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Die Deutsche Gesellschaft 
für Namenforschung (GfN) e.V. 

nimmt Abschied von 

 Univ.-Professor Dr. Dr. h.c. 

Ernst Eichler

 *15. Mai 1930           †29. Juni 2012 

 Als Begründer und langjähriger Vorsitzender der Gesellschaft mit ihrem

Sitz an der Universität Leipzig hat der Slavist Ernst Eichler den internationalen

Schwerpunkt Namenforschung an der Universität Leipzig mitbegründet und

durch seine Forschungen insbesondere zu den slavischen Orts- und Ei gen-

namen Leipzigs, Mitteldeutschlands und der deutsch-slavischen Kon takt-

gebiete zu seinem großen Ruf entscheidend beigetragen. Die Zeitschrift

Namenkundliche Informationen, verschiedene Buchreihen und die Na men be -

ra tungsstelle des Namenkundlichen Zentrums der Universität gehen ebenso

wie der Studiengang Namenforschung auf seine Initiativen zurück. Im Namen

der GfN und ihrer Mitglieder im In- und Ausland bezeugt ihr Vorstand der

Familie des Verstorbenen seine aufrichtige Anteilnahme. Ernst Eichler wird in

seinen Werken und in unserem Gedenken weiterleben. 



Mie czysław BA LO WSKI

An drzej SIE RA DZ KI

Po znań

Sty li sty ka na gro b ków cmen ta rza 
w Pol skiej Ostra wie (ba da nia wstę p ne)

Słowa klu czo we: Ję zyk cze ski, stra te gie komu nika cy j ne, li te ra tu ra fu ne ra l na, in -
skrypcje nagrobne

Ke y words: Czech lan gu a ge, com mu ni ca tion stra te gy, fu ne ral li te ra tu re, sepu l chral
inscriptions

Abs tract

Autorzy pre zen tują w swoim ar ty ku le badania dotyczące sty li sty ki na gro b ków,
które znajdują się na cmen ta rzu w Polskiej Ostrawie w Re pu b li ce Czeskiej. Na
początku przed sta wiają oni krótką hi sto rię cmentrza w Polskiej Ostrawie, a na stę p nie
stru ktu rę ko m po zy cyjną in skry pcji na gro b nych: ele men ty wer ba l ne i iko ni cz ne. 

W dalszej części artykułu autorzy szczegółowo opisują części składowe in skry -
pcji nagrobnych: formuły początkowe, dane osobowe, symbole graficzne oraz formu- 
ły końcowe. Szczególną uwagę zwracają na formuły końcowe. Na podstawie mode-
lowej sytuacji komunikacyjnej przedstawiają oni pięć modeli formuł końcowych. Dla 
przykładu prezentują dokładną analizę modelu miłość  pamięć  życie.

Authors present in their ar ti c le re se arch about sty li stics of gra ve sto nes, which are
in the ce me te ry in Polská Ostrava in the Czech Re pu b lic. At the be gin ning they are
pre sen ting a short history of ce me te ry in Polská Ostrava. After that stru c tu re of co m -
po si tion of gra ve sto ne in scri p tions is de scri bed: verbal and iconic elements.

In the next part of article authors are de scri bing in detail co m po nents of gra ve sto -
ne in scri p tions: initial formulas, personal data, graphic symbols as well as final
formulas. They are paying special attention to final formulas. On the basis of model
com mu ni ca tion situation they are pre sen ting five models of final formulas. For
example they are in tro du cing a detailed analysis of model: love  memory  life.

Cmen tarz z re guły ko ja rzo ny jest ze spo ko jem, re fleksją, mie j -
scem, gdzie nie rządzą pra wa ży wych. Cza sa mi spo ty ka my się z okre -
śle niem mia sto zmarłych, w któ rym – jak pi sze Ja cek Ko l bu sze wski –

zna j dują się do my zmarłych. Nie cho dzi tu taj o grobo wce- kap li ce, ale
o ka ż dy zna j dujący się tam grób (na gro bek). Jed nak ta me ta fo ra uj mu -
je stan cmen ta rzy z okre su o wie le póź nie j sze go. W śred nio wie czu bo -
wiem zmarłych cho wa no na te re nie zna j dującym się mię dzy mu rem
ko ście l nym a ko ściołem, pokładając wia rę w ochron ne od działywa nie 
po świę co nej zie mi (ca m po san to). Jed nak te o ria ta nie wy trzy mała
pró by cza su i mu siała być zwe ryfi ko wa na, w wy ni ku cze go „w XVIII w.
cmen ta rze z przy czyn hi gie ni cz nych, pod no szo nych przez fran cu ski
ruch oświe ce nio wy, zo stały prze nie sio ne po za mia sto, a przy ko ście l -
ne cmen ta rzy ki w ob rę bie ów cze s nych me tro po lii lik wi do wa no” (Ja -
kub My sz ko ro wski1) lub co naj mniej za my ka no. W ten spo sób roz po -
czę to bu do wa nie no wych wie l kich cmen ta rzy - miast.

1. Hi sto ria cmen ta rza w Polskiej Ostrawie

Po do b ny los spo t kał cmen ta rze w Ostra wie, np. naj sta r szy no to wa -
ny cmen tarz zna j do wał się je sz cze przed lo kacją mia sta przy pa ra fia l -
nym ko ście le św. Wacława (czy li przed ro kiem 1297 – pie r wsza pi se -
m na wzmian ka o ko ście le). Rów nież cmen tarz w Pol skiej Ostra wie2

zo stał założo ny mniej wię cej w tym sa mym cza sie przy dre w nia nym
ko ście le pa ra fia l nym św. Je rze go. Po twier dzają to do ku men ty z 1555
ro ku, w któ rych w związku z po ża rem ko ścioła opi su je się je go hi sto -
rię i pro jekt bu do wy no we go mu ro wa ne go ko ścioła na mie j s cu spa lo -
ne go dre w nia ne go ko ściółka. Z tych i pó ź nie j szych do ku men tów ko -
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1 Cyt. za: http://www.sli de s ha re.net/sta we czek/cmentarz- zwiercia dem-spoe -
cznos ci-lokal nej [2012-07-25].

2 Polská Ostrava to stare latyfundium pol sko o stra wskie należące do książąt cie szy -
ń skich, którzy wie lo kro t nie go sprzedawali lub zastawiali, nie dbając o jego rozwój.
Dzięki wydobyciu węgla kamiennego wokół osady powstały liczne kolonie,
włączane następnie w jej granice (tzw. jurydyki). W wyniku tego w roku 1879 władze
cesarskie przyznały jej prawa osady z prawem orga ni zo wa nia dorocznych targów
(niejako prawa miasteczka, czes. městys). W 1919 roku władze Czechosłowacji
zmieniły nazwę Polskiej Ostrawy (używanej od 1434 r. do 1919 r.) na Śląską
Ostrawę, a w 1920 roku nadały jej prawa miejskie. 1 lipca 1941 roku została ona
włączona w granice admi ni stra cyj ne miasta Ostrawy. 



ście l nych do wia du je my się, że cmen tarz ten był czyn ny przez ponad
500 lat (por. Kašing 2009, s. 44), po nie waż 14.06.1823 ro ku poświę -
co no no wy te ren, prze zna czo ny na cmen tarz Pol skiej Ostra wy (krzyż
po śro d ku cmen tarza po sta wio no 1 wrze ś nia 1823 r.). 

Sta ry cmen tarz zna j do wał się w śro d ku osa dy przy za mko wej. Na
je go te re nie zna j do wała się ta k że nie wie l ka ko st ni ca, a po śro d ku zna j -
do wał się krzyż. Był nie wie l ki, ale i osa da była nie wie l ka. Miał dwie
czę ści: ka to licką i pro te stancką, zgod nie z du chem ów cze s nej epo ki
(re fo r ma cji). 

Na to miast no wy cmen tarz zna j do wał się przy wcze ś niej wy bu do -
wa nym ko ście le św. Jó ze fa, pełniącym fun kcję ko ścioła cmen ta r ne go
aż do mo men tu, kie dy zo stała wy bu do wa na ka p li ca cmen ta r na, co
stało się do pie ro w 1892 r. Jed nak nie był on w założe niu ko ściołem
cmen ta r nym, ale ko ściołem pa ra fia l nym3 wy bu do wa nym przez mie -
sz ka ń ców oko li cz nych osad i właści cie la pol skoo stra wskie go la ty fun -
dium hra bie go Fran ci sz ka Jó ze fa Wi l czka. Jed nak prze ko na nie, że
prze strzeń sa kra l na mo że zo stać stwo rzo na je dy nie przez in te gra l ne
ze spo le nie cmen ta rza z ko ściołem/ka p licą, spo wo do wało, że wtó r nie
przy pi sa no mu fun kcję uświę cającą mie j s ce po chów ku lu dzi.

Po sta wio na w 1892 r. ka p li ca (z wieżą) po sia dała je sz cze dwa nie -
co pó ź niej do sta wio ne po mie sz cze nia: pro se kto rium i ko st ni cę. Pod -
czas bom bar do wa nia w ro ku 1944 zo stała ona zbu rzo na, dla te go w la -
tach 1947–1948 pod ję to trud od bu do wa nia jej. Jed no cze ś nie po sze -
rzo no areał cmen ta rza. 

Ważną ce zu rę dla cmen ta rza sta no wi rok 1959, kie dy pod ję to de -
cy zję za mknię cia cmen ta rza w Mo ra wskiej Ostra wie i prze nie sie nia
go na cmen tarz Pol skiej Ostra wy. W ten spo sób stał się on cen tra l nym
cmen ta rzem całego mia sta. Wkró t ce też roz po częła się tu bu do wa
nowo cze s ne go kre ma to rium, któ re miało zastąpić – fun kcjo nujące od
1925 ro ku – wie lo kro t nie mode rni zo wa ne kre ma to rium cmen ta rza

Mo ra wskiej Ostra wy. To zde cy do wało o zmia nie kon ce pcji roz bu do -
wy cmen ta rza.

Pie r wo t na orien ta cja cmen ta rza była zgod na z orien tacją ko ścioła
św. Jó ze fa: z wscho du na za chód. Zo stała ona za cho wa na rów nież
pod czas ko le j nych po sze rzeń te re nu do ro ku 19414. Je sz cze wów czas
se kto ry wy zna cza no zgod nie z układem pro stokątnym. Do pie ro pod -
czas osta t niej roz bu do wy cmen ta rza zmie nio no za sa dę orien ta cji gro -
bów na połud nio wo - północną. Tym ra zem pun ktem od nie sie nia była
dro ga, ogra ni czająca cmen tarz od połud nia. Na to miast pod czas naj no -
wszej fa zy roz bu do wy kie ro wa no się ukształto wa niem te re nu (lek kie
wznie sie nie) i orien tacją na kre ma to rium5, któ re od 1970 ro ku stało
się pun ktem cen tra l nym cmen ta rza. Wy zna czo no wów czas se kto ry
ur no we i kir kut.

Jak mo gli śmy się prze ko nać, prze strzeń cmen ta rza w Pol skiej
Ostra wie jest mie j s cem zor gani zo wa nym według okre ślo nych za sad
(zwłasz cza za sad ku l tu ro wych), związa nych al bo ze zrytu alizo wa ny -
mi fo r ma mi grze ba nia umarłych (gro by tra dy cy j ne, gro by ur no we),
al bo z przy jętą tra dycją utrwa la nia pa mię ci o nich (utrwa la nia zgod ne -
go z za sa da mi wia ry czy oby cza ju przy ję te go w da nej społecz no ści;
gro by ka to li ków, pro te stan tów, ży dów). Owa prze strzeń ist nie je dzię -
ki zna mien nym ty l ko dla niej obie ktom i sym bo lom (ka p li ca cmen ta r -
na, kre ma to rium; na gro b ki, ur ny, epi ta fia i in skry pcje, rze ź by; zna ki,
ry ty, „płasko rze ź by”), któ re są skon wencjo nalizo wany mi no ś ni ka mi
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4  Wcześniej wie lo kro t nie po dej mo wa no decyzje o roz sze rze niu areału cmen-
tarza w latach: 1849, 1861, 1873 (po epidemii cholery), 1902, 1909, i 1937 (li k wi -
da cja ogrod ni c twa mie j skie go). Jednak naj wię ksze zmiany zostały dokonane
w latach 1959–1970: wy bu do wa no ko lu m ba rium i gaj urnowy (6,8 ha), wy bu do wa -
no kre ma to rium, żydowski cmentarz (1965) i żydowską salę obrzędów (ukończona
w roku 1986), nowe biuro zarządu,  po mie sz czenia po mo c ni cze łącznie z kwia cia r -
nią, nowymi drogami między sektorami itp. (ogółem 20 ha). 

5 Krematorium w Polskiej Ostrawie posiada trzy sale: wielką salę pożegnania
zmarłego, salę pożegnania zmarłego w gronie rodzinnym, salę do wystawienia
trumny na widok publiczny bez obrzędu pożegnania zmarłego oraz właściwe
krematorium.

3 W roku 1913 uległ on zna cz ne mu usz ko dze niu w wyniku szkód gó r ni czych
(zapadł się 8 m). Wtedy funkcję kościoła para fia l ne go pełniła ka p li ca cmen ta r na
(do roku 1929).



in fo r ma cji, dla te go z ich od czy ta niem nie ma wię kszych pro ble mów.
Jed nak do pie ro wszy stkie one ra zem wzię te od dają ten okre ślo ny spo -
sób ko mu ni ka cji, tę spe cy ficzną sfe rę ko mu ni ka cji, któ rej cen tra l nym
pun ktem jest grób ja ko sym bol.

„Już w tra dy cji ro man ty cz nej cmen tarz tra kto wa ny był ja ko swo i -
sta księ ga. Prze cha dz ka po nim była rze czy wi stym wczy ty wa niem się
w pro ble my śmie r ci i ży cia. Ka r ta mi owej księ gi sta wały się po szcze -
gó l ne gro by, po j mo wa ne ja ko świa de c twa lu dz kie go ist nie nia, lu dz -
kich do ko nań. Ta ka kon ce p cja uj mująca cmen tarz ja ko od po wied nik
księ gi, szkoły czy »dyda kty cz ne go ogro du«, prze ma wiająca do wy ob -
ra ź ni ufo r mo wa nej przez ro man tyczną wi zję świa ta, od po wie d nio
prze trans formo wa na w du chu me to do lo gii zna mien nej dla dzi sie j sze -
go spo so bu my śle nia, stać się mo że wska zówką ułatwiającą współ-
czesną in ter pre ta cję cmen ta rzy, szcze gó l nie wów czas, gdy do strze ga -
my w nich »prze strzeń trwałą«” (B. Mar kie wicz, http://tnn.pl/pm,656. 
html; sze rzej patrz Ko l bu sze wski 1996). Ja cek Ko l bu sze wski uwa ża,
że cmen tarz wi dzia ny z tej per spe kty wy  m o  ż e  b y ć  „o d  c z y  t y  -
w a  n y”  j a  k o  t e k s t  k u  l  t u  r y,  wska zujący spo sób re a go wa nia
da nej społecz no ści na fakt lu dz kiej śmie r ci. 

