ti sku. Výsledky statistické analýzy
ukázaly, e ne všechny slo va ki s my, které mají opo ru v systému přijí-
majícího ja zy ka, případně v něm zaplňují „prázdná místa”, mají
očekávanou fre k ven ci uití (např. sub stan ti va bitkař, hro z no, do vo len -
ka ne bo ad je kti vum dovolenkový). Graf č. 2 znázorňuje poměr kon-
taktových a nekontaktových jevů ve vzta hu k je jich uívání v celém
so u bo ru 910 respondentů. (V gra fu je na prvním místě vdy uve de na
nekontaktová va rian ta, o řádek níe kontaktová va rian ta – slo va ki s -
mus.) Je zřejmé, e některé slo va ki s my, zvláště citátového cha ra kte ru, 
jsou na ústupu: je jich uití se zde po hy bu je v rozmezí 4,1%–20%; jiné
kontaktové a nekontaktové va rian ty si v různé míře konkurují, např.
rozlučkový večírek x večírek na rozloučenou, nad ránem x kránu
apod. Kontaktová va rian ta psychiatrička do kon ce vytlačila svůj ne -
kontaktový protějšek psychiatryně (v poměru 77,6% : 7,3%, podobně
akuzativní va z ba slo ve sa vyuívat (co) převládla nad va z bou genitivní 
(čeho) – v poměru 86,1% : 76,8%.

Hodnocení jednotlivých výrazů a va zeb samými re spon den ty
v rozmezí „běné” – „nespisovné (nesprávné)” – „umělé (nenáleité)” 
kopíruje fre k ven ci uívání těchto jazykových prostředků (viz graf
č. 2). S narůstajícími pro cen ty uití lo gi c ky přibývá hodnocení „po -
vauji za běné” (i kdy třeba zároveň „nespisovné”). U dvou kon-
taktových jevů (psychiatrička a vyuívat co (4. pád) můeme ji mlu -
vit o vývojové ten den ci, kdy uivatelé ja zy ka po ciťují uití ex pan du-
jícího kontaktového je vu za bezpříznakové. 
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Podle očekávání pouívá slovakismy, zvláště slova a spojení citá-
tová, častěji střední a starší generace. Zato místo bydliště respondentů
(Čechy, Morava) se neprokázalo jako statisticky významná proměn-

ná. Vzhledem k teritoriální blízkosti Moravy se v této oblasti dala
předpokládat mnohem vyšší frekvence sledovaných jazykových jevů;
rozdíly mezi regiony však nebyly velké: naopak slovakismus hrozno
(mající oporu v dialektu na pomezí Moravy a Slovenska) se uívá více 
v Čechách (Čechy 8,5% : Morava 4,1%). 

Na základě uvedeného dotazníkového šetření můeme nyní po uze
kon sta to vat určitý stav v uívání některých kontaktových a ne kon -
taktových jazykových jevů v češtině. Te pr ve delší časový od stup uká-
e, je st li vzhle dem k divergentnímu vývoji obou jazyků po rozdělení
fe de ra ce bu dou slo va ki s my ustu po vat, ane bo některé z nich zůstanou
součástí českého le xi ka (srov. vy so kou fre k ven ci uití některých slov
a va zeb). 

Není však vyloučen ani vznik nových česko-slovenských kon -
taktových jevů, a to s ohle dem na skutečnost, e v ČR nachází pra cov-
ní uplatnění stále více Slováků a také na vysokých školách jich stu du je 
rok od ro ku více. 

V r. 2000 na sto u pi lo na vysoké školy v ČR 2200 Slováků, čím byl
překonán je jich počet z dob fe de ra ce, a v letošním akademickém ro ce
2002/2003 se je jich počet ztrojnásobil na 6800. Z to ho 641 jich stu du -
je na Univerzitě Palackého v Olo mo u ci, kde probíhal náš výzkum. 

Slovenští stu den ti se ni jak neuzavírají před českým prostředím. To
dokazují i následující údaje získané od zkoumaného vzor ku 150
Slováků (Ščepánová 2003). Po uze 20% studentů uve d lo, e se ve
volném čase stýká více se svými kra ja ny. Většina z nich (71%) se
zajímá o českou ku l tu ru a navštěvuje kulturní akce ne jen v místě stu -
dia. Po ab so lu to riu chce zůstat v České re pu b li ce 21% studentů, 20%
studentů se chce vrátit zpět na Slo ven sko a 59% ještě není roz hod nu to.

6. Některé další aspekty ko mu ni ka ce Čechů a Slováků
v současnosti

Po rozdělení fe de ra ce by la na různých úrovních často diskutována
otázka výuky druhého ja zy ka na základních a středních školách. Také
naše výzkumy ma po va ly přístup k to mu to do sud nevyřešenému pro-
blému v řadách širší odborné i laické veřejnosti. Od r. 1997 se názory
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respondentů příliš nezměnily. Většina (včetně dětí a studentů) by
stručné seznámení s druhým ja zy kem uvítala. Ti, kteří by ten to ja zyk
do výuky nezařazovali, argu men to va li často tím, e „je to zbyteč- né,
pro toe slo ven sky/česky rozumí kadý”, jiní upozorňovali na
přetíenost os nov, další uváděli ja ko důvod to, e slovenština/čeština
není světový ja zyk. (Musilová 2000; Musilová, Sokolová 2003; ;
Kopecký, 2004). Pod le našeho názoru by by lo uitečné v rámci mul ti -
kul turní výchovy pod- pořit percepční ko m pe ten ci mladé ge ne ra ce ve
vzta hu k druhému ja zy ku, do kud je na co na va zo vat. 

Ki dědictví společného státu patří rodinné a přátelské va z by. Pod le
našeho výzkumu (Musilová, Sokolová 2003) má příbuzné na Slo ven -
sku 32,1% respondentů z Čech a 45, 6% respondentů z Mo ra vy. Té-
měř všichni dotazovaní re a go va li na otázku „Co vás na pad ne, kdy se
řekne Slo ven sko?” Mladší jme no va li především zpěváky, hudební
sku pi ny a spo r to v ce. Mnozí re spon den ti uváděli turistické ob la sti Slo -
ven ska, připomínali, také blízkost obou jazyků, exi sten ci a roz pad
společného státu; často hod no ti li ten to akt ja ko zbytečný – se zdůvod-
něním „stejně se se j de me v Evropské unii”. 

Kontakt s druhým jazykem zprostředkovaný médii, literaturou
a tiskem stále ještě nedosahuje v České republice takového rozsahu
jako na Slovensku. Zvláštní postavení v této souvislosti zaujímají
„mikrotexty” na výrobcích denní spotřeby. Je zajímavé, kolik re spon-
dentů čte jejich slovenské mutace (viz graf č. 3).

Otázka nu t no sti ve r sus nadbytečnosti překladu vyvolávala po le mi -
ky (ne jen) me zi odborníky po ce lou do bu exi sten ce vzta hu češtiny
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a slovenštiny. Zatímco překlad slovenské umělecké li te ra tu ry po -
vauje většina z 910 respondentů za zbytečný a rušivý, na překlad
odborné li te ra tu ry mají dotazovaní jiný názor (viz gra fy č. 4 a 5).

Graf č. 6 ukazuje, e dabing slovenských filmů je preferován pře-
váně příslušníky mladší generace.

Se vzta hem k překladům souvisí úzce také subjektivní hodnocení
vlastní komunikační ko m pe ten ce (viz graf č. 7); závislost me zi těmito
proměnnými a věkem je zce la zřejmá.

Kadé dotazníkové šetření s se bou přináší určité zjednodušení.
Jakko li však nemůeme přikládat uvedeným statistickým údajům
význam absolutní, přece jen ty to výsledky u teď naznačují určité ten -
den ce ve česko – slovenských vztahů. Vyšší informační hod no ty na -
bu dou te pr ve v ko m pa ra ci s dalšími sociolingvistickými výzkumy. 

7. Závěr

Vzta hy Čechů a Slováků prošly různými eta pa mi vývoje ve spo-
lečném státě i po je ho rozdělení. Vzhle dem k přirozené kulturní a ja -
zykové blízkosti Čechů a Slováků ni k dy me zi ni mi nedošlo k ta ko-
vému „odcizení”, které by zásadním způsobem narušilo ko mu ni ka ci
těchto dvou národů. Přestoe ji 10 let existují dva autonomní státy,
spo ju je nás společný geopolitický pro stor a řada společných kontextů, 
které jsou zvláště v posledních dvou le tech posilovány přímými i ne-
přímými jazykovými a kulturními kon ta kty. V této sou vi s lo sti se
naskýtá otázka, je st li bu de ten to pozitivní trend pokračovat. Bu do u c -
nost vztahů bez espo ru záleí na mno ha fa kto rech. Jedním z nich je po -
stoj mladé ge ne ra ce k druhému ja zy ku; po kud u ní přetrvá mo ti va ce
„vstu po vat do kulturního pro sto ru druhého, sousedního společenství”
(Nábělková 2002, 2003), není pravděpodobné, e by vzni kla me zi
Čechy a Slováky komunikační bariéra. S ohle dem na prokazatelný po -
kles úrovně porozumění druhému ja zy ku, především v po pu la ci mla-
dých Čechů, by by lo vhodné pod po ro vat perceptivní ko m pe ten ci mla- 
dé ge ne ra ce k ne j b lišímu slovanskému ja zy ku v rámci multikulturní
výchovy ji během školní docházky. 
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Eva MRHAČOVÁ

Ostrava

Przysłowia dawniej i dziś

Słowa klu czowe: przysłowia, znak ję zy ko wy, ob ra zo wo ść, me ta fo ra, emo cjo na l ność, 
pi śmien ni c two lu do we, trans fo r ma cja

Ke y words: pro verbs, lin gu i stic sign, figu ra ti ve ness, me ta phor, emo tio na li ty, folk li -
te ra tu re, trans fo r ma tion

Abs tract

Język ujmuje sposób post rze ga nia rze czy wi sto ści przez dane społecze ń stwo.
Również przysłowia, które są wy two rem lu do we go pi śmien ni c twa, są ściśle
związane ze spo so bem my śle nia danej społecz no ści. 

W XX wieku centrum życia przeniosło się ze  wsi do miasta, a tym samym miejski 
sposób życia zaczął się odbijać także w przysłowiach. Ich fre k wen cja wpra w dzie
spadła, ale w ich formie do cho dzi do  trans fo r ma cji, która zmienia ich pie r wo t ne zna -
cze nie, aktu a li zu je je zgodnie z mie j skim spo so bem post rze ga nia rze czy wi sto ści.

Przysłowia powoli giną z naszego życia, choć nie całkowicie. Po ja wiają się
w formie zmie nio nej, a owe zmiany dotyczą przy spo so bie nia ich do nowej sy tu a cji
komu nika cy j nej. Zmiany te mają i efekt ne ga ty w ny, li k wi dują ich pie r wotną wartość
este tyczną i moralną.

Lan gu a ge always reflects the life of a ce r ta in society. Proverbs, which are the
product of folk li te ra tu re, are closely related to the thinking of the com mu ni ty.

In the 20th century it was the city and city li fe sty le that took over the do mi na ting
role in the society, and this fact has left its mark also on proverbs and sayings. The fre -
qu en cy of their oc cur ren ce has dropped and their form has un de r go ne trans fo r ma tions 
changing their ori gi nal meaning.  

Proverbs, the fruit of folk li te ra tu re closely related to country life, are slowly di -
sap pe a ring in their ori gi nal form from our lives. Several types of trans fo r ma tions they
have un de r go ne have de pri ved them of the ori gi nal ae st he tic and moral values. 
 

Przysłowia wy ra żają pra wdy, będące su ma do świa d czeń z najróż -
norod nie j szych dzie dzin ży cia lu dz kie go. Aby jed nak te „mądro ści

ży cio we” mogły do brze utrwa lić się w pa mię ci, po win ny mieć łatwą
fo r mę. Stąd przysłowia mają krótka fo r mę, pro ste zda nia. Ich wy mo -
wa sta je się je sz cze bar dziej wy ra zi sta, gdy po da wa ne w nich tre ści
wy ra żo ne są w fo r mie po ety c kie go ob ra zu, za ska kujące go czę sto ory -
gina l no ścią przed sta wio nej w nim myśli, za po mocą prze ko nujące go
po rów na nia czy oce ny ja kiejś sy tu a cji ży cio wej. 

Źródła przysłów są naj roz mai t sze. Spo ra ich część wy wo dzi się
z li te ra tu ry świe c kiej i re li gi j nej, da w nie j szej i współcze s nej, a roz -
powszech niały je m.in. szkoła i Ko ściół. Wię kszość zwro tów jed nak
jest dziełem ano ni mo wych twó r ców, po chodzących z ró ż nych warstw 
i klas społecz nych. Wy ra ża li oni w przysłowiach przy ję ty w ich śro do -
wi sku spo sób my śle nia i działania w okre ślo nych wa run kach społecz -
nych, tworząc zeń ja ko by ustną en cy klo pe dię wie dzy życio wej i swo -
ich poglądów. Ich przysłowia tre ścią i formą wy ra ź nie ró ż nią się od
zwro tów przysłowio wych kla sy pa nującej, któ ra cze r pała je z dzieł li -
te ra c kich. 

Przysłowia (a z ni mi rów nież fra ze my wer ba l ne, które czę sto sta -
wały się bu du l cem przysłów, a ich po cho dze nie, spo sób po wsta nia
i zna cze nie są bar dzo bli skie)1  na leżą do tych naj waż nie j szych jed no -
stek ję zy ka, któ re nie ty l ko coś ko mu ni kują, ale ta k że uka zują nam
spo sób my śle nia da nej społecz no ści. Cho dzi tu z jed nej stro ny o mo dę 
pa nującą na dwo rach wie j skich, a z dru giej o lu dową mądrość zy skaną 
wie lo wie ko wym do świa d cze niem. Te dru gie sta no wią cen trum na szej 
uwa gi. Są starą formą, zbu do waną na me ta forze lu do wej, na uo gó l -
nio nym uję ciu ob ra zo we go do świa d cze nia. Są nie ja ko skon de nso -
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1 Frazemy werbalne i przysłowia w istocie są sobie bardzo podobne. Świadczy
o tym fakt, że znamy szereg przy pa d ków, kiedy frazem werbalny stał się podstawą
przysłowia: chodit spát se slepicemi  Choď spát se slepicemi, budeš ráno
chytřejší; lovit (ryby) v kalných vodách  V kalných vodách dobře ryby lovit; líná
kůže  Líná kůže něco zmůže; pálí ho dobré bydlo  Dobré bydlo rohy má; vlk
v beránčí kůži  Často v beránčí kůži vlk se nachází. Podobne zjawisko widzimy
również w języku słowackim: stavět vzdušné zámky  Nemaĺuj si zámky v povetrí;
plávať proti prúdu  Proti prúdu neplávaj/ťažko plavať; nosiť drevo do hory 
Drevo do hory nenos; loviť ryby v mútnej vode  V mútnej vode ľahko ryby loviť;
stojaté vody  Stojatá voda hnije a smrdí.



wanym lu dz kim do świa d cze niem i lu dową myślą in te le ktu alną (lu -
dową mądro ścią), któ ra jest prze ka zy wa na z jed ne go po ko le nia na
dru gie w ce lu łatwie j sze go os wo je nia przez no we, wchodzące w pro -
ces so cja li za cji, po ko le nie ota czającej rze czy wi sto ści.

Pod czas gdy ape la ty wa są od początku ist nie nia samo dzie l ny mi
zna ka mi, przysłowia są zna ka mi złożo ny mi, stworzony mi z nie po -
dzie l nych czę ści. Ich zna cze nie nie wy ni ka z su my  zna czeń po szcze -
gó l nych ko m po nen tów, z któ rych się składają, ale tworzą one nową
ko m p le ksową wa r to ścią, nową za ko do waną rze czy wi sto ścią, ujętą
w fo r mie me ta fo ry. Za tem przysłowia na le ży tra kto wać ja ko mi kro te -
ksty bez mo ż li wo ści prze j ścia na po ziom wy ższy niż za sób le ksy ka l -
ny. Tę ce chę przysłów czę sto wy ko rzy stują ko le j ne po ko le nia, któ re
zmie niając np. je den ko m po nent, tworzą no we ob ra zo we jed no stki
dru gie go rzę du (na je den ob raz nakładają dru gi ob raz, a ich zmien ne
ele men ty wy twa rzają nową wa r tość; zwró ć my uwa gę, że jest to zja wi -
sko po do b ne do neo se man tyza cji le ksy ka l nej). Ich nie po dzie l ność
stru ktu ralną pod kre śla rów nież fakt, że jako znak przysłowia prze cho -
wy wa ne są na wet w przy pa d ku, że jeden z ich ko m po nen tów le ksy -
kal nych za nikł w języ ku, a  jego pie r wo t ne zna cze nie zna j dzie my już
ty l ko w słow ni ku ety mo lo gicznym2. 

Uży tko w ni cy ję zy ka już przed wie ka mi wi dzie li w nich usta lo ne
słow ne połącze nie na sy co ne ob ra zo wo ścią z wy soką miarą meta fory -
cz no ści i zwię kszoną miarą emo cjo nal no ści. In ny mi słowy, połącze -
nie, w któ rym co in ne go się mó wi, a co in ne go ro zu mie (por. Ko men-
ský 1971, s. 7). Z te go wzglę du są one w ję zy ku czymś wyjątko wym.
Za czę to więc po świę cać się wie le uwa gi. Sto p nio wo za częły prze cho -

dzić z ka te go rii jed no stek ora l nych do ka te go rii pi s mien ni czych,
początko wo jed nak pi śmien ni c twa lu do we go, to też już w wie kach
sta r szych po ja wiały pie r wsze zbio ry tych szcze gó l nych utwo rów ję -
zy kowych.

Za najsta r szy zbiór (a ta k że początek cze skiej pa re mio gra fii) uwa -
ża się tom z  1360 r., w któ rym zgro ma dzo no czte ry sta sta ro cze skich
po wie dzeń, przysłów i po rze ka deł łaci ń skich sen ten cji. Je go au torem
jest mnich, Konrád z Hal ber sta d tu, któ ry swój zbiór na zwał Tri pa r ti -
tus mo ra lium. Jed nak ich in ten syw niej szy roz wój pi śmien ni czy przy -
na le ży do wie ków XVI–XIX. V XVI wie ku bo wiem, któ ry jest na zy -
wa ny „złotym wie kiem” cze skiej li te ra tu ry,  po wstały dwa ko le j ne
zbio ry sta ro cze skich przysłów, po wie dzeń i sen ten cji: pie r wszy – pió -
ra bi sku pa Matěje Červinky a Ja na Bla ho s la va (li czy około 800 jed no -
stek)  i dru gi – pió ra Ja ku ba Srnce z Va r vaova (li czy nie całych 700
jed no stek). Właś nie te zbio ry z cza sów veleslavínskich za wie rają bar -
dzo cen ny  ma te riał przysłów, któ ry w cza sie pó źnie j szym (w do bie
od ra dza nia się ję zy ka cze skie go) sta no wił największą in spi ra cję dla
Jo se fa Do bro v skie go pod czas two rze nia dzieła Českých přísloví sbír-
ka (o której je sz cze wspo mni my po ni żej).