2. Schemat kom pozy cy j ny na gro b ka

„Grób jest społeczną i emo cjo nalną prze strze nią stwo rzoną wo kół
zmarłego. Prze strzeń ta po sia da swoją wy mo wę w po sta ci sym bo li.
Grób jest sym bo lem po śmie rt ne go do mu zmarłego, na któ ry składa
się sze reg ze w nę trz nych zna ków (fo r my gro bu, gro bo w ca, po mni ka,
epi gra fi ka, opra wa ro ślin na itp.)” (Ta naś 2008, s. 5), je go te kto ni ka.
Jed nak cen tralną część gro bu sta no wi ste la z in skrypcją. Jej pod po-
rządko wa ne są po zo stałe sym bo le na gro b ka. Je śli więc przy j mie my
pry ma r ność kodu wer ba l ne go, mo ż na wy ró ż nić na stę pujące ele men ty 
in skry pcji, w któ re włączają się po zo stałe ele men ty ko du sym boli cz -
ne go:

1. I n  s k r y  p  c j a  w e r  b a  l  n a:
a) formuła początkowa – do mi nu je funkcja info rma cy j na,
b) dane osobowe zmarłego/zmarłych („mie sz ka ń ca”),

c) formuła ko ń co wa (naj czę ściej la u da tio lub wy ra ża nie żalu na-
dawcy po śmierci zmarłego) – do mi nu je funkcja eks pre sy w na. 

2. E l e m e n t  i k o n i c z n y  (obudowa sym bo li cz na in skry pcji):
a) symbol gra fi cz ny na nagrobku,
b) rzeźba, kształt nagrobka itp.
Za tem in skry pcję na grobną na le żałoby roz pa try wać ja ko se mio ty -

cz ny akt ko mu ni ka cji, w któ rym obok zna cze nia wa ż ny jest rów nież
je go pra gma ty cz ny wy miar, czę sto wy ni kający z usy tu o wa nia zna -
ków wzglę dem sie bie (do ty czy to prze de wszy stkim ró ż nych stru ktu -
ra l nie ko dów). Sym bol gra fi cz ny bo wiem nie jed no krot nie włącza się
w tekst wer ba l ny, po siłkując lub wzbo ga cając je den z ele men tów in -
skry pcji wer ba l nej (tzn. da ne oso bo we lub fo r mułę ko ń cową; por.
rys 1.).
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Rys. 1. Czę ści składo we in skry pcji na gro b nej 



2.1. Formuła początkowa

Fo r mułą ini cjującą akt ko mu ni ka cji na gro b nej naj czę ściej jest sa -
ma kon sy tu a cja czy – dokład niej – bra ma cmen ta r na. Na niej za mie sz -
czo ne są fo r muły łaci ń skie, in fo r mujące o wej ściu na te ren, któ ry nie
na le ży już do świa ta ży wych, lub na pis Cmen tarz. Czę sto myślą prze -
wo d nią był fra g ment za czer p nię ty z księ gi II Mo j że szo wej: „Zde j mij
obu wie z nóg two ich, zie mia bo wiem, na któ rej sto isz, jest zie mią
świętą” (Wj 3, 3–5). Na le ży więc pa trzeć na cmen tarz ja ko mie j s ce
do cze s ne go spo czyn ku człowie ka po tru dach zie m skiej wę drów ki,
gdzie lu dzie roz po czę li swój osta t ni etap wę drów ki do Bo ga. Z te go
wzglę du na ostra wskich ste lach bar dzo rza d ko po ja wiały się do da t ko -
we zwro ty wer ba l ne mó wiące o tym, że ktoś tu le ży, śpi, spo czy wa...
Naj czę ściej jed nak po ja wiają się dwa wzo r ce (i trze ci mie sza ny):

1. Tu od po czy wa/od po czy wają (w Panu) – głównie na grobach sta r -
szych: zde odpočívají, zde v Pánu odpočívají, zde odpočívá v Pánu,
zde by odpočíval (senátor);

2. Grób rodziny lub ród/rodzina/członek rodziny: Hrobka rodiny,
Rod, Rodina, Manželé, Matka;

3. Formuły mie sza ne: zde odpočívá rodina, zde odpočívá v Pánu
rodina, zde tiše spinka naše milovaná.

Są to jed nak fo r my spo ra dy cz nie spo ty ka ne i to na sta r szych na -
gro b kach. Za tem na le ży przyjąć, że fo r mułą ini cjującą akt ko mu ni ka -
cji te kstu na gro b ne go jest nie kod wer ba l ny, ale kod sym bo li cz ny (np.
krzyż czy kie lich; o tym po ni żej).

2.2. Dane osobowe

O ile wer ba l ne fo r muły początko we nie na leżą do obli gato ry j nych
ele men tów in skry pcji, o ty le da ne oso bo we po ja wiają się na ka ż dym
na gro b ku. Jest to zro zu miałe, je śli we źmie my pod uwa gę, że no wsze
cmen ta rze – zwłasz cza poza ko ście l ne – indy widu a li zują kult zmarłe-
go, cze go kon se k wencją jest „po wszech ne opa try wa nie gro bów zna -
ka mi okre ślający mi to ż sa mość zmarłego”. Za cho wa ne były rów nież

np. śla dy hie ra r chii społecz nej. Za tem pod mio to wa in fo r ma cja mu -
siała po ja wić się na na gro b ku, któ ry właś nie – prze de wszy stkim czy
w pie r wszym rzę dzie – po to był po sta wio ny, by upa mię t nić zmarłego.

Mi mo tej indy widua li za cji ku l tu zmarłego po ja wiają się pełne lub
zre du ko wa ne in fo r ma cje. Za in wa riant na le ży przyjąć umie sz cze nie
na zwi ska zmarłego oraz faku lta ty w nie je go imie nia, ro ku uro dze nia
i śmie r ci. Ta kie za pi sy sta no wią ponad 90% wszy stkich po ja wiają-
cych się na ostra wskim cmen ta rzu da nych oso bo wych. Na to miast wy -
stę pują ta k że da ne roz budo wy wa ne lub upro sz czo ne. Do tyczą one
z jed nej stro ny: 

1) w przy pa d ku  w a  r i a n  t ó w  r o z  b u  d o  w a  n y c h:
a) oz na cze nia po szcze gó l nych dat sym bo la mi urodzin (gwia z d ka)

i śmierci (krzyżyk),
b) ujęcia pełnych dat uro dze nia i śmierci (dzień – miesiąc – rok),
c) zastąpienia gwia z d ki i krzy ży ka wy ra za mi,
d) dodanie in fo r ma cji szczegółowych, iden ty fi kujących zmarłego

(do części indy widu a li zującej dane osobowe), jak np. zawód,
stopień po kre wie ń stwa, szczegóły dotyczące śmierci itp. („ten
z tych, który....”),

2) w przy pa d ku  w a  r i a n  t u  u p r o  s z  c z o  n e  g o:
a) po mi nię cia daty uro dze nia lub śmierci – nawiązanie do śred nio -

wie cz nych grobów zbio ro wych,
b) po mi nię cia imienia – tutaj funkcję iden ty fi kującą pełni na zwi sko 

rodu, rodziny itp.,
c) po mi nię cia na zwi ska.

Fun kcję indy widu a li zującą pełnią rów nież na zwy za wo dów, peł-
nionych przez zmarłych. Jed nak te po ja wiają się spo ra dy cz nie. W ana-
li zo wa nym ma te ria le wystąpiły: dy ry gent, gó r nik, na uczy ciel, na -
uczy cie l ka, pi sarz, ko m po zy tor, se na tor, ka no nik, dzie kan, pro boszcz, 
ksiądz (po eta), dy re ktor szkoły, kie ro w nik pol skiej szkoły, urzęd nik
gó r ni czy, pro fe sor ka szkoły wy ższej, sio stra za kon na, ro l ni czka, kon -
ce r t mistrz, cze ski aktor, członek za gra ni cz nej ar mii, a na wet okre śle -
nie důchodní, a ta k że sto p nie wo j sko we (ma jor, ge ne rał) czy na uko we 
i za wo do we (np. pro fe sor, bánský inženýr, CSc., PhMr., Ing.Dr.,
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PPLK.Ing., RNDr., JUDr., MUDr., P.Dr., Mgr., PhDr., Ing.), po śred -
nio wska zujące na wy ko ny wa ny za ży cia za wód.

2.3. Sym bo li ka

Już od naj daw nie j szych cza sów po ja wiło się „coś, co mo ż na na -
zwać twó r czo ścią [...] sztu ki na gro b nej, ope rującej nie jed no krot nie
de ta lem i ele men tem sym bo li cz nym, za le ż nym jed nak od za so b no ści
kie sze ni in wes to ra. Po ja wia się ogro m na roz pię tość owej sztu ki – od
pro s tych, nie jed no krot nie pry mi ty w nych krzy ży, po przez lu dową
twó r czość ka mie niarską, bar dziej fa cho we wa r szta ty ka mie nia r skie,
a na wet ar ty sty cz ne, rze ź bia r skie i archi tekto ni cz ne założe nia. Głów-
ną cechą jed na k że twó r czo ści cmen ta r nej było (i jest) po wie la nie, któ -
re z cza sem pro wa dzi do zba nali zo wa nia form i po wie rz chow nego na -
śla dow nic twa. Posługi wała się ona ele men ta mi wszy stkich epok i sty -
lów, a za głów ny wa lor bu do w li uz na wa no oz do b ność. Po wsta wa niu
konwe ncjo na l nych ko m po zy cji sprzy jało roz po wszech nia nie się sty -
lów hi sto ry cz nych – neo roma ń skie go, neo go ty ku, neo re ne san su, neo -
ba ro ku, neo kla sycy z mu czy ekle kty z mu” (http://www.cmen ta rze1 -
woj ny. freehost.pl/rola.html).

Wśród te go ze sta wu sym boli cz ne go mo ż na wy mie nić dwie gru py:

1. S y m b o l e:
a) o usta lo nej treści, po wszech nie znanej,
b) oka zjo na l ne, „ikony” łatwe do od czy ta nia;

2. R z e ź b y  i  f i g u r y:
a) o usta lo nej in ter pre ta cji ar ty sty cz nej (np. anioły, ko lu m ny czy

trumny),
b) stanowiące ar ty styczną wizję roz po zna wal nego de sy g na tu, bazy

im pre sji ar ty sty cz nej.

Do pie r wszej gru py na leżą sym bo le, któ re po chodzą za rów no z ku -
l tu ry chrze ści ja ń skiej, jak rów nież z ku l tu ry śród zie mnomo r skiej,
przy czym na le ży tu do dać, że współcze ś nie co raz czę ściej wy ko rzy -
stu je się sym bo le uni wer sa l ne. Spo śród sym bo li o usta lo nej tre ści po -
ja wiły się:

– b l u s z c z  – symbol nie śmier tel no ści (w chrze ści ja ń stwie też
symbol duszy żyjącej po śmierci), po nie waż roślina ta pnie się także 
po ma r twych drzewach;

– b u  k s z  p a n  – symbol nie śmier tel no ści, po nie waż jest wie cz nie
zielony; spo ty ka ny jest na sta ro ży t nych cmen ta rzach jako forma
ofiary pod zie mnym bóstwom; 

– g a ł ą z k a  o l i w n a  – symbol błogosławie ń stwa, do bro by tu
i szczę ścia, po nie waż to oliwą na ma sz cza no osobę,  prze zna czoną
do pełnienia szcze gó l nych, naj wy ższych funkcji, np. w chrze ści ja ń -
stwie Mesjasz to Na ma sz czo ny na króla;

– g a ł ą z k a  p a  l  m o  w a  – symbol nadziei (ale też hołdu złożonego
Chry stu so wi, po nie waż przy po mi na wjazd Chry stu sa do Je ro zo li -
my, którego witano okrzy ka mi hosanna, hebr. pomóż proszę), jest
też atry bu tem święty ch-mę czen ni ków;

– k w i a t  – symbol młodego życia, radości, zwy cię stwa nad śmier-
cią, nadziei, łaski bożej; kwiat zwiędły lub złamany zaś to symbol
prze rwa ne go życia; pojawia się przede wszy stkim na grobach osób
zmarłych młodo lub w sile wieku6; 

– r ó ż a  – róża biała to symbol od ro dze nia, miłości zwy cię żającej
śmierć, róża cze r wo na zaś, która zgodnie z mi to lo gią śród zie mno -
morską powstała z krwi Adonisa, to symbol miłości zie m skiej;
jednak na na gro b kach brak szra fo wa nia, trudno więc określić kolor
róży;
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6 Warto tu dodać, że w ży do wskiej sztuce sepu l kra l nej pojawiają się bukiety
kwiatów, które są symbolem śmierci młodego człowieka. Taki przypadek wystę-
puje w badanym materiale wraz z rzeźbą klęczącej kobiety opuszczającej bukiet
kwiatów (faku lta ty w nym re k wi zy tem jest tu odcięta gałąź). Postać kobiety przy po -
mi na staro te sta men tową per soni fi ka cję płaczu nad losem narodu wybranego. Jed-
nak trudno tu mówić o ży do wskich ko rze niach zmarłego, ponieważ grób nie posia-
da znaków judaizmu, a także nie znajduje się na sąsiadującym cmentarzu żydow-
skim. W badanym materiale bukiet kwiatów pojawia się na grobie mężczyzny
(później grobowcu rodzinnym), który zmarł w wieku niewiele ponad 38 lat.    