Li cz ne pa re mie zna j dzie my ta k że w łaciń sko - cze skim słow ni ku
Di c tio na rium lin gu ae la ti nae z dru giej połowy XVI wie ku.  Je go au to -
rem jest sław ny cze ski dru karz i or ga ni za tor ży cia kul tura l ne go i lite -
ra c kie go, Da niel Adam z Veleslavína. Po sta no wił on do łaci ń skich
przysłów do brać cze skie od po wied ni ki, czę sto tworząc no we przy-
słowia cze skie, po nie waż mądrość w nich za pi sa na była uni wer sa l na
i od po wia dała cze skiej rze czy wi sto ści.

Naj znako mi t szych dziełem pare mio grafi cz nym I połowy XVII
wie ku (1631) jest sław na  Mo u drost starých Čechů za zrca d lo vy sta-
vená potomkům pió ra Ja na Ámosa Ko men skie go, która za wie ra 2 215
fo r muł wsze l kie go ro dza ju (porów nań, porze ka deł, po wie dzeń i przy-
słów, a ta k że fra ze mów wer ba l nych). Dla nas wa ż ne są przysłowia,
któ rych tom obe j mu je cały sze reg, za cho wa nych do na szych cza sów
nie mal w niezmienio nej po sta ci. Ponad to na leżą one do wy so ce dziś
fre k wen to wanych jed no stek ję zy ka, np. Kdo jinému jámu kopá, sám
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2 Jak wykazało po wtó rzo ne badanie prze pro wa dzo ne wśród na uczy cie li i studen- 
tów Wydziału Filo zofi cz ne go Uni wer sy te tu Ostra wskie go, prze pro wa dzo ne w roku
2009 (pierwotne w roku 2006), frazemy věšet někomu na nos bulíky, kadým cou-
lem, být na huntě, dát někomu kopačky,  jít na kutě,  být si kvit,  mít něco za lu-
bem, rozbít na maděru, natahovat moldánky, vzít si někoho na paškál, mít na něko- 
ho pifku, shořet na troud, nemít ani vindru  były przez 100% na uczy cie li i prawie
90% studentów zrozumiałe, nawet w przypadku, kiedy re spon den ci nie byli w sta-
nie zin ter pre tować treści rze czo w ni ka w nich występującego. 



do ní padá; Vrána vráně oči ne vy klo ve; Čí chle ba jíš, to ho píseň zpí-
váš; Bez práce ne j sou koláče;  My o vlku a vlk za hu m ny; Strach má
velké oči itd.

Z wa ż nych zbiorów przysłów i wy ra żeń przysłowio wych wspo -
mni j my je sz cze o pra cy Jo se fa Do bro v skie go Českých přísloví sbírka
(1804), która by wa uwa ża na za pierwszą czeską na ukową pu b li ka cję
te go ty pu. Re je stru je ona 1820 cze skich przysłów. 

W XIX wie ku po wstał cały sze reg zbio rów pro wer bii, z któ rych
bez sprze cz nie naj waż nie j szym jest F. Čelakovskiego Mudrosloví ná-
rodu slovanského ve příslovích (1852) – pie r wsze wie l kie dzieło, mo -
ż na by rzecz słowia ń skiej ko m pa ratysty ki pare mio gra fi czej i jed no
z wa ż niejszych dzieł czeskie go ro man tyzmu, pod kre ślające kult lu do -
we go pi śmien ni c twa ja ko źródło in spi ra cji li te ra c kiej.  

God nym od no to wa nia zbio rem z osta t nie go okre su, które nie ja ko
kon fron tu je po prze d nie zbio ry z dzi sie j szym sta nem przysłów cze -
skich (wy ko rzy stu je przy tym me to dę sta ty styczną), jest pra ca D. Bit t -
ne ro vej i Fr. Schin d le ra Česká přísloví. Soudobý stav kon ce 20. století
(1997),  za wie rająca 5 738 przysłów i ma pująca na pod sta wie ob sze r -
nych ba dań fre k wen cję uży cia po szcze gó l nych utwo rów pare miolo gi -
cz nych w XX wie ku. Ono sta no wiło pod sta wę an kie ty, którą wyko -
rzy sta li śmy do ba dań nad spo so ba mi mo dy fi ka cji cze skich przysłów
na przełomie XX i XXI wie ku. 

Sta re pierwotne przysłowie bo wiem, po do b nie jak po rze kadło czy
po wie dze nie, będąc wy two rem lu do we go pi śmien ni c twa, uj mo wały
aspe kty wie j skie go spo so bu ży cia. Jed nak fakt, że pod sta wo wy, prze -
wa żający sposób ży cia w XX wie ku stopnio wo przeniósł się ze wsi do
miasta, mu siał uwi do cz nić się rów nież w tej wa r stwie jed no stek ję zy -
ko wych. Z całkowi tej akce le racji, która wraz ze zmianą sposo bu
wkro czyła do wszy stkich form naszego ży cia, zmie niając je go spo -
sób, treść, a ta k że czę sto – nie ste ty  – rów nież my ślo wy, inte le ktua l ny
po ziom ko mu ni ka cji co dzien nej (por. e- ma i le, SMS-y, blo gi), a tym
sa mym skład nię i uży wa ne słow ni c two, wy ni kają też zmia ny w stru -
kturze i uży wa niu przysłów. Pod czas gdy na przełomie ubiegłego
i obe cne go wie ku zda wało się, że przysłowia będą po wo li od cho dzić

w za pomnienie, w osta t nim dziesię cio le ciu wi dać, że po wra cają one
ze zwię kszo na siłą, często jed nak w trans fo r mowanej posta ci, która
od powia da współcze s ne mu sposobowi myślenia i sty lu ży cia. Nie sta -
nowią więc już praw mo ra l nych, któ re miały re gu lo wać za cho wa nie
jed no stki w społecze ń stwie, ale za cho wują swoją moc os wa ja nia rze -
czy wi sto ści. Te mu aspe kto wi pra gnę się po ni żej przy j rzeć.

W prze ciągu osta t nich czte rech lat śle dzi li śmy na ra sta nie przy-
słów w te kstach pro du ko wa nych przez stu den tów Wy działu Filo logi -
cz ne go Uni wer sy te tu Ostra wskie go. Za in spi ro wało to ba da nia mające 
na ce lu z jed nej stro ny spra w dze nie świa do mo ści ję zy ko wej w za kre -
sie przysłów cze skich, a z dru giej stro ny wy zna cze nie ko lo ka cji da -
nych przysłów. Ba da nia przeprowa dzo ne wśród stu den tów Wy działu
Filo zofi cz ne go Uni wer sy te tu Ostra wskie go w la tach 2006–2010 wy -
ka zały, że świa do mość przysłów jest dość zna cz na. Ponad to za reje-
strowa li śmy ró ż ne spo so by włącza nia  ich do te kstu, np. na za sa dzie
inter tekstu al no ści, ja ko sa mo dzie l ne jed no stki ję zy ko we, ja ko mi kro -
te ksty pod le gające mo dy fi ka cji itp. Ten osta t ni spo sób zwró cił naszą
szcze gó l na uwa gę, po nie waż wska zał na trzy ty py trans fo r ma cji przy- 
słów. Są to: 
1. przysłowia przywoływane w postaci pie r wo t nej, do których została

do pi sa na druga część (w formie bez spój ni ko wej albo – w wię kszo -
ści – ze spó j ni kiem i, a, ale), negująca pie r wo t ne zna cze nie przy-
słowia wy ra żo ne w pie r wszej części mody fi ko wa nej jed no stki3

(zmienio ny ko m po nent w formie zmo dyfi ko wa nej został za zna czo -
ny kursywą):
a) wy ra żo ne w sposób bez po śred ni poprzez za prze cze nie treści

pierwo t ne go przysłowia: 
Alkohol je nepřítel/metla li d st va.  Alkohol je metla li d st va, ale zametat se

musí.
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3 Podobną tendencję można zauważyć również w języku słowackim, np.:  Čas sú 
peniaze.  Cas sú peniaze, povedal si čašník a prirátal k cene dátum; Kdo do teba
kameňom, ty do neho chlebom.  Kdo do teba kameňom, ty do neho chlebom, ale
kameňom lepšie trafíš; Miluj blíneho svojho.  Miluj blíneho svojho, vezmi
skalu, hoď doňho.



O mrtvých jen dobře.   O mrtvých jen dobře, ale kdo to má vydret.
Práce šlechtí člověka.   Práce šlechtí člověka, ale huntuje tělo.
Ranní ptáče dál doskáče.   Ranní ptáče dál doskáče, ale zato dřív zdechne / víc 

seere a dřív pojde. 
Skřivánek na Hro mni ce musí vrznout i kdyby měl zmrznout.  Skřivánek na

Hro mni ce musí vrznout i kdyby měl zmrznout, ale mu zi kant by zmrzl, ne
by za da r mo vrzl.

ádný učený z nebe nespadl. ádný učený z nebe nespadl, ale blbce jako by
vy ha zo val.

enu ani květinou neuhodíš.  enu ani květinou neuhodíš, ale květináčem
můeš.

ivot není ádné peříčko.  ivot není ádné peříčko, ale pořádná duchna.

b) wy ra żo ne poprzez rozwinięcie myśli ujętej w pie r wo t nym
przysłowiu w sposób sprze cz ny z jego treścią (na ru sze nie spó j -
no ści se man ty cz nej, przez co uzy sku je sie nową wartość zna cze -
niową):
Čistota půl zdraví.  Čistota půl zdraví, špína celé.
Darovanému koni na zuby nehleď.  Darovanému koni na zuby nehleď,

obvykle je bezzubý.
Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.  Kdo po tobě kamenem, ty po

něm chlebem, ale pěkně starým.
Kdo šetří, má za tři.  Kdo šetří, má za tři, kdo krade, má za šest / za sto. / Kdo

šetří, má za tři roky tuberu.
Kdo umí, ten umí.  Kdo umí, ten umí, kdo neumí, ten vozí/učí.
Krása pomíjí.  Krása pomíjí, blbost je věčná.
Le má krátké nohy.  Le má krátké nohy a pravda ještě kratší.
Není všechno zlato, co se leskne.  Není všechno zlato, co se leskne, není

všechno pravda, co se pleskne.
Ranní ptáče dál doskáče.  Ranní ptáče bez lahváče vůbec nikam nedoskáče.
Sportem ke zdravi.  Sportem ke zdraví a trvalé invaliditě.
Z hovna bič neupleteš.  Z hovna bič neupleteš, a kdy upleteš, tak

nezapráskáš, a kdy zapráskáš, tak jen jednou.
ivot je pes. ivot je pes, a pes je nejlepší přítel člověka.

2. przysłowia, w których pie r wo t na stru ktu ra została za cho wa na, na -
stę pu je zaś wymiana jednego lub dwóch wyrazów ewen tu a l nie do -

ko na no zmiany szyku wyrazów, tym samym zmieniając pie r wo t ne
zna cze nie przysłowia (zmieniony ko m po nent został za zna czo ny
kursywą), np.:

Běda muům, kterým ena vladne. › Běda muům, kterým ena mládne.
Nevděk světem vládne.  Bordel světem vládne.
Darovanému koni v zuby nehleď.  Darovanému počítači na pro ce sor

nehleď.
Dvakrát měř a jednou ře.  Jednou měř a dvakrát ře.
Kam vítr, tam plášť.  Kam vítr, tam pláč.
Kde nejde o ivot, nejde o nic.  Kde nejde o ivot, jde o hovno. 
Kdo se bojí, nesmí do lesa.  Kdo se bojí, nesmí do nebe.
Komu karty v ruce šustí, toho štěstí neopustí  Komu karty v ruce šustí, toho

alost neopustí.
Komu Pán Bůh, tomu všeci svatí.  Komu Lucifer, tomu všeci čerti.
Dlouhé vlasy, krátký rozum.  Krátké vlasy, dlouhé vedení.
Láska hory přenáší.  Láska nemoci přenáší.
Líná huba holé neštěstí.  Líná ruka holé neštěstí.
Ranní ptáče dál doskáče.  Ranní ptáče dřív doskáče.
S poctivostí nejdál dojdeš.   S poctivostí nejdřív pojdeš / nikam nedojdeš. 
Le má krátké nohy.  Strach má krátké nohy.
Tichá voda břehy mele.  Tichá voda server mele.
Z cizího krev neteče.  Z eráru krev neteče.
Dobrá hospodyňka pro pírko přes plot skočí.  Dobrá hospodyňka si

s kouskem masa vdycky poradí.

3. przysłowia, w których dwuczłonowa stru ktu ra zostaje za cho wa na,
jednak druga część jest zmie nio na w ten sposób, że pie r wo t ne zna -
cze nie przysłowia jest za ne go wa ne (trans fo r mowaną część przy-
słowia za zna czam kursywą)4, np.: 

Co můeš udělat dnes, neodkládej na zítra.  Co můeš udělat dnes, můeš
udělat i zítra / neodkládej na zítřek, ale na pozítřek a máš dva dny volna. /
Neodkládej na zítřek, co můeš odloit na pozítří. 

Co tě ne za bi je, to tě posílí.  Co tě ne za bi je, to se tě pokusí zabít znovu.
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Host do do mu, Bůh do do mu.  Host do do mu, hůl do ru ky.
Jak se do le sa volá, tak se z něho ozývá,  Jak se do le sa volá, tak vy le ze hajný

a ubalí ti jed nu.
Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.  Kdo jinému jámu kope/kopá, je

u něho na brigádě / je hrobař.
Kdo se směje na po sle dy, ten se směje nejlíp.  Kdo se směje na po sle dy, ten

má dlouhé vedení.
Kdy nejde hora k Mo ha me do vi, musí jít Mohamed k hoře.  Kdy nepůjde

hora k Mo ha me do vi, přijede Mohamed la no v kou.
Kdy se dva perou, třetí se směje.  Kdy se dva perou, Hol ly wo od se směje.
Komu se nelení, tomu se zelení.  Komu se nelení, ten se udře.
Lepší vrabec v hrsti neli holub na střeše.  Lepší vrabec v hrsti ne ulítlá

akcie.
Řeč se mluví, voda teče.  Řeč se mluví a pivo se pije.
Tak dlouho se chodí se dbánem pro vodu, a se ucho utrhne. › Tak dlouho se

chodí se dbánem pro vodu, a dá někdo na pivo / a se přinese pivo.
Všude dobře, doma nejlíp. › Všude dobře, doma nejhůř / doma (je) manelka.

Po wy ższe przykłady po ka zują, że przysłowia dziś nie są już ty l ko
do meną wie j skie go do świa d cze nia i li te ra tu ry lu do wej. Na leżą do
całego na ro du. Na dal uj mują do świa d cze nie człowie ka, tym ra zem
człowie ka mie j skie go i wie j skie go, na wet je śli nie jest ono tak mo ra l -
nie nie ska zite l ne, jak pie r wo t ne. Da je jed nak mo ż li wość łatwej orien -
ta cji w rze czy wi sto ści, os wo je nia ota czające go świa ta, po zna nia je go
no wych praw i za sad. Są rów nież ży wym ma te riałem ję zy ko wym,
któ ry pod le ga, po do b nie jak fra zeo logi z my, ró ż nym mo dy fi ka cjom. 

Ja ko wy nik pi śmien ni c twa lu do we go są w spo sób isto t ny i nie -
roze rwa l ny połączo ne z wie j skim spo so bem ży cia, a od dając w swej
pie r wo t nej po sta ci je go re a lia, stopnio wo ustę pują z naszego ży cia.
Po ja wiają się na to miast w in nej po sta ci. Jed nak te naj no wsze stra ciły
już swoją pie r wotną wa r tość, za rów no estetyczną, jak i mo ralną. 
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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

Marie HÁDKOVÁ

Ustí nad La bem

Je se xy tren dy?

V současné, zejména bulvárně mediální ko mu ni ka ci ano, srov. známý „se xy mo -
zek” Jiřího Pa ro u b ka (osobně opra v du nevím, co si pod tím představit) ne bo „se xy
ďáblík pro mladé”, jak zní nad pi sek pro projektovaný škodovácký vůz, jen je
„oprav du se xy a pořádně na bo u ral konzervativní škodovácké tva ry” („Blesk” 2011,
6.11.), té jin de au to mo bil Pi can to „láká se xy křivkami”.

Tren dy, tj. aktuálně módní, odpovídající momentálním trendům, je kde co. Na-
příklad „je nakupování bio po tra vin tren dy, ne bo má skutečně něco do se be?” ptá se
reklamní magazín „ČD pro Vás” z 3.11.2001 a tamté čteme „tren dy al ter na ti va pro
efektivnější výdej ene r gie – nor dic wa l king.”

Podobně honosně tren dy je i slůvko pro fi. Z četných dokladů v korpusu jazyka
českého (SYN 2000) namátkou vybíráme: 

[...] mezi další novinky patří i akumulátorový profi šroubovák, rocková skupina hledá bubeníka
s profi přístupem, odstup od postavy je profi hraní na poučený amatérismus. 

Po kud by chom hle da li opo zi ta k pro fi, tak je to v ob la sti materiální „hob by”, v ob -
la sti umění viz výše uvedený příklad amatérismus, případně la i ci s mus.

Jak se k to mu to tren du, přílivu slůvek se xy, tren dy, pro fi apod., po sta vit z po zi ce
ochránce jazykové ku l tu ry? Nepochybně to ti mo hou část uivatelů českého ja zy ka
iri to vat, zejména po kud jde o fre k ven ci je jich uívání a bezbřehost pouití, případně
i ci zost. 

Vyjděme z pre mi sy, e se jen zřídka v daném ja zy ce uj me něco, co nemá opo ru
v je ho systému, v ji zavedeném úzu. Můeme si stěovat na ne ko re kt nost, ne he z kost
a mlha vost z angličtiny pronikající va z by „to je o tom, to je o něčem jiném”, kdy
v samé češtině máme „pohádku o Červené kar ku l ce”. Můeme kri ti zo vat v poslední
době hojné „jsem za to rád” (za sle chla jsem do kon ce i „ jsem za to spo ko jen”) místo
„jsem to mu rád”, kdy se nabízí vysvětlení kon ta mi nací s „jsem za to vděčen”, pří-
padně shodným vyjádřením vedlejší větou „jsem vděčen, rád, e…”. Připomeňme, e
ji byl vzdán boj s původně ger ma ni s mem „jedná se o…” místo „jde o…” (ve Slov-

níku spisovného ja zy ka českého, 1989, ještě s poznámkou „méně správné”, ve
Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 1994, ji bez to ho to dehonestujícího
poznamenání). Také ruštinou podporované kni ha Čapka místo tvarově obtínějšího
Čapkova kni ha má opo ru v češtině existujícím ge ni ti vu přivlastňovacím.