– m a k  – atrybut gre c kie go boga snów Hy p no sa, ale i boga śmierci
Tha na to sa, po nie waż w sta roży t no ści sen tra kto wa no jako prze rwa -
nie życia, później wi do cz ne jest to w fi gu rach na na gro b kach
(umarły przed sta wia ny jest jako osoba śpiąca); w chrze ści ja ń stwie
zaś śmierć jest tra kto wa na jako czas ocze ki wa nia – swoisty rodzaj
snu – na Sąd Osta te cz ny;

– l i l i a  – grecki symbol nie win no ści, czy sto ści, który w tym samym
zna cze niu jest używany w chrze ści ja ń stwie, jednak także w nieco
zmie nio nym w od nie sie niu do grobu zna cze niu: symbol łaski bożej
i od pu sz cze nie win oraz opieki boskiej nad wy bra ny mi (por. Przy -
pa trz cie się liliom polnym jak rosną: nie pracują ani nie przędą.
A po wia dam wam, że nawet król Salomon w całej swej chwale nie
był tak przy od zia ny jak jedna z nich Mt 6);

– k i e l i c h  – znak Braci Czeskich i symbol przy mie rza między
Bogiem a lu dz ko ścią (wraz z hostią), dlatego gwa ran tu je zba wie nie
zmarłym - wierzącym; 

– k s i ą ż k a,  B i b l i a  – symbol religii ob ja wio nej, po nie waż często
apostołów przed sta wia no ze zwojami w dłoniach, ale i w ju da i z mie
zna j du je my księgę po zna nia i wiedzy, która została prze ka za na
Adamowi przez Boga, za jej po śred ni c twem Bóg chce prze ka zać
swe ob ja wie nie; 

– k o r o n a  c i e  r  n i o  w a  – symbol chrze ści ja ń skiej pokory, dlatego 
po zo sta li przy życiu powinni z pokorą znieść śmierć zmarłego, po -
do b nie jak Chrystus drogę krzyżową;

– k r z y ż  (ł a c i ń s k i,  g r e c k i,  ł a p i a s t y,  b r a  b a n  c k i)  –
symbol wiary (wy zna nia), zba wie nia i zma r twy chwsta nia, a także
pod da nia się woli Boga; w śred nio wie czu krzyż to atrybut per soni -
fi ka cji Wiary, współcześnie w ku l tu rze eu ro pe j skiej też symbol
mogiły;

– z n i c z  m a ł y  (n a  g r o  b  n y)  – sym bol światła, oczy sz cze nia,
kształt płomie nia zni cza wska zu je na ruch drgający, któ ry wy ra ża
ży cie (tu ży cie kon tynu o wa ne w za świa tach); 

– p o  c h o d  n i a  – źródło światła i ognia, czyli życia, ale też symbol
cie mno ści, śmierci (po chod nia wznie sio na oznacza życie, opu sz -
czo na – ciemność, śmierć); na kir ku tach spotyka się ją przede wszy -
stkim u asy mi la tów; w zgro ma dzo nym ma te ria le jest sym bo lem
życia. 

Drugą gru pę sym bo li tworzą zna ki oka zjo na l ne, któ rych od czy ta -
nie nie sta no wi wię ksze go pro ble mu. Od wołują się one do ba zy, łatwo 
wery fiko wa l nej, wy stę pującej al bo w pie r wo t nym śro do wi sku funk-
cjo no wa nia te go zna ku, al bo na na gro b ku. Są to:

– g ł o w a  C h r y  s t u  s a  i  M a r y i  – znak sym bo li zujący trwanie
przy odchodzącym z tego świata człowieku, 

– k a l i a  – (właściwie za nte de s chia) jest symbolem łaski, do da t ko wo 
kolor biały sym bo li zu je nie win ność, czystość; kwiat, który za li cza -
ny jest do roślin cmen ta r nych; w naszej ku l tu rze jest to kwiat nie -
zna ny, po nie waż po cho dzi z Afryki Połud nio wej i Śro d ko wej,
dlatego też jest uto ż sa mia ny z lilią, prze j mując jej zna cze nie;
symbol łaski nadano jej później, po nie waż (nie upra wia na) jesienią
zamiera, a wiosną odradza się sama (łaska od ro dze nia się, nie zni sz -
czal na roślina);

– l a m p k a  g ó  r  n i  c z a  –  symbol gó r ni ka, atrybut łatwo za uwa ża l -
ny przez ka ż de go i od ró ż niający tę grupę zawodową od innych; na
na gro b kach bywa nie kie dy od wró co ny w dół, co nawiązuje do za -
ko ń cze nia pracy, a tym samym życia (motyw sto so wa ny choćby
w kwiatach: złamana łodyga, a kwiat zwró co ny ku dołowi);

– l i ś ć  l i p o w y  – znak oka zjo na l ny po ja wiający się na gro bo w cu
rodziny o na zwi sku Lípa, pojawia się w dwóch formach: z lewej –
ryt złocony, z prawej – od wró co ny z rytem szarym (na gro bek z cza -
r ne go ma r mu ru), oz na czając tym samym początek i koniec życia
(liście w pełnym blasku i tracące swój blask);

– p e r l i k  i  ż e  l a  z  k o  – symbol gó r ni ka, po do b nie jak lampka gó r -
ni cza na zwi ązu je do narzędzi używanych przez górnika;
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– t u l i p a n  – symbol młodych ludzi, na ru mu ń skich na gro b kach
otwarty tulipan wieńczy słup i wy stę pu je na ko bie cych lub dzie w -
czę cych na gro b kach;

– u r n a  – jest to nawiązanie do anty cznej sztuki cmen ta r nej, jed na k -
że w badanym ma te ria le jest to rodzaj nowego znaku, nienawiązu-
jącego do żadnej z religii, a jedynie do po pu la r nej w Czechach kre -
ma cji zwłok; stanowi zatem rodzaj ikony, a nie symbolu;

– w ą ż  E s k u  l a  p a  – symbol połączenia śmierci i meta fizy cz ne go
życia; atrybut boga lekarzy Askle pio sa (Esku la pa), na na gro b kach
pojawia się jedynie wtedy, gdy zmarłyy był le ka rzem.

Wśród  r z e ź b  na le ży wy mie nić posągi przed sta wiające: 
1. P o s t a c i  m ę s k i e: młody mę ż czy z na z wyciągniętą ręką w ge-

ście po że g na nia (na grobie mę ż czy z ny),  górnik w stroju galowym
(na grobie gó r ni ka);

2. P o s t a c i  k o b i e c e: kobieta w pozycji siedzącej, wsparta na
kolanie i zasypiająca (na grobie ro dzin nym), kobieta klęcząca z wy- 
ciągniętą ręką w geście składania kwiatów na grobie (na grobie ro -
dzin nym), kobieta z po chy loną głową upu sz czająca kwiat (na
grobie ), matka trzymająca dziecko na ko la nach (na grobie );

3. (Se man ty cz nie)  u n i  w e r  s a  l  n e  w y  o b  r a  ż e  n i a: Chrystus
trzymający w ob ję ciach umarłego/umarłą (na grobie ro dzin nym),
trumna (na grobie ro dzin nym), ko lu m ny zwie ń czo ne łukiem, na
którym zna j du je się krzyż Chry stu sa z prze rzu coną przez ramiona
krzyża szatą (na grobie ro dzin nym);

4. O k a  z j o  n a  l  n e  i m  p r e  s j e  a r  t y  s t y  c z  n e: wy ob ra że nie ka -
me r to nu (na grobie dy ry gen ta), płasko rze ź ba przed sta wiająca
cztery po sta cie w ko le j no ści: ro l ni ka, matkę trzymającą dziecko na
ręku i hu t ni ka (na grobie pisarza); rozbita na dwie części stela (na
grobie mę ż czy z ny)7.

Usy tu o wa nie rzeźb na po szcze gó l nych gro bach jed noz na cz nie
wska zu je na dwa ro dza je fi gur: oka zjo na l ne i o cha ra kte rze uni wer sa l -
nym. Do pie r wszych za li czy my po sta ci mę skie i ar ty sty cz ne im pre sje
oka zjo na l ne. Na to miast do dru giej – po sta ci ko bie ce (naj czę ściej wy -
stę pują w ze bra nym ma te ria le) i wy ob ra że nia uni wer sa l ne, któ re
mogą po ja wić się na ka ż dym gro bie. Wy ni ka to z fa ktu, że po sta ci ko -
bie ce na wiązują do po wszech ne go wy ob ra że nia aniołów. Fi gu rom
z cmen ta rza w Ostra wie bra ku je je dy nie skrzy deł, co wi dać, je śli po -
rów na my te posągi z po do bny mi z in ne go cmen ta rza przed sta wiają-
cy mi anioły (są to po sta ci ko bie ce ze skrzydłami). Po pu la r ność po sta -
ci ko bie cych mo ż na wy ja ś nić ta k że tym, że anioł jest uo so bie niem
porządku du cho we go, a tym sa mym  jest po śred ni kiem mię dzy Bo -
giem a człowie kiem (czy sze rzej: na turą). Są po sta cia mi czę sto spo ty -
ka ny mi na cmen ta rzach już od śred nio wie cza, kie dy przy pi sy wa no im 
ro lę „uno sze nia” du szy do Bo ga lub do gro na aniołów. Już za ży cia
człowie ka anioł dbał o nie go (Anioł Stróż), dla te go po śmie r ci mu siał
za dbać o je go du szę, a ciało zmarłego po zo sta wało pod je go opieką aż
do Sądu Osta te cz ne go (Anioł Stra ż nik Gro bu), kie dy przy j dzie zbu -
dzić zmarłego. W ciągu XIX w. roz sze rzo no se man ty kę anioła. Smu -
tek po śmie r ci zmarłego mu siał być udziałem anioła, któ ry opie ko wał
się nim, za tem stał się on z jed nej stro ny sym bo lem żałoby (Anioł
Smu t ku), a z dru giej – sym bo lem śmie r ci (Anioł Śmie r ci)8. 

Ponad to wa r to tu zwró cić uwa gę na fakt, że po stać klęczącej ko -
bie ty wy stę pu je za rów no w fo r mie rze ź by, jak rów nież płasko rze ź by
czy ry tu na na gro b ku. Ta rze ź ba na wiązu je do staro testa mento we go
wy ob ra że nia, usan kcjo nowa ne go w ju da i z mie, a mia no wi cie per soni -
fi ka cji płaczu nad lo sem na ro du wy bra ne go.

Wszy stkie sym bo le i rze ź by są pod porządko wa ne jed nej z dwóch
czę ści in skry pcji wer ba l nej: da nym oso bo wym (np. krzyż, kie lich,
per lik i że la z ko itp.) lub fo r mu le ko ń co wej (np. klęcząca ko bie ta,
głowa Chry stu sa i Ma ryi), przy czym ten dru gi przy pa dek jest o wie le
bar dziej czę sty.
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7 Tutaj należy zaliczyć nie wie l kich rozmiarów płasko rze ź bę odjeżdżający wóz
konny, która znajduje się na grobie rodzinnym. Wprawdzie nawiązuje ona do
symbolu rozstania, ale nie miała cha ra kte ru znaku sepu lkra l ne go. 

8 Szerzej patrz: http://cmen ta rium.sowa.website.pl/Epi ta fia/epi ta fia_obj.html
[2012-07-25].



2.4. Formuły ko ń co we 

Fo r muła ko ń co wa naj czę ściej sta no wi swe go ro dza ju la u da cję
zmarłego. W niej naj bar dziej wi do cz ny jest jed nak fun da tor na gro b ka. 
By wa on wy ra żo ny bez po śred nio lub po śred nio. Naj isto tnie j sze jed -
nak – z pun ktu wi dze nia ko mu ni ka cji ję zy ko wej – jest to, jaką treść
kogni tywno- prag ma tyczną niosą one ze sobą: pa mięć po zmarłym, żal 
spo wo do wa ny je go śmie r cią, cie r pie nie kre w nych czy pro śba skie ro -
wa na do Bo ga, Naj wy ższe go, prze chod nia, a na wet do zmarłego9.
W związku z tym przy ję li śmy me to dę opi su mo de lo wych sy tu a cji
komu nika cy j nych, po zwa lających na uży cie da nej fo r muły ko ń co wej. 
Po szcze gó l ne mo de le pre zen tu je ta be la 1.

Ta be la 1. Mo de le fo r muł ko ń co wych

Mo del Ele ment
tema ty zo wa ny

Sche mat
mo de lu Przykłady fo r muł ko ń co wych

1.  tema ty zo wa na 
zo sta je pa mięć

miłość 
pamięć   ży cie

Vzpomínky na srdce sladí zůsta-
nou nám navždy svaté; Kdo měl
rád, ni k dy ne za po me ne | Kdo znal,
rád vzpo me ne; S láskou vzpomíná
celá ro di na a ni k dy ne za po me ne;
Jen ten jest mrtev, kdo byl za po me -
nut; Hra ni ce živo ta – ni ko liv lásky; 
Co Bůh láskou spo jil | Smrt ne roz-
loučí;  Tys odešla, spíš věčný sen,
však nám jsi ne umřela, | žiješ
v našich srdcích dále...

2.

 tema ty zo wa ny 
zo sta je 

sza cu nek dla
zmarłego

śmierć 
poczu cie

bezsilno ści 
pogodze nie się
 emo cje

pozyty w ne 
sza cu nek dla

zmarłego

Tvo je duše by la Bo hu milá. | Pro to 
si tě k sobě po vo lal; Zde odpočívá | 
ne j dražší kle not na světě | naše
ma min ka a babička; Zde po cho-
váno celé štěstí naše!; Ne l ze živo ta 
zadržeti tam, | kde Bůh jej od vo-
lává; Jak Bůh si přál, tak se sta lo;
Vše potřebné za nás udělal Kri -
stus; To nelze říci slovem | Co
lásky dřímá pod tímto rovem; Spi
sladce drahý tatínku a maminko;
Jdi a Hospodin budiž s tebou; Proč 
květy vadnou?; Tvůj ivot | byla
krásná | sym fo nie | – leč ne do-
končená.

3.
tema ty zo wa ny

zo sta je żal
na da w cy

śmierć 
poczu cie

bez silno ści 
bunt  emo cje 
ne gatyw ne 

żal

Bez jediného slo va rozloučení
odešel jsi tatíčku náš drahý; Co
štěstím by lo v žití, smrtí změnilo se
v žal!; Nit živo ta mého by la pře-
rvána | a já mu sel bez rozloučení |
tak mlád odejít od vás; Odešels
nám všem, kteří tě tak rádi měli aniž
tvo je re ty Sbo hem zašeptaly; Proč
odešel jsi nám všem, kteří tě tak
rádi měli aniž tvo je re ty Zbo hem
zašeptaly; Proč přestalo mé srdce
náhle bít, vždyť mělo přece pro ko -
ho žít. Proč?; Slza v oku v srdci žal
co milované Bůh nám vzal.

4.

tema ty zo wa na
zo sta je pro śba

na da w cy
w imie niu
zmarłego

śmierć wia ra
(uf ność) 

prośba do Bo ga,
prze chod nia

Dobrotivý Pa ne Jeíši dopřej mu
po ko je věčného; Żyłem Bo że, bo
chciałeś, umarłem, bo ka załeś,
lecz zbaw mnie, bo mo żesz; Páne
dej mi duši; Po syp květy můj hrob | 
a půjdeš po utníku ko lem | moná
e mně jsi pa l ce drel | kdy jsem
byl iv; Za lásku, námahu, sta ro sti
| dej Boe klid v ne bi věčnosti; Po -
koj po pe lu – duši mír!; Pro těký
ivot buď ti lehká země!; Pa ne, ne -
buď mi přísnym su d com, ale lás-
kavým spa si te ĺ om; Páne dej nám
milost svou.  
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9 Tutaj pomocna będzie teoria Elizabeth Kübler–Ross (1998), która badając
pacjentów oczekujących na śmierć, wyróżniła następujące fazy ich reakcji, będące
podobnymi u wię kszo ści osób (w tym także osób opłakujących zmarłych):
–  wstrząs i za prze cze nie – chory nie chce uwierzyć, że umrze; 
– gniew, złość, zde ner wo wa nie, zazdrość – chory wyzwala emocje ne ga ty w ne;
– per tra kta cje – chory prosi o przedłużenie mu życia;
–  de pre sja i po czu cie bez nad ziej no ści – chory nie chce walczyć o życie;
–  akce p ta cja i poddanie się – chory godzi się z nie uchronną śmiercią i przy go to wu -
je się na nią.



5.
tema ty zo wa ne
zo sta je ży cie

wie cz ne

śmierć  po czu -
cie bez si l no ści
 nad zie ja 
ży cie przyszłe

Bolestný byl náš roz chod – |
radostné bu de setkání!; Chtěla jsi
byt andílkem, tak leť | Do té krásné 
země a počkej | Tam na mě na
obláčku... | Ma min ka; Na shle da -
nou v říši nadhvězdné!; Roz lo u-
čení byl náš osud, shledání naši
naděje; Vzpomínkami slzy ka nou,
duše šeptá na shle da nou!; Zde
drazí sla d ce odpočiňte sobě | Dik
lásky ste le lůžko Vám v hrobě |
Rozkvětá z něho žití v Kri stu věčné
| A navždy s vámi spo ji děti vděčné.

Przy j rzy j my się tu je dy nie mo de lo wi pie r wsze mu, po zo stałe po zo -
sta wiając na oso b ne studium.

MODEL 1
miłość    pa mięć   ży c ie

TEMA TY ZO WA NA PA MIĘĆ

W mo de lu pie r wszym istotą jest prze ka za nie in fo r ma cji o prze cho -
wy wa niu zmarłego w pa mię ci na da w cy/fun da to ra na gro b ka. Jest to
zgod ne z pod sta wową funkcją cmen ta rzy. No ta be ne na zy wa ne one są
prze strze nią pa mię ci. Jest to jed nak prze strzeń dy na mi cz na i oso b li -
wa, kre ująca, prze strzeń, w któ rej spo ty kają się dwie wspól no ty: ży -
wych i umarłych. Wy wołana tym in ter ak cja wy mu sza wzno wie nie
pro ce su kognity wno-emo cjonal ne go, w wy ni ku któ re go na stę pu je
„oży wie nie”, przy wró ce nie po sta ci zmarłego do świa ta ży we go. Na -
stę pu je to je dy nie wte dy, gdy w wy ni ku kon ta któw ze zmarłym oso by
ży we wy two rzyły własną więź z nim opartą na miłości (o czę sto ści te -
go zja wi ska świa d czy cho ć by fra ze o lo gia i me ta fo ry ka po to cz na; mo -
ż na by tu przy wołać wie le me ta for i związków fraze olo gi cz nych fun -
do wa nych wy ra za mi miłość i ży cie, z ich sy no ni mią włącz nie). Za tem
miłość gwa ran tu je ży cie w kimś, któ re po śmie r ci jest kon tynu o wa ne
w fo r mie pa mię ci. Jej prze ja wa mi są mo d li twa, chwi la ci chej re fle ksji
nad gro bem, złoże nie kwia tów bądź za pa le nie zni cza, na wet sprząt-
nię cie zwiędłych li ści spadłych na mo giłę. 

W ze bra nym ma te ria le na po wy ższy fakt jed noz na cz nie wska zują
in skry pcje, w któ rych oprócz ma ni fe sta cji obe cno ści fun da to ra, zna j -
du je się za pis je go in ten cji. Jed nak oma wia ny mo del fo r muł ko ń co -
wych w ka no ni cz nej po sta ci nie wy stę pu je, co jest związa ne z tzw.
„prze ga da nym te kstem”. Ele men ty zbęd ne z pun ktu wi dze nia ko g ni-
ty wi z mu są po mi ja ne po do b nie, jak to było w przy pa d ku fo r muły
początko wej. Za tem w fo r mu le ko ń co wej re a li zującej mo del 1 po win -
na obli gato ry j nie wy stę po wać część de kla raty w na (cza sa mi je dy nie ta 
część), którą re a li zują ró ż ne sche ma ty za wie rające wspo mnia ne
wcze ś niej ele men ty: miłość, pa mięć i ży cie. Ich sta ty sty cz ny udział
uka zu je ta be la 2.

Na le ży tu taj zwró cić uwa gę na je sz cze dwa zja wi ska. Pie r wsze
z nich do ty czy kla m ry (czy po wta rzal no ści sze re gu), dru gie – li to ty.
Wpra w dzie do tyczą one czte rech fo r muł ko ń co wych, jed nak świad-
czą rów nież o ży wo t no ści te go mo de lu. W przy pa d ku pie r wszym cho -
dzi o zwró ce nie uwa gi na fakt, że właś nie miłość jest siłą sprawczą, co 
na wiązu je do nowo testa mento we go od po wia da nia na wszy stko do -
brem (sche mat  miłość    pa  mięć    ży cie    mi łość) : Láska se 
splácí láskou; Láska za lásku. W dru gim zaś idzie o fakt, że li to ta ma
większą siłę eks pre sji, jest si l nie j szym wy ra zem in ten cji na da w cy,
por.  np.  Jen ten jest mrtev, kdo byl za po me nut; Mrtev, kdo za po me -
nut!, co pod kre śla do da t ko wo znak wy krzy k nie nia w dru gim cy to wa -
nym przykład zie. Oto ki l ka przykładów wspo mnia nych fo r muł ko ń -
co wych: Odešla jsi od nás ne na da le | avšak žiješ s námi neustale;
Vzpomínky na srdce sladí zůstanou nám navždy svaté; Kdo měl rád,
ni k dy ne za po me ne | Kdo znal, rád vzpo me ne; Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, ten neodešel; Nikdy na vás neza po me ne me | naší mi lo -
vaní rodiče.  | Děti a vnoučata | Vzpomínají manželka a děti; S láskou
vzpomíná celá ro di na a ni k dy ne za po me ne; Jen ten jest mrtev, kdo byl
za po me nut; Hra ni ce živo ta – ni ko liv lásky; Umřel´s, ale v srdcích |
našich žiješ dále!;Živým láska – mrtvým vzpomínka.
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Ta be la 2.  Sta ty sty cz ny udział po szcze gó l nych sche ma tów fo r muły ko ń co wej
 mo de lu 1

Sche mat
fo r muły ko ń co wej

Da ne sta ty sty cz ne wy ra żo ne

li cz bo wo pro cen to wo

MIŁOŚĆ  PA MIĘĆ (
ŻY CIE)

19 30,2

(MIŁOŚĆ ) PA MIĘĆ (
ŻY CIE)

17 27,0

MIŁOŚĆ ( PA MIĘĆ)
ŻY CIE

16 25,4

MIŁOŚĆ ( PA MIĘĆ 
ŻY CIE)

  6    9,4

MIŁOŚĆ  [PA MIĘĆ 
ŻY CIE  ] MIŁOŚĆ

  2    3,2

~ [(MIŁOŚĆ  ) PA MIĘĆ
  ŻY CIE]

  2    3,2

(MIŁOŚĆ ) PA MIĘĆ 
ŻY CIE

  1    1,6

RAZEM 63 100,0 

Mo del pie r wszy po sia da 7 ty pów sche ma tu fo r muły ko ń co wej,
zbu do wa nych na sche ma cie eli p sy. Naj czę ściej wy stę pują trzy z nich:
miłość  pa mięć ( ży cie), (miłość ) pa mięć ( ży cie) oraz
miłość ( pa mięć)  ży cie. Mo że my je u z nać za pod sta wo we, po zo -
stałe zaś za oka zjo na l ne, spo ra dy cz nie po ja wiające się (z re guły z fre -
k wencją 1–2).

MIŁOŚĆ PA MIĘĆ ( ŻY CIE)

Typ pie r wszy do ty czy eli p sy osta t nie go ele men tu sche ma tu. Pod -
sta wę tu two rzy łączność na da w cy ze zmarłym oraz de kla ra cja, że ta
łączność nie zo stała ze r wa na w chwi li śmie r ci. Za tem z jed nej stro ny
ma my miłość, z dru giej – pa mięć, np. Kdo byl milován – není za po me -
nut; Kdo lásku dával a byl milován | není za po me nut; Kdo měl rád, ni -
k dy ne za po me ne | Kdo znal, rád vzpo me ne; Ko ho mi lu je me | na to ho
neza po me ne me; Není za po me nut, kdo byl milován. W fo r mułach tych
na da w ca jest wy ra żo ny al bo wprost formą gra matyczną, al bo le kse -
mem, np. S láskou vzpomínáme; S vděčností a láskou vzpomínáme;
Nikdy na te be neza po me ne me | Vzpomínají na te be s láskou | rodiče,
babička, dědeček a celá ro di na; Ni k dy na vás neza po me ne me | naší
milovaní rodiče. | Děti a vnoučata | Vzpomínají manel ka a děti;
S lás- kou vzpomíná celá ro di na a ni k dy ne za po me ne; S láskou
vzpomíná celá ro di na; S láskou vzpomínají děti a ro di na; Ze srdce
a s láskou vzpomínáme, al bo też po śre nio, ramą ko m po zycyjną, np.
ivým láska – mrtvým vzpomínka; Kdo byl milován | není za po me nut. | 
Na shle da nou! itd.

(MIŁOŚĆ ) PA MIĘĆ ( ŻY CIE)

Dru gi naj bar dziej frek wen to wa ny typ uj mu je je dy nie człon pa -
mięć po zmarłym. Te fo r muły są czę sto mało roz bu do wa ne, a naj czę -
ściej ogra ni czo ne do jed ne go-dwu wy razów, np.  Neza po me ne me;
Nezapomenutelný; Vzpomínají; Vzpomínáme!; Vzpomínají manžel
a děti; Ni k dy neza po me ne me; Stále vzpomínáme; Ni k dy neza po me ne -
me, manel s ro di nou; Vzpomínají manel a děti itd. Bar dziej ro zbu -
do wa ne fo r muły ko ń co we wska zują już na eli p ty cz ność członu pierw- 
sze go (miłość), np. ...a zůstaly jen vzpomínky; Jen vzpomínky zůstaly;
Zůstala jen vzpomínka, a ta k że trze cie go (ży cie), np. Jediná na světě,
je ni k dy nezradí. | Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka | ta by tost
ne j draší, to by la ma min ka. – Ni k dy neza po me ne me; Vzpomínky na
srdce sladí zůstanou nám navždy svaté; Vzpomínky na srdce zlaté |
Zůstanou nám navždy sva té.
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MIŁOŚĆ ( PA MIĘĆ)  ŻY CIE

Trze ci typ eks po nu je przedłuże nie wspo mnia nej łączno ści na da w -
cy ze zmarłym, opa r tej na miłości, któ ra jest ponad cza so wa i nie pod -
le ga śmie r ci, np. A láska zůstala, jež smrt nezná...; K práci a láskou
k li dem žil, ten neumírá; Láska smrtí nekončí; Nezemřel kdo byl
milován; Kdo v srdci žije – nezemřel; Kdo v srdci žije, neumírá. W tym 
mo de lu czę ściej jest eks po no wa ny mo tyw przedłuże nia ży cia
zmarłego w se r cach po zo stałych, np. Kdo v srdcích žije, | které opu stil, 
| ten neodešel;  Kdo žije v srdcích těch, které opu stil, ten neodešel;
Umřeľs, ale v srdcích | našich žiješ dále! Za tem ten, kto był ko cha ny,
nie umarł, a je go pa mięć ży je tak długo, do pó ki ży je w na szych se r -
cach, np. Žijí s těmi, kteří mi lo va li; Tys odešla, spíš věčný sen, však
nám jsi neumřela, | žiješ v našich srdcích dále...; Zemřelas matičko |
Ale v naších srdcích žiješ; Zemřels, ale v srdcích našich žiješ dále! 

MIŁOŚĆ ( PAMIĘĆ  ŻYCIE)

Czwa r ty typ nie ja ko włącza się w po prze d ni, esk po nując miłość,
któ ra nie na le ży do świa ta ży wych czy umarłych, jest bez gra ni cz na,
jej ta ka te go ria świa ta nie do ty czy, np. Hra ni ce živo ta – ale ne lásky;
Hra ni ce živo ta – ni ko liv lásky. Za tem pa mięć o zmarłym da lej jest
prze cho wy wa na w se r cu, w fo r mie po zo stałej po zmarłym miłości,
np. Vaše láska zůstala s námi; Jsem ve vašich srdcích; Mám tě v srdci.

MIŁOŚĆ  [PA MIĘĆ  ŻY CIE ] MIŁOŚĆ

Pa mięć o zmarłym jest wy ra ża na ta k że w fo r mie długu po
zmarłym, któ ry trze ba spłacić zmarłemu, np. Láska za lásku; Láska se
splácí láskou. W ten spo sób mo ż na nie ty l ko się od wdzię czyć, ale ta k -
że prze cho wy wać ko goś w pa mię ci.

– [(MIŁOŚĆ ) PA MIĘĆ  ŻY CIE]

In nym spo so bem prze cho wy wa nia pa mię ci o zmarłym jest de kla -
ra cja ne ga ty w na. Um rzesz, kie dy cię za po mnę, a za po mnę cię, kie dy
nie bę dę cię wciąż miłował. Za tem w tym ty pie mo de li pie r wsze go
eks po no wa na jest pa mięć, sta no wiąca je den z pod sta wo wych ele men -

tów ży cia, np. Jen ten jest mrtev, kdo byl za po me nut; Mrtev, kdo za po -
me nut!