Kde te dy hle dat mo ti va ci a opodstatnění slůvek tren dy, se xy, pro fi, slůvek
nesporně v dnešní době ádoucně urychlujících a zjednodušujících formulování te x -
tu, ko mu ni ka ci? Ovšem ji delší do bu je běné podobného ty pu (tj.od původu
přívlastkové, poklesávající v téměř předponové) ma xi, mi ni, např. maxiplášť, mi -
nisukně. Opět si povšimněme, e v Slovníku spisovného ja zy ka českého (1989) ty to
lexikální jed no t ky za chy ce ny ne j sou, zatímco v Slovníku spisovné češtiny (1994) ano.
A ji dlo u ho, a to ve l mi dlo u ho, fun gu je v české slovní zásobě – opět převzatý – fo r -
mant ar chi-, resp. ar ci-. V Slovníku spisovného ja zy ka českého jsou uve de ny příklady
(s vyhýbavým určením, e jde o první část sloenin): arcibáseň, arcinepřítel,
arcibídák apod. s významem ‘zesílení či stupňování druhé části sloeni ny’ a např. ar -
ci bi skup, arciďábel ve smy s lu vyššího stupně hod no sti. Ta kto lze chápat i ar chan-
děla, archidiákona, ar chi pres byte ra – zko mole ni nou posledně uvedeného slo va je
vlastní jméno jed no ho mého známého na Slo ven sku, jme nu je se Ar ci pi ter. Ety molo -
gi c ky jde o řecké ar chi-, ar chos ‘první, vedoucí’ ve středověké latinské výslovnosti
ar ci, jak vykládá např. Etymologický slovník jazyka českého Ho lu ba a Kopečného
z r. 1952. A pod le mo de lu „to je tren dy, se xy, pro fi” si do ve du představit i „to je ar ci”.

Moná jsme si  ji zvykli na „to je o něčem”, nebo tento obrat přestává být trendy,
snad opadne i obliba vazby „jsem za to rád” a ustoupí i přemíra se xy, profi, tren dy.
Nicméně tyto vyjadřovací prostředky jsou uzuální, mají své opodstatnění, jsou
registrovány a jako takové postupně nacházejí své místo v jazykovém povědomí
a posléze i v jazykových příručkách, ať se nám to líbí, nebo ne. 
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R E C E N Z J E,  O M Ó W I E N I A,  N O T Y

Ja ro s lav Li po wski, Operatívna fo ne ti ka slovenčiny, češtiny
a poľštiny, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Wrocławskie go,

Wrocław 2011, 186 s., ISBN 978–83–229–3202–5.

Pra ca Ja ro s la va Li po wskie go włącza się w nurt prac już do brze zna nych, jak np.
po czy nając od Ta de u sza Le hra-Spławi ń skie go Przeglądu i cha rakte ry styki ję zyków
słowia ń skich  (1954), Ha li ny Ko ne cz nej Cha ra kte ry styki fo ne tycznej ję zy ka pol skie go 
na tle in nych ję zy ków słowia ń skich (1965) czy pra cy zbio ro wej Gra ma tyki kon fron ta -
tywnej ję zy ków słowia ń skich (1984), przez mo no gra fię Sa mu e la Ber n ste i na Za rys
gra ma ty ki po rów na w czej ję zy ków słowia ń skich (1983), Sta nisława Prę do ty Fo ne ty ka
kon tra sty w na ję zy ka nie mie c kie go (1984), Ire ny Sa wi c kiej Gra ma ty ka kon fron taty w -
na polsko- serbsko -chor wa cka (1988), Zdzisława Stie be ra Za rys gra ma ty ki po rów na -
w czej (1989), Włod zi mie rza Pian ki i Emi la To ka rza Gra ma ty ka kon fron taty w na ję zy -
ków słowia ń skich (2000), aż po naj no wsze, jak np. tom wy da ny w ro ku 2007 w ra -
mach se rii Ko m pa ran cja Współcze s nych Ję zy ków Słowia ń skich Fo ne ty ka i fo no lo gia
pod red. Ire ny Sawi c kiej, Zu zan ny To po li ń skiej Pol ski – ma ce do ń ski: kon fron ta cja
gra ma ty cz na (2007) czy mo no gra fia Le sz ka Bed na r czu ka Związki i pa ra le le fo ne ty -
cz ne ję zy ków słowia ń skich  (2007) itd., nie wspo mi nając o pra cach Wi kto ra Jas se ma.
Za tem li te ra tu ra przed mio to wa jest bo ga ta i ma swoją tra dy cję na grun cie pol skim, ale 
nie ty l ko. Za gad nie nie to bo wiem na le ży do jed ne go z naj le piej opra co wa nych sy ste -
mów ję zy ka. Z te go wzglę du na le ży tu za zna czyć, że szko da, iż ty ch że opra co wań –
z wyjątkiem mo no gra fii L. Bed na r czu ka i W. Jas se ma – nie wy ko rzy stał Au tor
w swojej pra cy, a przy ta cza ta kie opra co wa nia, jak np.: H. Ja ro sze wi cza No we ten den -
cje nor ma ty w ne w stan dar do wych ję zy kach cho r wa c kim i ser b skim (Opo le 2004) czy
pra cę zbio rową Li te ra tu ra pol ska w Eu ro pie. Fra g men ty przekładów (Wa r sza wa
1990), a ta k że pra ce sta r sze do tyczące za gad nień fo ne ty cz nych, jak: Z. Stie be ra Gra -
ma ty kę języ ka pol skie go z ro ku 1931 czy ar ty kuł J. Rącze go Je sz cze o »tch niące«,
zwa nej »sy labą« lub »zgłoską« z 1946 r., nic al bo nie wie le wnoszące do roz wa ża ne go
pro ble mu. Wi dać za tem, że  Au tor za punkt wyj ścia przyjął ba da nia słowa c kie, w da l -
szej ko le j no ści cze skie, pol skie zaś po tra kto wał dość wy bió r czo.

Nie ja ko w za mian za to wie le po zy cji – w tym pol skich – z za kre su fo ne ty ki kon -
fron taty w nej o cha ra kte rze meto dolo gi cz nym zna j dzie my w li te ra tu rze cy to wa nej
w oma wia nej pra cy. Bo ga to też przed sta wia się li te ra tu ra do tycząca opi su fo ne ty ki

na ro do wej, któ ra sta no wiła pod sta wę ze sta wie nia przez Au to ra sy ste mów wo ka li cz -
nych i konso nan ty cz nych trzech ję zy ków za cho d niosłowia ń skich: słowa c kie go, cze -
skie go i pol skie go. 

Pra ca składa się z bar dzo kró t kie go i enig maty cz ne go wstę pu (s. 7–8), 7 roz dzia-
łów z za ko ń cze niem, sta no wiących trzon pra cy (s. 9–148), bo ga tej li te ra tu ry (s. 149–
–166), in de ksu imien ne go (s. 167–169) i rze czo we go (s. 170–172), słowacko -cze -
sko-po lskie go słow ni ka uży tych te r mi nów fo ne ty cz nych i fono lo gi cz nych (s. 173–
–178), któ ry opra co wała Ka ta rzy na Mi le wicz, oraz stre sz cze nia w ję zy ku pol skim
(s. 179–182) i an gie l skim (183–186).

Ja ro s lav Li po wski w swo jej pra cy wy cho dzi od wy zna cze nia me to dy ba da w czej,
opi su no r my orto e pi cz nej w po szcze gó l nych ję zy kach i jej re a li za cji (roz dział I Me tó -
da výsku mu a záznamu ho vo re nej reči, s. 9–16, i roz dział II K otázkam výslovnosti
a kodifikácie jej no r my, s. 17–25), na stę p nie opi su je kry te ria po działu sy ste mu woka -
li cz ne go i konso nanty cz ne go ana li zo wa nych ję zy ków (roz dział III Di fe ren cie v se g -
mentálnej ro vi ne, s. 26–83). W tej czę ści pra cy wi dać so lid ne re fe ro wa nie wy ni ków
ba dań słowa c kich, cze skich i pol skich fo ne ty ków i fo no lo gów. Zda rzają się jed nak la -
p su sy ta kie jak: „Počet konsonantických foném v našich troch ja zy koch kolíše
v závislosti od to ho, ako si vykladáme termín „fonéma” a je ho fun go va nie. Naj viac
spoluhláskových foném má poľština (36–44), naj me nej čeština (25–30 samohlások).
Spisovná slovenčina je aj me dzi tro mi západoslovanskými ja zy k mi „v stre de”, má
27–30 vokálov” (s. 54; pod kreśl. M.B.). Z jed nej stro ny wątpli wy jest rze czo ny śro -
dek: pol szczy z na 36–44 – słowac czy z na 27–30 – cze sz czy z na 25–30, z dru giej ze sta -
wie nie spółgłosek pol skich z sa mogłoska mi cze ski mi i słowa c ki mi wy da je się nie -
mia roda j ne (przy j mu ję, że Au tor jest świa dom, co na pi sał). My ślę, że ten la p sus jest
efe ktem nie dokład nej ko re kty, po nie waż po woływa nie się w da l szej czę ści te go pod -
roz działu na ba da nia Dale wskie j - Greń wska zują na do bre roze zna nie Au to ra w opi sy -
wa nej pro ble ma ty ce. Z nie któ ry mi pogląda mi wa r to by jed nak dys ku to wać, są zaś
przy to czo ne bez kry ty cz nie. W tym przy pa d ku Au tor mu siałby naj pierw wy ko nać
włas ne ba da nia w tym za kre sie lub po wołać się na in ne ba da nia, np. sto su nek sa -
mogłosek do spółgłosek w ję zy ku pol skim i cze skim ob li czał ta k że Ed ward Lo t ko,
wska zując na sto su nek: w ję zy ku cze skim 28,4% sa mogłosek i 71,6% spółgłosek,
w ję zy ku pol skim: 16,5% : 83,4% (por. E. Lo t ko, Srovnávací a bohemistické stu die,
Olo mo uc 2009).