(MIŁOŚĆ ) PA MIĘĆ  ŻY CIE

Osta t ni typ włącza się w po prze d ni, po nie waż za prze czo ny mo del
prze cho wy wa nia pa mię ci o zmarłym jest tu wy ra żo ny wprost. Na da -
w ca bo wiem wprost de kla ru je, że fi zy cz na obe cność zmarłego nie jest 
mu ko nie cz na, aby da lej „żyć, prze by wać“ z nim, np. Ve vzpomínkách
žiješ dál.

* * *

Re a su mując, na le ży stwier dzić, że kod wer ba l ny i iko ni cz ny zna j -
dujący się na na gro b ku wza je m nie się uzu pełnia i pełni fun kcję ko mu -
ni ka tu na gro b ne go, pro wa dzo ne go z jed nej stro ny przez zmarłego,
a z dru giej przez fun da to ra, wy ko nawcę wo li zmarłego, mi mo że nie
zawsze zna on w tym za kre sie wo lę zmarłego. W związku z tym pod-
kłada on włas ne emo cje i ste reo ty po we wy ob ra że nia o wo li zmarłego,
wy ni kające z obo wiązujących za sad w tej społecz no ści komu nika cy j -
nej.
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Pa v la CHEJNOVÁ

Praha

Zdvořilost v posudcích závěrečných
vysokoškolských prací

Klíčová slo va: akt ohroující tvář, po su dek závěrečné vysokoškolské práce,
zdvořilost, zdvořilostní stra te gie
Keywords: di p lo ma the sis as ses s ment, fa ce thre a te ning act, po li te ness, po li te ness
stra te gy

Abs tract

V článku jsou popsány zdvořilostní strategie, které volí autoři posudků
závěrečných vysokoškolských prací, aby zmírnili ohrožení tváře adresáta – autora
závěrečné práce. Analyzováno bylo 120 závěrečných vysokoškolských prací
(diplomových a bakalářských), obhajovaných na katedře českého jazyka
Pedagogické fakulty Uni ve rzi ty Karlovy v Praze v letech 2009 – 2011. Nejčastěji
autoři posudků užívají formy kondicionálu a otázky místo im pe ra ti vu, vyhýbají se
přímému oslovení adresáta a užívají modifikujících adverbií ke zmírnění negativního
hodnocení. Kladně hodnotící adjektiva vyjadřují menší míru pozitivní ex pre si vi ty.
Pokud je vyjadřováno negativní hodnocení, bývá zasazeno do kontextu vedle
výpovědi pozitivně hodnotící, aby byl zmírněn negativní perlokuční efekt.

In the ar ti c le there are de scri bed the ways the authors of as ses s ment of the di p lo ma 
thesis choose po li te ness stra te gies to save the ad dres see´s face. The re se arch was
carried at Fa cu l ty of Edu ca tion, Charles Uni ve r si ty, Prague, where 120 di p lo ma and
ba che lor thesis as ses s ments were ana ly sed. The most fre qu ent lin gu i stic means that
were used by the authors of the as ses s ment were con di tio nal and qu e stions instead of
im pe ra ti ve, in di rect forms of ad dres sing and using mo di fy ing adverbs. 

1. Vymezení zdvořilosti 

Při vymezování zdvořilosti vycházím z předpokladu, e není
mono ádný jazykový jev hod no tit ja ko inherentně zdvořilý (Cu l pe -
per 2010, Watts 2003); to, zda bu de výpověď po vaována za zdvoři-

lou, či nezdvořilou, závisí ne jen na záměru pro du kto ra, je ho in ten ci,
ale rovně na in ter pre ta ci adresáta. Ve d le ilokučního aktu je nu t no brát 
v po taz i akt perlokuční; není mono hod no tit ja ko zdvořilou výpo-
věď, kte rou adresát in ter pre tu je ja ko nezdvořilou. Ne ma lou ro li při
pro ce su in ter pre ta ce hra je celková komunikační si tu a ce, v ní je výpo- 
věď za sa ze na, v případě analýzy posudků závěrečných vysokoškol-
ských prací je kon text ve l mi přesně definován, jak bu de specifikováno 
níe. 

Problematický je vztah zdvořilého jednání k jednání nezdvořilému 
– zda se jedná o kon ti nu um, či o naprosté pro ti kla dy. 

Zdvořilost lze obecně vymezit z negativního úhlu pohledu (tzn. jako prostředek
mající za cíl zabraňovat konfliktům a rovně kon tro lo vat a ome zo vat potenciální
agresi komunikantů) i z pozitivního úhlu pohledu (tj. jako prostředek podporující
udrení dobrých vztahů a přátelské atmosféry mezi ko mu ni kan ty) (Zítková 2008,
s. 47). 

Ve své stu dii bu du spíše vycházet z druhého pojetí, zdvořilost bu du 
pojímat ja ko prostředek usnadňující ko mu ni ka ci a zabraňující ohro-
ení tváře komunikantů. Tvář chápu ja ko veřejný ima ge, se kterým
ko mu ni kan ti vstupují do ko mu ni ka ce a který nabízejí ostatním k po-
tvrzení. Pod le klasického Gof f man o va pojetí se jedná o proměnlivou
cha ra kte ri stiku vázanou vdy na da nou komunikační si tu a ci (Gof f -
man 1967), pod le Brownové a Le vin so na je tvář neměnným atri bu tem 
komunikantů (Brown, Le vin son 1987). Pro analýzu posudků závě-
rečných vysokoškolských prací po vauji za relevantnější vymezení
Goffmanno vo. 

Ve své stu dii si bu du všímat verbálních realizací zdvořilostních
projevů, vycházím te dy z lingvistického pojetí zdvořilosti. Čermák
(1997) vy me zu je zdvořilost ja ko „konvenční sociální po stoj a pro jev
úcty a takové chování, které je přijatelné a nekonfliktní a které má
v ja zy ce různé vyjádření” (Čermák 1997, s. 402). 

Ling vi sti c ky orientované vymezení nabízí Encyklopedický slovník 
češtiny: 

Zdvořilostí se v lin g vi sti ce rozumí v uším smyslu formy a funkce oslovování,
pozdravů, tykání a vykání, v širším smyslu aktualizované uití zvláště gramatických
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a lexikálních prostředků, např. negace, slovesného způsobu a vidu, de ter mi na ce, de -
mi nu tiv, modálních sloves, částic atd. Uívá se termínu řečová etiketa (Karlík,
Pleskalová, Nekula 2002). 

Válková cha ra kte rizu je zdvořilost podrobněji: 

Lingvistická zdvořilost je částečně rutinní a částečně kreativní jazyková ma ni fe -
sta ce společenských hodnot. Pro je vu je se v různých rovinách jazyka (zvukové,
gramatické, lexikální, textové atd.) a odráí interakční stra te gie, jimi si účastníci ko -
mu ni ka ce signalizují vzájemnou podporu, tj. vzájemnou ohle du p l nost a snahu naplnit
očekávání kulturních a situačních premis tak, aby zabránili projevům ohroujícím
jejich vlastní tvář nebo je přinejmenším zmírnili, aby tak vytvořili příjemné podmínky 
pro vzájemnou in ter akci (Válková 2004, s. 166–167).

Hirschová vy me zu je zdvořilost ja ko:

[...] soubor řečových strategií, způsobů uívání jazyka, které jako svůj hlavní cíl mají
nejen bezproblémovou ko mu ni ka ci, ale zejména sebe rea li za ci a se be o bra nu
komunikujícího in di vi dua v in ter akci s jinými ko mu ni kan ty (Hirschová 2006, s. 171).

Švehlová zdůrazňuje kon tro lu agre se: 

Zdvořilost vyrůstá z interakčních rituálů, které lze povaovat za základní
v evolučním chápání jak sociálního ivota, tak lidské in te li gen ce. Problémem kadé
sociální skupiny je kon tro lo vat vnitřní agresi... V mezilidské in ter akci je to právě
zdvořilostní princip, který onu potenciální monost agrese do vo lu je „od zbro jit“, a to
řečovými stra te gie mi, jejich fungování umoňuje in ter akci mezi lidmi (sku pi na mi,
národy) potenciálně agresivními (Švehlová 1994, s. 39–40).

Zahraniční autoři ob vy kle ne kla dou tak velký důraz na ja zy ko vou
re a li za ci zdvořilosti, akcentují spíše pragmatické aspe kty a vo l bu
řečové stra te gie. 

Lakoffová vychází z pojetí zdvořilosti ja ko společenského lu bri -
kan tu, který uhla zu je třecí plo chy: 

Po li te ness is de ve lo ped by so cie ties in order to reduce fri c tion in per so nal in ter ac -
tion1 (Zdvořilost společnosti vy vi nu ly s cílem sníit napětí v osobní in ter akci) (Lakoff 
1975, s. 64). 

Lakoffová představuje zdvořilostní ma xi my, ji mi by se měli ko -
mu ni kan ti řídit: formálnost (fo r ma li ty): ne v nu cuj se, ale ani nezůstá-
vej stra nou; ne ro z hod nost (he si tan cy): do vol adresátovi vlastní vo l bu;
ro v nost a přátelství (equ a li ty and ca ma ra de rie): cho vej se tak, ja ko
by ste si by li s adresátem ro v ni (La koff 1973). 

Le ech neopomíjí in ten ci mluvčího: 

Po li te ness is a stra te gic conflict avo i dan ce (Zdvořilost je strategické vyhýbání se
kon fli ktu; Leech 1980, s. 19). 

Fo r mu lu je zdvořilostní prin cip za loený na dodrování ma xim
(ma xi my ta ktu, šlechetnosti, skro mno sti, ocenění, so u hla su a účasti,
ma xi ma fatická) (Le ech 1983).

Brownová a Le vin son rovně zdůrazňují záměrnost jednání
mluvčího: 

Po li te ness is a co m p lex system for so f te ning face- thre a te ning acts (Zdvořilost je
komplexní systém ke zmírňování aktů ohroujících tvář; Brown, Le vin son 1987). 

Tvář je chápána ja ko prezentovaný ima ge, který ko mu ni kant nabí-
zí ostatním komunikantům k potvrzení, jedná se o určitou abs tra kci.
Brownová a Le vin son rozlišují ve svém klasickém pojetí tvář po zi tiv-
ní a negativní, k nim se váou odpovídající zdvořilostní stra te gie.
P o z i t i v n í  t v á ř  představuje to u hu člověka po ha r mo nii v in ter-
personálních vztazích, to u hu být přijímán svým okolím, to u hu po
kladné odezvě svého jednání, po so u hla su. Je spo je na s příslušenstvím 
ke skupině, která sdílí určité hod no ty. Tíhne k in ti mno sti, familiaritě.
S pozitivní tváří úzce souvisí  p o z i t i v n í  z d v o ř i l o s t n í  s t r a  -
t e  g i e ,  kterých se vyuívá především v ko mu ni ka ci s blízkými oso -
ba mi, důvěrnými přáteli. 

 Negativní tvář bývá s pozitivní v neustálém roz po ru. Negativní
tvář je spo je na s li d skou to u hou po svobodě jednání. Kadý člověk si
přeje, aby mu ni k do ne kladl překáky a aby ne byl k ničemu nu cen.
Negativní tvář souvisí s ivočišným pu dem teri to ria li ty (právo na
vlastní te ri to rium, ma je tek, ale i osobní svo bo du).  N e g a t i v n í
z d v o ř i l o s t  se pro je vu je častěji ve veřejné ko mu ni ka ci, v kon ta ktu 
s cizími li d mi. 
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Zachování tváře patří k hlavním motivacím pro uplatnění zdvoři-
losti v ko mu ni ka ci. V ko mu ni ka ci exi stu je celá řada situací, které tvář
komunikantů ohroují. Brownová a Le vin son vycházejí z Au sti no vy
te o rie mluvních aktů (Au stin 2000) a uívají termín Fa ce Thre a te ning
Acts, te dy akty ohroující tvář (Brown, Le vin son 1987). Závanost
aktů ohroujících tvář (we ig h ti ness W) závisí na třech fa kto rech.
Prvním je moc (po wer P), kte rou má adresát nad pro du kto rem. Moc
vyplývá z materiálních (majetkových), fyzických a metafyzických sil
(moc roz ho do vat o jednání druhých). Dalším fa kto rem je sociální
a psychologická di stan ce (di stan ce D) me zi pro du kto rem a adresátem. 
Fa kto ry mo ci a di stan ce se nemusejí zakládat na reálných vla st no stech 
komunikantů, záleí spíše na vla st no stech presuponovaných, tj. jak
mocný je adresát v očích pro du kto ra. Čím je di stan ce me zi ko mu ni -
kan ty větší, tím spíše bu de pro du ktor vo lit stra te gii negativní zdvoři-
losti. Posledním fa kto rem je třída či stupeň (rank R), jak moc bu de
daný akt ohroovat adresátovu tvář. Me zi akty ohroující tvář patří
především akty vytvářející nátlak na adresáta (roz kaz, ádost, ra da,
upozornění, varování) či akty negativně hodnotící různé aspe kty ad re- 
sátovy tváře (posměch, stínost, uráka, napomenutí, kri ti ka). Zdvoři- 
lost v ko mu ni ka ci má za cíl akty ohroující tvář zmírnit. 

V současnosti se objevují práce orientované více na reálnou ko mu -
ni ka ci, hovoří se o tzv. diskurzivním či komunikativním pojetí zdvoři-
losti. Watts (2003) rozlišuje chování zdvořilé (po li te) a taktní (po li tic). 
Chápe taktní jednání ja ko jednání, které by by lo běně posuzováno ja -
ko zdvořilé, nicméně v dané si tu a ci je na to lik konvencionalizované
a očekávané, e není adresátem registrováno ja ko zdvořilé. Ter ko u ra-
fiová (2008) poznamenává, e běně uívaná slo va prosím, děkuji ne -
jsou v určitých kon te x tech příznaková. Zdvořilost (po li te ness) na opak 
příznaková je, ko mu ni kan ti si ji uvědomují, jednání hodnotí ja ko
zdvořilé (pozitivní eva lu a ce) či ja ko přehnaně zdvořilé (negativní eva -
lu a ce). Ten to přístup po uka zu je na fakt, e zdvořilost nemusí být vdy
přijímána pozitivně, a zdůrazňuje perlokuční efekt opro ti klasickým
přístupům za loeným především na ilokuční síle řečového aktu. 