Na wstę pie trze ba też zwró cić uwa gę na te r min uży ty w ty tu le pu b li ka cji:
operatívna fo ne ti ka (nb. nie po ja wia się w słow ni ku uży wa nych przez Au to ra te r mi -
nów fo ne ty cz nych i fono lo gi cz nych, zna j dującym się na s. 173–178). Bu dzi on pe w ne 
wątpli wo ści, po nie waż przy da w ka ope ra tywny jest po wszech nie uży wa na w zna cze -
niu ‘zaradny, pełen ini cja ty wy, wykonawczy’ (por. słow. operatívny ‘1. operačný;
2. za loený na ria de nom po stu pe, plynulý, pruný’, Krátky slovník slovenského ja zy -
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ka, Bra ti s la va 1989, s. 265; czes. ope ra tivní ‘1. souvisící s operací, operační; 2. ply nu -
le, průně a při tom odpovědně prováděný n. fungující, pohotový, iniciativní, učinný,
působivý, výkonný’, Slovník spisovného ja zy ka českého, Pra ha 1989, t. III, s. 562;
operativní ‘1. ope ra ty w ny, pełen ini cja ty wy, 2. wy ko na w czy; 3. operacyjny’ M. Ba saj 
i J. Sia t ko wski, Słow nik cze sko- po l ski, Wa r sza wa 1991, s. 455; w gra ma ty kach nie po -
ja wia się ten wy raz w zna cze niu termi nolo gi cz nym). Wpro wa dze nie te go te r mi nu
uwa żam za za sad ne, jed nak wcze ś niej trze ba by go do okre ślić. Na to miast wo bec bra -
ku de fi ni cji wpro wa dza ne go te r mi nu (por. np. fra g ment „[...] v určitom zmy s le je
selektívna, keďe vyhľadáva tie črty všetkých troch ja zy kov, ktoré majú dôsledky pri
ich pouívaní, operovaní s ni mi (z to ho: operatívna fo ne ti ka). Je to súčasne určitá ve -
rzia konfrontatívnej fo ne ti ky týchto ja kov – opäť v ob me dze nom zmy s le slo va, pre -
toe viac ne na výpočet roz die lov sa sústreďuje na tvorivé, produktívne roz die ly,
ktoré poslúili na konštruovanie nových nástrojov jazykových výpovědí, takých,
ktoré sa v kadom z týchto ja zy kov líšia”, s. 7) czy te l nik od czy ta go w tym właś nie
po wszech nie zna nym i uży wa nym zna cze niu. Za tem na su wa się py ta nie, do ko go jest
ad re so wa na oma wia na po zy cja. Mo ż na przyjąć, że nie do stu den tów, ale do pra co w -
ni ków na uko wych, któ rzy te niu an se ter mino logi cz ne wy chwycą i sa mi roz wiążą pro -
blem. Mo men ta mi jed nak ma się wra że nie, że jest to fo ne ty ka pi sa na z po zy cji glot -
tody da kty ka (fo ne ty ka uży t ko wa czy mo że – w ro zu mie niu Alo szy Aw die je wa – fo -
ne ty ka komu nika cy j na), por. np. fra g ment „Slovenskí a českí rodení ho vo r co via
percepčne vnímajú poľské samohlásky ako viac zatvorené, ušie” (s. 27; por. też roz -
dział Fonetické trans fe ry v in ter lingválnej komunikácii: „Bu de pre to potrebné ve no -
vať sa fonetickým problémom v komunikácii slovensko-poľskej a česko-poľskej”,
s. 115 oraz: „Nie jest to ści śle rzecz biorąc pod sta wo wy pod rę cz nik, ale mo że na po -
zio mie uni wer syte c kim roz sze rzać wie dzę i kształto wać ję zy kową spo strze ga w -
czość”, s. 179).

W swo jej pra cy Au tor przyjął ja ko wyj ścio we słowa c kie sta no wi sko meto dolo gi -
cz ne, co jest wi do cz ne nie ty l ko w ty tu le książki (i ję zy ku, w któ rym jest na pi sa na –
wa r stwa ter mino logi cz na, brak w te k ście od no ś ni ków do ek wi wa len tów pol skich czy
cze skich, a słow nik na s. 173–178 nie uj mu je wszy stkich wy stę pujących w niej te r mi -
nów), ale ta k że w roz działach wpro wa dzających pra cy, gdzie Au tor wy cho dzi z me to -
do lo gii słowa c kich i cze skich języ koz na w ców, nie kie dy do pełniając je pra ca mi pol -
ski mi. Ta kie sta no wi sko prze wa ża i w da l szej czę ści oma wia nej pu b li ka cji. To mo że
bu dzić za strze że nia u pol skie go czy te l ni ka, przy wykłego do pol skiej me to do lo gii.
Nie sta no wi jed nak prze szko dy w per ce pcji ana li zy prze pro wa dzo nej przez Au to ra na 
trzech sy ste mach fono lo gi cz nych. Wa r to by jed nak ten aspekt ana li zy zasy gna li zo -
wać we wstę pie. Wpra w dzie ję zyk, któ rym na pi sa na jest re cen zo wa na pra ca (ję zyk
słowa cki), już ogra ni cza krąg od bio r ców, to jed nak po win no się wy ra ź nie okre ślić

zna cze nie uży wa nych te r mi nów i ich ek wi wa len tów, o ile ta ko we ist nieją, w po szcze -
gó l nych ję zy kach. 

Nie co wy bió r czo po tra kto wa ne jest za gad nie nie opi sa ne w roz dzia le IV (Špe-
cifiká suprasegmentálneho systému, s. 84–113), a mia no wi cie na ce cho wa nie zja wisk
pro zo dy cz nych, pełniących fun kcję fo no lo giczną. Np. skra ca nie długo ści sa mogło-
sek jest ra czej zja wi skiem od wro t nym do „príznakovych in to načnych je vów”. Mo że
cho dzi tu ra czej o ty po we złe re a li za cje fo ne ty cz ne? Bra ku je tu rów nież dokład ne go
opi su ta kich zja wisk, jak wpływ te m pa wy mo wy na per ce pcję jed no stek fono lo gi cz -
nych (ja ko na ce cho wa nych) czy opis fun kcji in to nacji w na ro do wych sy ste mach
supra seg menta l nych. Trud no bo wiem zgo dzić się z Ja nem So bo lem, że te m po mo wy
jest je dy nie śro d kiem sty li sty cz nym (por. ro lę mo du la cji w akcie mo wy). Wy sta r czy
przy wołać ta kie przykłady, jak re aliza cja ciągu fone ty cz ne go przez san g wi ni ka i fle g -
ma ty ka, a ta k że wpływ ich spo so bu wy po wie dzi na za cho wa nie długo ści sa mogłosek, 
akcen to wa nie lo gi cz ne, chęć zako muni ko wa nia cze goś w jak naj kró t szym cza sie itd.
Sam Au tor prze cież wspo mi na o pa u zach fi zjo logi cz nych (na bra nie po wie trza), co
wy kra cza po za sty li sty kę. Ponad to te m po mo wy w me diach jest uza le ż nio ne ta k że od
cza su an te no we go, a nie uwa run ko wa ne jest ty l ko sty li sty cz nie (por. ro lę pa u zy oma -
wia nej przez Au to ra pra cy czy wy po wie dzi w re po r ta żach ra dio wych i tele wi zy j nych
– prze krzy ki wa nie się roz mów ców, wy po wiedź nie dokład na, spon ta ni cz na, nie przy -
goto wa na, eks po nująca oso bę, a nie pro blem, na te mat któ re go się wy po wia da itp.).