2. Kontext studie posudků závěrečných vysokoškolských prací

V případě posudků závěrečných vysokoškolských prací (di p lo mo-
vých a bakalářských) je komunikační si tu a ce předem jasně de fi no-
vána. Pro du ktor, aka de mik píšící po su dek na stu den to vu práci, se na-
chází na superiorní po zi ci. Po su dek je ovšem komunikátem veřejným, 
který nemá jediného adresáta, nicméně primárně se pro du ktor obrací
k au to ro vi práce, prvky zdvořilosti se te dy uplatňují především ve
vzta hu ke stu den to vi, který práci předkládá k obhajobě; ten je v po zi ci
inferiorní. Dalšími adresáty jsou členové ko mi se přítomní u ob ha jo by. 
Monými adresáty jsou i členové akreditačních komisí a vnější
hodnotitelé, kteří posuzují peda gogi c kou činnost uni ve rzit. Ti nemusí
být detailně seznámeni se stu den to vou prací, po su dek musí být na to lik 
explicitní, aby jim zprostředkoval základní in fo r ma ce.

Po su dek je součástí institucionální ko mu ni ka ce, která má předem
stanovený scénář – v případě kladných posudků stu dent přistupuje
k ob hajobě práce, psaný po su dek te dy předjímá další kro ky scénáře,
konkrétně mlu ve nou ob ha jo bu. 

Po su d ky závěrečných prací patří k administrativnímu sty lu, mají
částečně pe tri fiko vanou fo r mu. V případě analyzovaných posudků
produ ktor hodnotí studentův pro jev z různých hle di sek na škále A–D,
ve d le petrifikovaného skalárního hodnocení je připojen slovní
komentář zaměřený přímo k adresátovi. Třetí součástí po su d ku jsou
náměty a otázky k další di sku si. Nu t no pod ot k no ut, e výše popsaná
fo r ma po su d ku není univerzálně uívána na všech univerzitních pra-
covištích, jedná se o interní no r mu na katedře českého ja zy ka Pe da-
gogické fa ku l ty Uni ve rzi ty Ka r lo vy v Pra ze.

Pro du ktor po su d ku musí brát v po taz ne jen nu t nost naprosté ob je -
kti vi ty při hodnocení, ale také perlokuční efekt, který vyvolá u primár- 
ního adresáta – stu den ta předkládajícího práci k posouzení a ob ha jo-
bě. Aka de mik mno h dy pre zen tu je ve l mi nepříjemné skutečnosti, je
ne l ze zastřít – není záhodno být implicitní a zakrývat pra vdu. Na dru -
hou stra nu hodnotitelé vyuívají jazykových moností, jak do pad
negativního hodnocení poněkud zmírnit, ale i upřesnit, kterých kon-
krétních jevů se negativní hodnocení týká. Si tu a ce je do jisté míry
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analogická se školním známkováním a slovním hodnocením, stu dent
obdrí hodnocení skalární (A–D) a podrobný slovní komentář. V to m -
to článku se bu du věnovat některým zdvořilostním komunikačním
strategiím, jich by lo ve zkoumaném vzor ku posudků vyuito. 

Je li ko se jedná o komunikát verbální, vycházím z ling vi sti c ky
orien tovaného pojetí zdvořilosti a bu du si všímat především ja zy ko-
vých prostředků vyjadřování zdvořilosti, konkrétně fo rem oslovení,
uití gramatických a lexikálních prostředků, např. ne ga ce, slovesného
způsobu a vi du, modálních slo ves, hodnotících adverbií apod.

Na zdvořilost lze ovšem pohlíet i z širší per spe kti vy ja ko na pro-
středek k zachování tváře komunikantů. V daném kon te x tu se jedná
především o tvář adresáta, který je hod no cen a prostřednictvím hod -
nocení získává in fo r ma ce o své ko m pe ten ci. Kladný po su dek je dále
nez by t nou součástí scénáře zakončeného získáním vysokoškolského
di p lo mu. Z hle di ska adresáta se te dy jedná o akt ohroující tvář
(Brown, Le vin son 1987), navíc o akt ve l mi závaný: pro du ktor ja ko
au to ri ta formální a sapientální di spo nu je velkým stupněm mo ci nad
adresátem, di stan ce me zi pro du kto rem a adresátem je značná, akt
nabývá pro adresáta důleito sti ne jen v dané komunikační si tu a ci, ale
i v ce loivotním ho ri zon tu. 

Jisté ohroení tváře je ovšem přítomno i z hle di ska pro du kto ra,
který je na základě posudků dále hod no cen akreditační komisí a rov-
ně svými ko le gy – po kud se rozchází mínění vedoucího práce a opo -
nen ta, můe dojít ke kon fli ktu a ztrátě tváře pro du kto ra, je ho ima ge
sapientální au to ri ty můe být zpochybněn. 

K zachování tváře adresáta pro du ktor volí různé zmírňující stra te -
gie, často pre zen tu je akty ohroující tvář indirektně. Právě indirektní
re a li za ce aktů ohroujících tvář stojí v popředí mého zájmu při ana-
lýze posudků závěrečných vysokoškolských prací. 

Analyzováno by lo 120 posudků diplomových a bakalářských prací 
obhajovaných v le tech 2009–2011 na Pedagogické fakultě Uni ve rzi ty
Ka r lo vy v Pra ze, katedře českého ja zy ka. Jed na lo se o po su d ky prací
studentů prezenčního stu dia, adresát se te dy nachází v po zi ci in fe rior-
ní i z hle di ska věkového. 

3. Oslovování

Stu dent není v po su d ku ni k dy přímo oslovován, ani kdy je výpo-
věď zaměřena přímo na něj. Častěji se o něm hovoří ve 3. osobě. Uí-
vá se lexémů stu dent/ka, di p lo mant/ka, au tor/ka: Au to rka diplomové
práce si kla d la za cíl... Některé autorčiny ci ta ce jsou nepřesné. Mo hla
by stu den tka po dat hlubší výklad...

Zřídka se v po su d ku vy sky tu je přímo dip lo man to vo jméno: Di p lo-
mová práce XY splňuje a v mnohém překračuje poada v ky kladené na
magi ste r skou dip lo mo vou práci... Vlastního jména či příjmení ve vo -
ka ti vu se neuívá ni k dy, takový typ oslovení je pro daný komunikát
příliš osobní. 

V oddílu věnovanému doplňujícím otázkám a námětům k di sku si
se pro du ktor obrací přímo k adresátovi: Co ten to jev ovlivňuje, dle
Vašeho názoru, nejvíce? Mohl by ste upřesnit....

Někteří produktoři pouívají u zájmen velkého písmena, co při-
pomíná fo r mu do pi su, zájmeno získává honorifikující příznak. Vykání 
je samozřejmostí ne jen v po su d ku, ale i u vlastní ob ha jo by. 

4. Direktivní mluvní akty

Pro du ktor je mnohokrát nu cen poado vat od stu den ta upřesnění či
vysvětlení pojmů, doplnění pasáí a okomentování dat. Poadu je te dy
od adresáta vykonání určitého mluvního aktu (Au stin 2000, Se a r le
1970). Je li ko se nachází v superiorní po zi ci, je oprávněn uít im pe ra -
ti vu, ani by se jed na lo o nezdvořilost. Im pe ra tiv je ovšem obecně po -
vaován za nezdvořilý, vy j ma případů, kdy se jedná o prospěch
samotného adresáta (typ vezměte si ještě ko u sek koláče, posaďte se...).

Pro du ktor uívá im pe ra ti vu zvláště te h dy, kdy se nejedná o nu t nost 
opra vy či ob ha jo by určitého výroku, ale spíše o pro jev zájmu, ádost
o další, rozšiřující in fo r ma ce, je pro du kto ra zajímají: Uveďte další
příklady... Navrhněte další konkrétní vyuití vaší práce... Po ku ste se
najít moné vysvětlení skutečnosti, e... For mu lu j te další spe ci fi ka
předmětu...
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Akty s direktivní ilokuční si lou, ne bo tzv. výpovědi s komunikační
funkcí direktivní (Grepl, Karlík 1998) jsou inherentně kon fli kto-
tvorné, ohroují adresátovu tvář, pro du ktor zpra vi d la volí nepřímou,
zdvořilejší vyjadřovací fo r mu, a to především zmírňující ko mu nikač-
ní stra te gie s vyuitím otázky a/ne bo kondicionálu: Jak si vysvětlu-
jete fakt, e...? Mo hla by ste uvést / vysvětlit...? 

Ve výše uvedených příkladech se pro du ktor obrací přímo k adresá-
tovi, da le ko častější je ovšem případ, kdy je větší di stan ce me zi ko mu -
ni kan ty signalizována uitím 3. oso by: Domnívá se au tor, e stu den ti
zce la po cho pi li, co po nich v dotazníku chce? Má au to rka nějaké další
pomůcky, které v práci nezmínila? Co myslí di p lo man tka tím, e...?

Fo r ma 3. oso by se ko m bi nu je s fo r mou otázky a kondicionálu: Mo -
hla by au to rka blíe pohovořit o me to do lo gii? Mo hla by stu den tka zo -
be c nit některé ten den ce v překladu...? Ten to typ otázek byl ve sle do-
vaném vzor ku vůbec nejčastější va rian tou fo r mu la ce ádosti. 

Řídce se vy sky t lo i uití záporu: Nenašel by au tor jiný důvod,
proč...? Nepřipadá au to rce, e historický kon text, který uvádí, je a
příliš stručný?

Uito je i lexému prosím, a to v pla t no sti performativního slo ve sa:
Prosím o explicitnější in ter pre ta ci heraldické ka te go rie. Prosím, aby
au tor ko mi si vysvětlil, proč..., ne bo v pla t no sti částice: Vyjádřete se
prosím blíe k...

Produktoři uívají i tzv. stra te gii off re cord (Brown, Le vin son
1987), te dy maximálně nepřímé vyjádření, které ovšem adresát snad -
no in ter pre tu je ja ko výzvu k odpovědi: Ráda bych se dozvěděla, ja kou
další pomůcku XY připravuje. By lo by ovšem zajímavé, po kud by se
stu den tka po ku si la vy me zit ob la sti, od kud mo hli předkové
respondentů pocházet.

5. Vyjádření kritiky

V naší kultuře je zvy kem orien to vat hodnocení na chy by a ne do sta -
t ky, v posudcích je te dy mno ho pro sto ru věnováno právě kri ti ce a výt-
kám. V so u la du s dodrováním Le e cho vy ma xi my ocenění a skrom-

no sti (Le ech 1983) se i zde produktoři snaí o zmírnění kri ti ky
vyuitím různých jazykových prostředků. 

Ve l mi často je kritická výpověď zařazena do kon te x tu ve d le
výpovědi pozitivně hodnotící, čím je do pad negativní eva lu a ce
zmírněn: 

Zatímco teoretické pasáe povauji za velice kvalitní, a nadstandardní, výzkum-
ná část má jisté ne do sta t ky. Jak teoretická, tak praktická část vykazují jisté penzum
chyb, na druhou stranu se v práci ob je vu je rovně několik velice brilantních postřehů.
Ač praktická část působí poněkud nepřehledně, je na ní velmi cenné, e většinu
námětů stu den tka v praxi opravdu sama vyzkoušela. Di p lo mant psal svou práci se
zjevným zaujetím, bohuel však pominul některé formální atri bu ty vědecké práce.
Práce je velice zajímavá, nicméně je vidět, e stu den tka má slabou zkušenost s kon -
tex tem...

Ke zmírnění perlokučního efe ktu kritické výpovědi je uíváno
rovně kondicionálu: 

Závěr práce by mohl být obsáhlejší. In ter pre ta ce získaných dat je dostačující,
přestoe by bylo mono zaměřit se více na sty li stic kou stránku a působení daných
syntaktických konstrukcí na adresáta. V názvu práce by bylo vhodné blíe spe ci fi ko -
vat materiál... Zdrojová li te ra tu ra by mohla být bohatší.

Výpovědi s ilokuční fo r mou výtky mo hou být formulovány ja ko
otázka; pro du ktor se pod ivu je nad skutečností, e adresát něco vy ko -
nal, ne bo spíše opo me nul vy ko nat: Proč jste eli mi no va la monost roz -
ho vo ru s re spon den ty? Proč jste vo li la minimální opo ru v odborné
literatuře pro svou práci? Proč se au to rka nezmínila o čtyřvalenčních
slo ve sech?

Při vyjadřování kri ti ky mo hou produktoři zaujímat osobní, či od-
osobněné sta no vi sko. Při větších nedostatcích práce se pro du ktor vět-
šinou rozhodně pro odosobněný po hled, např. vyjmenování fa ktic-
kých nedostatků práce: 

V práci se často opakují některé obraty. Z hle di ska sty li sti ky a normy se objevují
v práci ne do sta t ky. Zde autorka výsledky příliš zobecňuje. Dip lo mo vou práci bohuel 
znehodnocují věcné omyly. Ka pi to la je co do důkladnosti různorodá. Termíny nejsou
přesně definovány.
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Uije - li pro du ktor fo r my osobní, přejímá větší zodpovědnost za
hodnocení, nicméně při in ter pre ta ci zůstává čistě teoretická monost,
e jiný hod no ti tel mohl být k danému ne do sta t ku méně kritický – z to -
ho to hle di ska je uití osobní fo r my zatíeno menší mírou ne ga ce: 

Postrádám uvádění internacionálních termínů. Za hlavní ne do sta tek povauji
určitou nevyváenost některých kapitol. Výhrady mám také k poněkud exaltovanému 
formulování... Pro účely bakalářské práce byl podle mého mínění zvolen příliš
obecný cíl. Doporučoval bych obecně méně analýzy a více syntézy. Seznam pouité
li te ra tu ry mi pro magi ste r skou dip lo mo vou práci nepřipadá dostatečný.

Po kud se jedná o ne do sta t ky menší závano sti, uívají produktoři
různých zmírňujících jazykových prostředků, např. adverbií: 

Některé fo r mu la ce na s. 40 jsou poněkud nepřesné. Stu den tka se snaila o do-
drení ob je kti vi ty, re lia bi li ty a va li di ty výzkumu, co se jí celkem podařilo. Práce je
poměrně nepřehledná...

6. Vyjadřování pozitivního hodnocení

Pro du ktor musí obezřetně nakládat i s hodnocením pozitivním. Po -
chva la je si ce mluvním aktem, který neo hrouje adresátovu tvář,
někteří autoři ho do kon ce po vaují za akt tváři lichotící (Ker brat -
-Orec chio ni 1996), nicméně v so u la du s naší kulturní tradicí není zvy -
kem chválit přímo a ve větší míře. Produktoři tak volí opět zmírňující
stra te gie, volí jazykové prostředky zmírňující pozitivní eva lu a ci
(unde r sta te ment, li to tes). Hodnotící výrazy s větší mírou pozitivní ex -
pre si vi ty se zde téměř nevyskytují, výrazy ty pu výborný, výjimečný
apod. jsou na hra ze ny umírněnějšími a přesněji specifikujícími výra-
zy: zdařilý, nadprůměrný, přínosný, zajímavý, dobře zpracovaný, so-
lidně zpracovaný, pečlivý, důleitý, aktuální, odpovídající poadav-
kům, vyhovující poadavkům, v so u la du s poada v ky kladenými na
dip lo mo vou práci atd. 

Vyuito můe být i slovesného tva ru s pozitivně hodnotícím
příznakem: 

Autorce se podařilo spojit pohled právníka a lin g vi sty na zko u ma nou pro ble ma ti -
ku. Diplomová práce XY splňuje a v mnohém překračuje poadavky kladené na

magi ste r skou dip lo mo vou práci. Autorka si sta no vi la za cíl... Tohoto cíle se jí
podařilo dosáhnout, navíc s velmi dobrým teoretickým úvodem. Jde o práci, která
přispívá k poznávání autorského jazyka a stylu...

Pozitivní hodnocení je často prezentováno implicitně: K práci
nemám zásadnější poznámky. K pouité me to do lo gii nemám větší
výhrady...

Při vyjadřování kladného hodnocení pro du ktor rovně zaujímá
osobní sta no vi sko: Oceňuji především... Ve l mi mě za uja la část
věnovaná... Kladně hodnotím zejména... Osobní přístup můe fun go -
vat i ja ko povzbuzení, mo ti va ce k další práci. V případě ve l mi zdařilé
práce jsem za zna me na la i výpověď Doporučuji publikování výsledků
v některém z lingvistických časopisů. 

7. Závěry

Z mého pozorování vyplývá, e i v psané ko mu ni ka ci in sti tu cio-
nálního cha ra kte ru, která má částečně pe tri fiko vanou fo r mu, je velký
pro stor pro zdvořilé vyjadřování. Pro du ktor si je vědom, jak závané
důsledky má je ho po su dek pro další ivot adresáta, snaí se te dy pre -
zen to vat své výtky a kritické výpovědi s maximálním ohle dem vůči
tváři adresáta. Přitom je třeba být dostatečně explicitní; adresát si musí 
být vědom, e se jedná o výpovědi kritické. Zkoumaný materiál te dy
po sky tu je zajímavý po hled na zdvořilost ve ve l mi sofistikované a spe- 
cifické podobě. 

Právě tak je pro pro du kto ra obtíné fo r mu lo vat výpovědi s ilokuč-
ní si lou po chva ly – adresát musí výpovědi in ter pre to vat ja ko kladné,
nicméně z po su d ku nesmí nabýt doj mu, e je celá práce bez ne do stat-
ků a není co vylepšovat – měl by být motivován k další práci. 

V posudcích závěrečných vysokoškolských prací je vyuito mno -
ho z moností, které gramatický systém češtiny nabízí ke zmírnění
perlokučního efe ktu výpovědi (po su ny v osobě, nahrazení im pe ra ti vu
kondicionálem a otázkou, uití lexémů s určitým příznakem atd.). 
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El ż bie ta SZCZE PA Ń SKA

Kra ków

O wciąż obe cnej w ję zy ku uni wer bi za cji
słów ki l ka

Słowa klu cze: uni wer bi za cja, ab re wia cja, adi de a cja, de ry wa cja, de fo r ma cja, an gli -
cyz my

Ke y words: uni ver bi za tion, abb re via tion, adi deation, derivation, deformation, angli-
cisms

Abs tract

W pie r wszej części artykułu za pre zen towa no procesy uni wer biza cyj ne na gruncie 
języka słowa c kie go. Stały się one punktem wyjścia do omó wie nia naj no wszych ten -
den cji zachodzących w tej dzie dzi nie (m. in. ab re wia cja, adi de a cja, de fo r ma cja, ko m -
po zy cja), a zi lu stro wa nych na ma te ria le czeskim i polskim. Wię kszość przedstawio-
nych w ar ty ku le pro ce sów za cho dzi w od mia nie po to cz nej ba da nych języków, a także 
w slangu. Różnią się one za sad ni czo jedynie pod względem ilo ścio wym.

In the first part of the text uni ver bal processes in Slovak lan gu a ge were pre sen ted.
It was the sta r ting point to de scri p tion of the newest ten den ces in the field (ab bre via -
tion, adi de a tion, de fo r ma tion, co m po si tion) showed by the exa m p les from Polish and
Czech lan gu a ges. The ma jo ri ty of pre sen ted in the ar ti c le pro ces ses take part in the
col lo qu ial variant of the lan gu a ge and in slang. They are dif fe rent only qun tita ti ve ly.

 Wzra stające te m po ży cia i pro ce sów w nim za chodzących, ciągłe
zmia ny i no wo ści w ta kich dzie dzi nach ży cia jak te ch ni ka (zwłasz cza
kom pu te ro wa), eko no mia, po li ty ka, wy wołują nie ja ko auto ma ty cz nie 
po do b ne zmia ny w ję zy ku. Jedną z nad rzęd nych cech owych zmian
jest dąże nie do eko no mii ję zy ko wej, do szy b ko ści prze ka zu (In ter net,
te le fo nia ko mór ko wa itp.) a co za tym idzie czę sto do skró tu. Nie
zawsze idzie to w pa rze z pre cyzją i dokład no ścią wy po wie dzi – na da -
w ca właści wie mu si li czyć się do pe w ne go sto p nia z mo ż li wo ścią
znie kształce nia sen su ko mu ni ka tu, któ ry usiłuje prze ka zać i z trud no -
ścia mi, ja kie od bio r ca bę dzie mu siał po ko nać, aby właści wie zro zu -
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mieć treść ta kie go skró to we go ko mu ni ka tu. W te wy mie nio ne po wy -
żej ten den cje wpi su je się ide a l nie je sz cze jed na – ten den cja do uni -
wer bi za cji, któ ra w dzi sie j szych cza sach jest pro ce sem bar dzo pro -
dukty w nym w wie lu ję zy kach słowia ń skich (por. Mie cz ko wska 2002,
s. 295). Pi sa li na te mat tej pro du ktyw no ści już wcze ś niej in ni lin g wi -
ści jak np. A. Jedlička czy J. Bosák. Ten osta t ni stwier dził:

Univerbizácia je stále sa rozširujúci a stále produktivnejší jav ako dôsledok coraz
intenzívnejšiego pôsobenia jazykovo-společenských fa kto rov (Bosák 1987, s. 232). 

O uni wer bi z mach ja ko wa ż nej gru pie wśród no wo po wstających
de ry wa tów pi sała H. Mie cz ko wska ja ko o stru ktu rach na leżących
w początko wej fa zie ist nie nia do wa r stwy po to cy z mów, któ re z cza -
sem pod le gają neu tra li za cji sty li sty cz nej (Mie cz ko wska 2002, s. 294– 
–295). Au to rka ana li zu je w swo im ar ty ku le przykłady za czer p nię te
z ję zy ka pol skie go i słowa c kie go, po nie waż te dwa ję zy ki wraz z ję zy -
kiem cze skim sta no wią szcze gó l nie bo ga te źródło ma te riału dla te go
zja wi ska. Obok tra dy cy j nych le kse mów uni werbi zo wa nych po wsta-
łych w efe kcie de ry wa cji su fi ksa l nej (drastický film > drast’ák, ho te -
lová škola > ho te l ka, mestský au to bus > mest’ák, mikrovllná pie cka >
mi kro vlnka, zvýrazňovacia ce ru z ka > zvýrazňovačka) oraz de ry wa cji
uje mnej (słowa c kie: kompaktová platňa > ko m pakt, manualná klve s -
ni ca > manuál, metalizovaný kov > me ta li za, mobilný te le fón > mo bil; 
pol skie: dru kar ka la se ro wa > la ser, te le wi zja sa te li tar na > sa te li ta,
płyta ko m pa kto wa > ko m pakt), wy mie nia też au to rka ar ty kułu z r o s -  
t y, któ rych w słowa c kim jest zna cz nie wię cej niż w pol szczy ź nie, por. 
šéfdirigent, šéfkuchár, šéflekár, šéfproducent, šéfredaktor, šéftréner.
Obok nich in te re sujące są w ję zy ku słowa c kim uni wer bi z my po wstałe 
w wy ni ku pro ce su  a d  w e r b i a  l i  z a  c j i  i  i n t e r  i e  k c j o  n a l i  -
z a c j i  „po le gające na two rze niu kon stru kcji zło żo nych (gra fi cz nie
jed ne go le kse mu) z kon stru kcji ana li ty cz nych, za zwy czaj dwuczłono -
wych, ty pu: do ze le na > do ze le na, z vy so ka > zvy so ka czy do pa ro ma
> do pa ro ma” (Mie cz ko wska 2002, s. 295). Osta t nio szcze gó l nie po -
pu la r ne – zda niem au to rki – stają się kon stru kcje wy stę pujące czę sto
w fun kcji nazw włas nych, jak słowa c kie: Agro ban ka, In ve st ban ka,

Eu ro sport (ty tuł cza so pi s ma) oraz pol skie: Amer bank, Kre dy t bank,
Eu ro re gion. Te osta t nie fo r my wzo ro wa ne były pra wdo podo b nie na
ist niejących już ty pach, por. słowa c kie Slovchémia czy pol skie Krak-
che mia. Jak wy ja ś nia H. Mie cz ko wska, początko we og ni wo w roz wo -
ju dery wa cy j nym sta no wiły dla nich naj pra wdopo dob niej dwuczło-
nowe na zwy włas ne i ape la ty w ne, pi sa ne z dy wi zem lub bez, por.
słowa c kie: Ta tra ban ka, kovo-robotník, mini ster- pred se da, a w pol -
skim: chłop- ro bo t nik obok chłopo- ro bo t nik, klu boka wia r nia, he rod -
 ba ba, kurso kon fe ren cja. Obok nazw włas nych ro ś nie w obu ję zy kach
błyska wi cz nie ilość zro stów w fun kcji ape la ty w nej (do da t ko wo –
zgod nie ze wspo mnianą wy żej ten dencją do eko no mii i skró tu – skra -
ca ny jest pie r wszy człon zro stu), por. słowa c kie: cigaršpic (‘koniec
papierosa’), ce ru zo pis, ekosystém, ekoproblém, krimisérial, ma xi hra,
po rno ka ze ta, pornoliteratúra, posp. se x bo m ba, posp. se x sy bol, te le fa -
nušík, te le no ve la, vide o te le fón, vi de otrh; oraz pol skie: da r czy ń ca,
eko skó ra, eu ro do lar, po rno film (lub film po r no), specsłuż by, te le no -
we la itp. W tym wy pa d ku ję zyk słowa cki (po do b nie jak cze ski) wy ka -
zy wał się da w niej i wy ka zu je na dal większą ten dencją do zro stów –
wy sta r czy przy to czyć całe se rie z po wta rzającym się jed nym czło-
nem, por. cze skie: autoškola, autodílna, au to opra v na, au to sa lon, au -
to tu ri stika obok no wszych: di sko ka pe la, di sko bun da, di sko klub, dis-
ko ma ra tón, di sko miss, diskopřehlídka, di sko styl, di sko ta nec; słowa c -
kie: au to alarm, autobazár, au to do pra va, au to ke m ping, auto koz me ti -
ka, autorádio, au to ha va ria, au to ne ho da, au to se r vis itp. W ję zy ku pol -
skim jest ta kich stru ktur zna cz nie mniej, por. au to alarm czy au to se r -
wis. Wyko rzy sty wa ny tu jest nie rza d ko człon pie r wszy z ele men tem
ob cym w do da t ku skró co nym czy li tzw.  p r e  f i  k s o  i d y  (Ja da cka
2001), np. eko-, agro-, eu ro-, di sko- i in.                                              

 In nym za bie giem dery wa cy j nym prowadzącym do eko no mii ję -
zy ko wej a za ra zem do uni wer bi za cji jest gru pa kla sy cz nych złożeń
z in ter fi ksem -o-, któ ry to za bieg był w słowa c kim i jest na dal zna cz -
nie czę ściej sto so wa ny niż w pol szczy ź nie. H. Mie cz ko wska wy mie -
nia tu na stę pujące przykłady słowa c kie: polofinále, po lo in va lid, po lo -
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pančuchy, polovodič, po lo te hla, po lo to var, polovýrobok obok pol -
skich od po wied ni ków (zro stów) półfi nał, półpro dukt. 

 E. Lo t ko (2000, s. 140) zwra ca uwa gę na to, że ta k że we współcze -
s nej cze sz czy ź nie wzra sta gwałto w nie ilość złożeń głów nie hy bry da l -
nych. Po twier dza to je go zda niem fakt, że na ogólną ilość 76 członów
(lub pre fi kso i dów) tworzących złoże nia bądź zro sty aż 57 jest ob ce go
po cho dze nia (por. m. in. bio-, dia-, vi de o-, po rno-, te le-, mi ni-, mu l ti-,
di sko-, sex(y)-, eko-, -cen trum, -fil, -ga te). Wzrost li cz by te go ty pu ko -
m po zi tów w ję zy ku cze skim jest na stę p stwem eks pan sji po ży czek
i po wszech ne go już dziś od działywa nia na cze sz czy z nę wpływów ob -
cych (głów nie an gie l skich). Ko m po zy cja ja ko typ uni wer bi za cji jest
naj bar dziej wi do cz na i chy ba wciąż naj czę st sza wśród złożeń, składa-
jących się z dwóch ko m po nen tów ro dzi mych. Jed nak po ja wiają się
w ra mach zja wi ska ko m po zy cji co raz li cz nie j sze przykłady hy bry da l -
ne, np. z pie r wszym członem po rno-, eko-, au to-, bio-, di sko-, vi de o-
itp.