Cie ka wy za to jest roz dział sen su stri c te glot tody dakty cz ny (roz dział V. Fonetické 
trans fe ry v in terlingválnej komunikácii, s. 114–119). Za punkt wyj ścia ob rał Au tor
pra ce Ed war da Lo t ki, cze skie go po lo ni sty, Zbi g nie wa Gre nia, pol skie go sla wi sty oraz 
Urie la We in re i cha, ame ryka ń skie go (li te wskie go po cho dze nia) so cjo ling wi sty, glot -
tody da kty ka, któ ry przed wie lo ma już la ty (w 1953 r.) stwier dził, że fo r my przy swa ja -
ne są przy rów ny wa ne do zbli żo nych form ję zy ka oj czy ste go (dziś glot tody da kty ka
wska zu je już na in ny ro dzaj trans fe ru ne ga tyw ne go, ten zaś już mniej do ce nia, po nie -
waż uczący się z łatwo ścią go po ko nują, por. np. pra cę pra skiej po lo ni stki Ka teřiny
Pösingerovej, Pro ble ma ti ka negativních transferů při výuce polského ja zy ka v českém 
jazykovém prostředí, Pra ha 2001). W tym przy pa d ku muszą nastąpić prze su nię cia
arty kula cy j ne w ję zy ku do ce lo wym pod wpływem ba zy (ma try cy) arty kula cy j nej ję -
zy ka pry ma r ne go (oj czy ste go). Ana li zę te go aspe ktu w uję ciu trzech ję zy ków uwa -
żam za no wa to r stwo tej pra cy. Wpra w dzie ist nieją pra ce cząstko we, ale nie ma jed nej
pra cy zwa r tej na ten te mat. Jed nak i tu taj brak so lid nej ko re kty, np. na s. 117 po ja wia
się ty tuł ta be li Česká a slovenská per ce pcia niektorých kon so nan tov, a w ta be li zna j -
du je się ta k że per ce p cja pol skich od bio r ców. Ta kich miejsc jest wię cej. Dość czę sto
za trzy mują (utrud niają) one le ktu rę książki, po nie waż czy te l nik mu si chwi lę za sta no -
wić się, co Au tor chciał w tym mo men cie wy ra zić i – ewen tu a l nie – sko ry go wać błąd.
Jed nak nie umnie j sza to atra kcy j no ści na uko wej te go roz działu. 
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Dwa osta t nie roz działy (roz dział VI Dy na mi ka zvukového systému reči, s. 120–
–133, i roz dział VII Axiologický prístup pouívateľov ja zy ka k or to e pii, s. 134–144)
sta no wią nie ja ko opis ten den cji roz wo jo wych w fo ne ty ce po szcze gó l nych ję zy ków
oraz nor maty wi sty ki. Au tor opi su je tu taj za rów no ten den cje hi sto ry cz ne, jak np.
przy wołane roz wa ża nia El ż bie ty Szcze pa ń skiej na te mat co fa nia się dyf ton gi za cji
w ję zy ku cze skim czy – ra czej – wy co fa nia na tu ral ne go roz wo ju ba ro ko wej cze sz czy -
z ny w okre sie Od ro dze nia Na ro do we go, a ta k że wy mo wa pol skich wy ra żeń przy im -
ko wych ty pu w piątek [we pion tek] przez sta r sze po ko le nia, jak rów nież wska zu je na
ich współcze s ny wy miar, por. np. roz wa ża nia Bo gusława Du na ja na te mat wy mo wy
wy ra zu al le gro. I znów wa r to pod kre ślić tu cie ka we roz wa ża nia o war to ścio wa niu
(lu dzi) za po mocą ję zy ka, zja wi sko nie zna ne we wszy stkich oma wia nych ję zy ka za -
cho d niosłowia ń skich. O ile było ono znaczące (i je sz cze jest dość wy ra ź nie wi do cz -
ne) w ję zy ku cze skim, o ty le w in nych ję zy kach już nie (cho ciaż w ję zy ku słowa c kim
ta ki nurt w la tach czter dzie s tych pre zen to wał Štefan Sobolovský – pu ryzm nacjo nali -
sty cz ny). Nie cho dzi tu taj ty l ko o pre stiż ję zy ka czy je go po zy cję w ran kin gu zja wisk
o wy so kiej wa r to ści uz na wa nych przez użyt ko w ni ków te go ję zy ka oraz wpływ wspo -
mnia nych zja wisk na ha mo wa nie ten den cji roz wo jo wych ję zy ka oj czy ste go (np.
dźwię cz ność w wygłosie w ję zy ku cze skim, za nik dźwię cz no ści w wygłosie w ję zy ku 
pol skim itp.). Idzie bar dziej o aspekt fun kcjo na l ny roz wo ju fo ne ty ki oj czy stej. Wie le
bo wiem zja wisk fono lo gi cz nych (czy – wę żej – fo ne ty cz nych) jest uwa run ko wa nych
pro zo dy cz nie, np. skra ca nie długo ści sa mogłoski w sy la bie na stę pującej po sy la bie
z sa mogłoską długą w ję zy ku słowa c kim (tzw. pra vi d lo o ry t mi c kom krátení). Nie któ -
re fo ne ty cz ne ten den cje roz wo jo we (za cho wa nie lub wy co fa nie zja wisk fo ne ty cz -
nych) są ta k że wy ni kiem spo so bu je go oce ny przez języ koz na w ców, któ rzy opi sując
(okre ślając) da ne zja wi sko (np. fo ne ty cz ne), opa trują je wy ra że niem wa r to ściującym, 
przez co utrwa la się ono w świa do mo ści użyt ko w ni ków ję zy ka ja ko wa ż ne, cen ne
(por. po wyższą za sa dę na zwaną przez Ja na Kačalę re gułą ry t miczną, pra wem ry t mi -
cz nym, pra wem obo wiązko wym itd., por. Da le wska - Greń, Ję zy ki słowia ń skie, Wa r -
sza wa 2000, s. 36 i 137).

Na za ko ń cze nie wa r to je sz cze do dać, że w pra cy przy dałaby się ana li za de ndry -
tów fono lo gi cz nych słowa c kich, cze skich i pol skich. Dwa osta t nie mo ż na zna leźć
w pra cy piszące go te słowa Fo ne ti ka a fo no lo gie současné polštiny (Ka ro li num, Pra -
ha 1993, tu roz dział 4.2. Binární opo zi ce distinktivních rysů, s. 57–70).

Oma wia na pra ca sta no wi jed no z wie lu og niw w ciągu prac z za kre su fo ne ty ki
kon tra sty w nej. Trze ba przy znać, że dotąd nie było pra cy do tyczącej je dy nie trzech
głów nych ję zy ków za cho d niosłowia ń skich, choć ma my pra ce do tyczące wszy stkich
ję zy ków słowia ń skich, co uza sad nia de cy zję wy da w cy o pu b li ka cji pra cy Ja ro s la va
Li po wskie go. Szko da jed nak, że jest ona pi sa na po słowa c ku, po nie waż to – jak już
wspo mniałem – ogra ni cza krąg od bio r ców (z jed nej stro ny zna jo mość ję zy ka, z dru -

giej – roz bie ż na ter mi no lo gia, na co zwra cał uwa gę już Alo is Jedlička w swo im
Slovníku slo van skiej ling vi sti c kiej ter mi no lo gii, Pra ha 1977, s. V–X). Wpra w dzie Au -
tor zakłada, że otwa r cie gra nic (pi sze o tym na s. 7) spo wo du je wię kszy kon takt mię -
dzy na ro da mi i nie my li się, to jed nak pra ca ta zby t nio nie po mo że le piej wy ma wiać
ob ce głoski ani Po la kom, ani Cze chom, ani Słowa kom, choć wy da je się, że mo że
Słowa kom czy Cze chom po mo że zro zu mieć od mien ność ję zy ka pol skie go (ale nie
wszy stkim). Jej ko m po zy cja, spo sób wykładu i po ru sza na pro ble ma ty ka jed noz na cz -
nie od syła do czy te l ni ka wy kształco ne go w tym za kre sie. 

Mieczysław Balowski, Poznań
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K R O N I K A

Ke stému výročí narození Aloise Jedličky

Alo is Jedlička, pro fe sor Uni ve rzi ty Ka r lo vy v Pra ze, do ktor ho no ris ca u sa Ma sa -
ry ko vy uni ve rzi ty v Brně, je den z hlavních představitelů socio ling visti c ky orien to va-
né praské te o rie spisovného ja zy ka, plných dva cet let vedoucí re da ktor časopisu
„Naše řeč” a člen její redakční ra dy do kon ce ivo ta, spo lu a u tor vy so ko ceněné České
mlu v ni ce, která má stále kodifikační pla t nost, se na ro dil 20. června 1912 v Os la va -
nech u Br na v elezničářské rodině, vy stu do val bo he mi sti ku a ger ma ni sti ku na Fi lo-
zofické fakultě Ma sa ry ko vy uni ve rzi ty v Brně, kde si všiml nadaného a mimořádně
pracovitého stu den ta Bo hu s lav Havránek, spo luza kla da tel Praského lingvistického
krouku. Oba pak spo lu po celý svůj ivot úzce spo lu pra cova li. A. Jedlička po
krátkém působení na středních školách pra co val v Kanceláři Slovníku ja zy ka českého 
(pozdější poválečný Ústav pro ja zyk český), na praské pedagogické fakultě a od ro ku 
1959 a do důchodu na katedře českého a slovenského ja zy ka Filozofické fa ku l ty
Uni ve rzi ty Ka r lo vy (nyní Ústav českého ja zy ka a te o rie ko mu ni ka ce). Tam jsem měl
to štěstí, e jsem ho po znal ja ko vynikajícího člověka, učitele a vědce v uvolněných
šedesátých le tech, kdy jsem začal pra co vat ja ko je ho asi stent a kdy mi umonil le ktor-
ský po byt v Saarbrückenu. Stále ho vidím před se bou: s usměvavou tváří, štíhlou po -
sta vou, le h kou taneční chůzí, tolerantního, ale názorově pevného. 

Připomeňme jen ve stručnosti širokou ob last je ho činnosti vědecké, pedagogické
a organizátorské z je ho dlouhého, poehnaného ivo ta, ukončeného dne 13. června
2000 ve věku ne doitých 88 let. Podrobnější zhodnocení je ho oso b no sti a díla naj de -
me v „Naší řeči” od B. Havránka (55, 1972), M. Čechové (65, 1982) a J. Kra u se (75,
1992), ve „Slově a slo ve s no sti” od J. Chlo u p ka (43, 1982) a O. Martincové (53, 1992)
a v „Bo he mi sty ce” od T. S. Orłośové (1, 2001). Výběrová bi b lio gra fie prací pa na pro -
fe so ra Jedličky je publikována v „Naší řeči” 1972, s. 177–184 a ve „Slově a slo ve s no -
sti” 1982, s. 344–347; 1992, s. 316–317.

Nejvýznamnější z prvního desetiletí vědecké činnosti Alo i se Jedličky, kdy začal
působit na praské pedagogické fakultě, je publikování je ho ha bi li ta ce pod názvem
Jo sef Jun g mann a obrozenská ter mi no lo gie literárně vědná a linguistická (Pra ha
1949), která ja ko první česká kni ha věnovaná ro li J. Jun g man na při vytváření no vo-
českého spisovného ja zy ka našla velký ohlas i v zahraničí.  Působení na pedagogické
fakultě ho ve de také k zájmu o vyučování českému ja zy ku, k tvorbě nových učebnic,
řady článků a k členství v redakční radě školského časopisu „Český ja zyk” (nyní

„Český ja zyk a li te ra tu ra”) od je ho prvního ročníku 1950/51 a do kon ce ivo ta. Na
pedagogické fakultě se u těiště Jedličkovy vědecké práce přenáší na stu dium
současného českého ja zy ka, je ho ko di fi ka ci a jejího poměru k normě a k cha ra kte ri -
stice no r my vůbec. 

V ro ce 1950 vychází Alo i si Jedličkovi za spolupráce s B. Havránkem 1. vydání
školské mlu v ni ce s názvem Stručná mlu v ni ce česká, v ní by ly uváděny do pra xe
myšlenky praské te o rie spisovného ja zy ka a její poslední 26. přepracované a dopl-
něné vydání (ve Fortuně 2., pod le nových pra vi del českého pra vo pi su) vyšlo ro ku
2002 a je rozebráno. Ro ku 1951 by la poprvé publikována vysokoškolská příručka
Česká mlu v ni ce, určená i širší veřejnosti, její poslední rozšířené a přepracované
6. vydání vyšlo ro ku 1988 a která má perspektivní hlo u b ku hlavně ve formální mo r fo -
lo gii, její je A. Jedlička au to rem, lišila tva ry produktivní a neproduktivní na základě
objektivního po pi su změn ve spisovné normě. Uitečné pro veřejnost by lo to, e
v jed nom sva z ku by lo souhrnné poučení o mateřském ja zy ce, o ko di fi ka ci je ho spi-
sovné pod oby, o je ho vývoji, slovní zásobě a slohovém rozvrstvení. Ta to mlu v ni ce se
pro sa di la ja ko kodifikační příručka a nad to se sta la základem všech učebnic češtiny
určených škole i vzdělávání dospělých.

Ro ku 1959 přechází A. Jedlička na Filo zofi c kou fa ku l tu Uni ve rzi ty Ka r lo vy,
s kte rou byl bytostně spjat a do svého úmrtí. Ro ku 1963 se stává vedoucím ka te dry
českého a slovenského ja zy ka. Po srpnové in va zi ro ku 1968 ne by la je ho práce připuš-
těna k doktorské obhajobě a ro ku 1970 byl zba ven vedení ka te dry (jmenován byl
K. Ha u sen b las a ro ku 1971 V. Křístek). Kni ha Základy české sty li sti ky, jejím byl
hlavním au to rem a která vyšla ještě v ro ce 1970, nesměla být v době nor ma li za ce
pouívána, pro toe v ní by ly do kla dy ze zakázaných autorů. Ta to do ba ne u moni la
také počítačový výzkum spisovné češtiny, který měl pan pro fe sor v plánu. 

Doktorská di se r ta ce na téma Te o rie spisovného ja zy ka a pro ble ma ti ka současné
spisovné češtiny však na ko nec vyšla ja ko mo no gra fie Spisovný ja zyk v současné ko -
mu ni ka ci (Pra ha 1974, 2. vydání 1978) a by la a je stále vy so ce ceněna a často citována 
do ma i za hra ni ce mi, by la přeloena do němčiny a polštiny. Ve d le cha ra kte ri stiky so u- 
časné spisovné češtiny z hle di ska dy na mi ky jsou zde především ka pi to ly z te o rie spi -
sovného ja zy ka v širší perspektivě, zvláště slavistické. Ka pi to ly jsou aktuální v so u-
časné české bo he mi sti ce, kdy u některých lingvistů dochází ke zpochybňování spi -
sovné češtiny a při popisu její funkční a útvarové stra ti fi ka ce a di fe ren cia ce k rozkolí-
sávání některých základních pojmů. Pod le A. Jedličky běně mluveným ja zy kem je
útvar jen mluvený, fungující v pro je vech běně dorozumívacího sty ku a existující ja -
ko přechodné pásmo me zi vyhraněnými strukturními útvary, ji mi jsou spisovný ja -
zyk a dia lekt. V rámci spisovného ja zy ka vyděluje ja ko samostatný hovorový ja zyk
(s. 38). I později podrobně zko u mal vztah me zi ustáleností a proměnlivostí ja zy ko-
vých no rem a současně promýšlel je jich diferencované působení ve spisovném ja zy ce 
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a v útvarech nespisovných, rozlišoval zákonitosti jazykového systému, situací do ro -
zumívání a funkčních stylů.  

Alo is Jedlička na psal řadu článků o současné české slovní zásobě a gra ma ti ce.
Mnohé statě z te o rie spisovného ja zy ka, které vdy by ly spojovány s analýzou rozsáh- 
lého materiálu, zejména v ob la sti jazykových va riant tvaroslovných a slovotvorných,
by ly publikovány také ve světových jazycích ne bo v zahraničí, a pro to se sta ly so u-
částí moderní světové lin g vi sti ky a socio ling vi sti ky. A. Jedlička se zabýval dále kon -
frontačním stu diem spisovných jazyků slovanských, zvláště češtiny a slovenštiny,
pro ble mati kou sty li sti ky, otázkami překladovými, dějinami lingvistického bádání
o spisovných jazycích a dějinami je jich vývoje samého. V neposlední řadě věnoval
zásluně svou ve l kou po zo r nost i práci pro širší českou veřejnost, pro toe popu la ri zo -
val jazykovědu. Řešil přitom praktické otázky jazykové ku l tu ry a jazykové výchovy.

Významným ry sem Jedličkovy oso b no sti by la je ho sna ha o mezinárodní spo lu-
práci ve výzkumu spisovného ja zy ka, jak jsme u uve d li v sou vi s lo sti s je ho publikač-
ní činností.  Na Jedličkových pondělních asistentských seminářích na filozofické fa -
kultě (a předtím u na pedagogické fakultě) často re fe ro va li i zahraniční mno h dy
renomovaní slavisté. Pro to, kdy Mezinárodní komitét slavistů na svém zasedání
konaném ro ku 1970 v Helsinkách schválil za loení Mezinárodní komise pro slo van-
ské spisovné ja zy ky, zce la právem jme no val jejím předsedou právě A. Jedličku, který
tu to fun kci zastával a do ro ku 1993. Ta to ko mi se pořádala pravidelná zasedání a kon -
fe ren ce a vzešlo z ní mno ho publikací. Měl jsem to štěstí, e při jejích zasedáních
v Pra ze jsem mohl pa nu pro fe so ru organizačně pomáhat.

A. Jedlička věnoval svůj dlouhý ivot kolektivní vědecké a organizátorské práci
v lin g vi sti ce. Pra co val na he s lech Příručního slovníku ja zy ka českého, byl jedním
z vedoucích členů re da kce čtyřsvazkového Slovníku spisovného ja zy ka českého,
vycházejícího v le tech 1960–1971, připravoval v roz hla se je den z nejvíce sle do va-
ných pravidelných jazykových pořadů – jazykových koutků a je jich kniní zpra co-
vání. Spo lu pra co val na školním vydání Pra vi del českého pra vo pi su (Pra ha 1958). Na
po dzim významného ro ku 1968 byl ja ko vedoucí re da ktor „Naší řeči” jedním z hlav-
ních inspirátorů a organizátorů kon fe ren ce Spisovná čeština a jazyková ku l tu ra
k 50. výročí za loení „Naší řeči” a vzniku Československa. Ja ko vi ce pre zi dent Me zi-
národní ko mi se pro ling vi stic kou ter mi no lo gii při Mezinárodním komitétu slavistů
byl hlavním vědeckým re da kto rem potřebného dvojdílného kolektivního Slovníku
slovanské lingvistické ter mi no lo gie 1, 2 (Pra ha 1977, 1979), který ve d le lin g vi stic-
kých termínů ve všech slo vanských jazycích zaznamenává i ek vi va len ty německé,
anglické a francouzské.

Jak o výborném zna l ci spisovné češtiny na psal u je ho učitel B. Havránek, pan
pro fe sor Jedlička byl v ivotě i ve vědě na pro sto poctivý a obětavý. Sám jsem po znal,
jak je ho ivot byl naplněn plod nou prací vědeckou, peda gogi c kou a organizátorskou.

Stále patří k významným teoretikům pro ble ma ti ky spisovného ja zy ka i za hra ni ce mi
bo he mi sti ky se samostatným tvůrčím po stu pem a sociolingvistickým přístupem, je ho
áci především v zahraničí pokračují v rozvíjení te o rie spisovného ja zy ka.  Vzpomí-
náme na něj s láskou ja ko na výborného učitele s přátelským vzta hem ke studentům
i kolegům, na vynikajícího vědce s hlu bo kou znalostí ja zy ka a na charakterního
dobrého člověka se zanícením pro vlastní práci. 

Jo sef Štěpán, Pra ha
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