 Pa trik Mit ter (2007, s. 34) uwa ża słusz nie, że pro ces uni wer bi za cji 
naj czę st szy jest w gwa rze za wo do wej, młod zie żo wej oraz w ję zy ku
po to cz nym – wśród złożeń przykładów uni werbi zo wa nych jest zna cz -
nie mniej, po nie waż mają one ra czej ne u tra l ny cha ra kter. Wię kszość
ze bra nych przez Mit te ra przykładów po cho dzi rze czy wi ście z ję zy ka
po to cz ne go lub młod zie żo we go slan gu, por.: ba r pult ‘barový pult’,
břichabol ‘bolest břicha’, mo to ko lo ‘motorové kolo’, nudapláž ‘nu-
distická pláž’, pornočasopis ‘pornografický časopis’. Z gwar za wo do -
wych z ko lei po chodzą na zwy uni wer bizo wa ne ty pu plo cho tisk ‘tisk
z plo chy’ (z gwa ry poli gra fi cz nej) czy patfýza ‘patologická fy zio lo-
gie’. Od po wia dające im na pol skim grun cie ję zy ko wym przykłady
uni werbi zo wa nych złożeń (ule gające nie rza d ko dez in te gra cji) ta k że
po chodzą z młod zie żo we go slan gu: bio l chem ‘klasa biolo gicz no - che-
miczna’; fi r ma ‘klasa matematyczno-fizyczna’ (uni wer bizm ten jest
jed no cze ś nie przykładem na adi de a cję, w związku z tym za wie ra do -
da t ko wo in ter fiks r), ho mo i grzy ska ‘igrzyska homoseksualistów’,
kul fiz lub ku l fi za ‘kultura fizyczna’ (ko m po zy cja + ucię cie), sze ścio -
pak ‘sześć bu te lek lub pu szek piwa’. 

 Chara ktery sty cz na dla tej gru py uni wer bi z mów jest ten den cja do
od bie ga nia od uta r tych za sad słowo twó r czych (por. pol. fi r ma lub
czes. nudapláž). Mi mo że zbiór uni werbi zo wa nych złożeń nie jest
zbyt wie l ki, wi dać też w nim no we ele men ty hy bry da l ne ta kie jak np.
ho mo- czy po rno-. I mi mo że na leżą one na ra zie do ję zy ka po to cz ne -
go lub slan gu to jed nak zda niem Pa tri ka Mit te ra: 

Vznik a užívání uniwerbizovaných pojmenování souvisí s tendencí k demo kra ti -
za ci jazyka, neboť stále větší počet takto vzniklých pojmenování proníká i do
spisovného jazyka, v němž se stávají výhodným prostředkem „ekonomické” no mi na -
ce. Stejně tak se i stále více výrazů, které vznikly původně jako prostředky slangu či
profesní mluvy, dostává do oblasti celonárodně užívaného lexika (Mitter 2007, s. 36).

Po wstające w osta t nich la tach po to cy z my chara ktery sty cz ne dla
gwa ry młod zie żo wej two rzo ne są czę sto w spo sób bar dzo nie ty po wy
i na le żałoby się za sta no wić na tle opi sy wa ne go zja wi ska uni wer bi za -
cji, czy ist niejący w nich związek mię dzy wy ra że niem mo ty wującym
i mo ty wo wa nym nie jest zbyt lu ź ny (al bo zbyt trud ny do okre śle nia),
że by mo ż na było twier dzić z całą pe w no ścią, że za ist niał fakt uni wer -
bi za cji. Przykłady te go ty pu są sto sun ko wo no we i nie wszy stkie
zdążyły wejść na stałe do sy ste mu ję zy ko we go – część z nich na le ży
uz nać ra czej za efe me ry dy. W przy pa d ku te go ty pu uni wer bi z mów
doty ch cza so we de fi ni cje pro ce su uni wer bi za cji są chy ba nie wy sta r -
czające lub nie do ko ń ca się spra w dzają... To wa rzyszą im czę sto pro -
ce sy dez in te gra cji i su fi ksa cji, ale wy ko rzy sta ne w dość spe cy fi cz ny
spo sób.

 Na grun cie ję zy ka pol skie go nie ty po we uni wer bi z my po ja wiają
się dość li cz nie w gwa rze ucz nio wskiej ja ko sto sun ko wo czę ste i ory -
gi na l ne na zwy przed mio tów bądź na zwy na uczy cie li – por.: do pka
‘ocena do pu sz czająca’ (skrót nagłoso wy + su fiks -ka) , fra ni ‘język
francuski’ (skrót nagłoso wy + i; ew. adi de a cja do imie nia Fra nia?)
obok te go franc, fran cuz ‘ts’ , ga ma j da ‘lekcja gramatyki’ (ew. kon ta -
mi na cja z wy ra zem cia ma j da?), nie mek ‘język niemiecki’ (skrót
nagłoso wy + su fiks -ek) , nie mca ‘ts’, pie r wszo la ki ‘uczniowie klas
pierwszych’ (nie ty po wy de ry wat z roz sze rzoną pod stawą o część -ol),
po la ‘język polski’ (adi de a cja do imie nia Po la?), po lan, po lo, po lit
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‘ts’; an giel, an glik, an gol ‘język angielski’ (skrót nagłoso wy lub de ry -
wa cja su fi ksa l na); biol, bio l ca ‘lekcja biologii’ (skrót lub nie ty po wa
de ry wa cja); gea, geo, ge o gra, ‘lekcja geografii’ i znie kształco ne wer -
sje od ge o gra > ge o ga, ge gra ‘ts’.

 Na osta t nich przykładach wi dzi my, że dość czę sto po ja wiają się
zwłasz cza w gwa rze ucz nio wskiej i stu den c kim slan gu uni wer bi z my,
któ re po wstają w wy ni ku de fo r ma cji, czy li zgod nie z ter mi no lo gią
czeską w efe kcie překrucování (por. Hubáček 1971, s. 29–30). Jest to
spo sób two rze nia zna j dujący się nie ja ko na ob rze żach tra dy cy j nie ro -
zu mia ne go słowo twó r stwa, a po le gający na spe cy fi cz nym prze twa -
rza niu a na wet ce lo wym znie kształca niu w ró ż ny spo sób wy ra zów po -
chod nych. Zna cze nie pod sta wo we za sad ni czo po zo sta je bez zmian
lub jest ty l ko sty li sty cz nie zmo dyfi ko wa ne (za zwy czaj w kie run ku
eks pre syw no ści). W wy ni ku tych działań po wsta je nie ty po we brzmie -
nie le kse mów po chod nych dające efekt dwuz na cz no ści, pe w nej ory -
gina l no ści a cza sem na wet iro nii. Ma my tu zwy kle do czy nie nia z grą,
za bawą ję zy kową, któ ra pro wa dzi do za bu rzeń ty po wych po działów
słowo twó r czych, po nie waż kształt ję zy ko wy te go ty pu le kse mów ce -
lo wo za cie ra kla rowną i wy ra zistą mo ty wa cję słowo twórczą. Trud no
jest za tem do ko nać w tym przy pa d ku ty po wych i ja s nych kla sy fi ka cji
oraz po działów słowo twó r czych, po nie waż ory gi na l na fo r ma ję zy ko -
wa owych zde for mo wa nych po to cy z mów da le ko od bie ga od brzmie -
nia ty po we go dla ję zy ka lite ra c kie go. W obu ję zy kach – jak łatwo się
do my ślić – de ry wa ty te wy ró ż niają się si l nym ładun kiem eks pre syw -
no ści i za pe w ne to właś nie prze de wszy stkim jest główną in spi racją
dla ich twó r ców, por. cze skie: an gli na, ánina ‘język an gie l ski; anglič-
tina’ čédina, čégra, česák, čeják ‘język czeski’, bioška, bižule, bio l ka,
bíža ‘lekcja biologii’, mát’a, ma ti ka, ma ty ka ‘lekcja matematyki’;
fránina ‘język francuski’, fi l da ‘wydział filozoficzny’, růja, růža, ru -
ni na ‘język ro sy j ski; ruština’, němina ‘język nie mie cki; němčina’; pa -
to la, pa to l ka ‘zajęcia z patologii’; šampec, šampón, šampus ‘šampan-
ské víno’, ra dek, raďa ‘piwo Ra de gast, hro ma so ‘hromadný sex’; pol -
skie: an giel, an glik, an gol ‘język angielski’, biol, bi lo la, bio l ca ‘lekcja 
biologii’, fi za, fiz ‘lekcja fizyki’, franc, fran cuz ‘język francuski’, geo, 

gea, ge o ga, ge gra, ge o gra, ge j ca, ge j za ‘lekcja geografii’, gra ma,
gra mi ca ‘gramatyka opisowa’, hi ra, hi sta ‘lekcja historii’, mat, ma ta,
ma j za ‘lekcja matematyki’, nie ma, nie miec, nie mcol ‘ję zyk nie miec-
ki’, re la, re l ca ‘lekcja religii’, rus, ru sek ‘język rosyjski’, kom, ko mó ra
‘telefon komórkowy’ itp. 

Nie kie dy uni wer bi z my ta kie po wstają w wy ni ku zwykłej ab re wia -
cji (np. kom < te le fon ko mór ko wy, mat < le k cja ma te ma ty ki, geo, ge o -
gra < le k cja ge o gra fii, biol < le k cja bio lo gii, an giel < ję zyk an gie l ski),
cza sem zaś ucię ciu to wa rzy szy su fiks (česák < český ja zyk, fránina
< francouzský ja zyk, šampus < šampanské víno, an gol < ję zyk an gie l -
ski), zda rza się też, że ce lem tych za bie gów słowo twó r czych jest adi -
de a cja (por. ra dek < pi vo Ra de gast, franc, fran cuz < ję zyk fran cu ski,
po la < ję zyk pol ski). Efekt de fo r ma cji osiąga ny jest cza sem już w wy -
ni ku de ry wa cji przy po mo cy nie ty po wych przy ro stków: por. fránina
< francouzský ja zyk, fi l da < filosofická fa ku l ta, němina < německý ja -
zyk, bio l ca < le k cja bio lo gii, gra mi ca < gra ma ty ka opi so wa, nie mcol
< ję zyk nie mie cki, re l ca < le k cja re li gii; cza sem owo „překrucování”
jest bar dziej skom pli ko wa ne (ma j za < le k cja ma te ma ty ki, hi ra < le k -
cja hi sto rii, bižule < le k cja bio lo gii, čégra, čédina < český ja zyk)
i w efe kcie trud niej jest usta lić związek mię dzy wy ra zem mo ty wują-
cym i mo ty wo wa nym. Dzię ki te mu jed nak po wstają przykłady nie ty -
po we, cza sem za ba w ne, cza sem wręcz de ne r wujące, ale na pe w no
o si l nym ładun ku eks pre sji.

 Pe w na ilość no wo po wstających w cze skim i pol skim uni wer bi z -
mów po wsta je ja ko „sku tek ubo cz ny” in nych pro ce sów języ koz na w -
czych, któ re w osta t nich la tach szcze gó l nie się na si liły i to nie ty l ko na 
słowia ń skim grun cie. Zja wi sko  i n t e r  n a c j o  n a  l i  z a c j i  wy stę -
po wało w pol szczy ź nie i cze sz czy ź nie już w okre sie po wo jen nym
głów nie w sfe rze ter mi no lo gii. Na stę p nie zin ten syfi ko wało się ono je -
sz cze w cza sach re wo lu cji nauko wo-te chni cz nej w la tach sie dem dzie -
siątych XX wie ku. Miało ono jed nak tro chę od mien ny prze bieg na
grun cie cze skim i pol skim. O ile za po ży cze nia w ję zy ku pol skim uży -
tko w ni cy ję zy ka chę t nie przy j mo wa li (cza sem mo że na wet ze sno bi -
sty cz nych po bu dek), to ję zyk cze ski przez wie le stu le ci bro nił się
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przed ob cy mi wpływa mi – po twier dze niem te go jest chara ktery sty cz -
ny dla dzie jów cze sz czy z ny pu ryzm ję zy ko wy. Sy tu a cja zmie niła się
jed nak w Cze chach po aksa mi t nej re wo lu cji, kie dy wię kszość ję zy -
ków za la na zo stała napływem  a n  g l i  c y  z  m ó w  i Cze si prze sta li się 
już tak gwałto w nie bro nić. Je dy nym prze ja wem „opo ru” czy „nie zgo -
dy” na za po ży cze nia an gie l skie jest aktu a l nie być mo że ty l ko ten den -
cja do ad ap ta cji an gli cy z mów do cze skie go sy ste mu mor folo gicz ne go 
a cza sem i fone ty cz ne go. Pe wien nie wie l ki pro cent prze j mo wa nych
z ję zy ka an gie l skie go po ży czek fun kcjo nu je w ję zy ku cze skim właś -
nie ja ko uni wer bi z my. Mo ż na po dać wśród nich za Ewą Sia t kowską
(1997, s. 60) ja ko ek wi wa len ty pol skich dwu wy ra zo wych okre śleń
na stę pujące przykłady: czes. Bar bi na - pol. la l ka Bar bie, czes. dis ney -
o v ky – pol. fi l my Di s ne ya, czes. grínpísák – pol. członek ru chu Gre en -
pe a ce, oraz ana lo gi cz ne (bo fun kcjo nujące ta k że głów nie wśród cze -
skich po to cy z mów bądź w slan gu) fo r my ta kie jak: flopáč – flop py
disk, text’ák – textový edi tor, soft’árna – softrocková skla d ba. Te osta t -
nie przykłady po chodzą z dzie dzi ny ter mi no lo gii, ale prze ni kają do ję -
zy ka ogó l ne go. Ko le j ne naj no wsze przykłady, któ re dwu wy ra zo wy
ek wi wa lent mają naj czę ściej w pol szczy ź nie to: bejbáč < z ang. ba by -
sit ting ‘mężczyzna pi l nujący dziecka’, bombr/bo m ber < bo m ber
jacket ‘kurtka no szo na przez skin he a dów ja ko re p li ka ku r tki ame ry ka -
ń skich pilotów’, ha kys, hakysák (slang.) < Ha c ky Sack ‘mała piłecz-
ka’, ekšn < ac tion ‘sto su nek płciowy’, fo u nek < pho ne ‘telefon ko -
mórkowy’, ho u m les, houmlesák < ho me less ‘osoba bezdomna’, ba fu-
ňář < baf fo on ‘działacz sportowy’. W ję zy ku pol skim po do b ne przy-
kłady po ja wiają się zna cz nie rza dziej, wyjątko wo ty l ko wy ko rzy -
stując pol skie su fi ksy lub ko m po nen ty do da ne do an gie l skiej pod sta -
wy, por. be ściak, de be ściak czy ciu cho land. Na le ży też do dać, że
funkcjo nują one w ję zy ku ra czej ja ko efekt za ba wy bądź gry ję zy ko -
wej. Ba dając cha ra kter typo lo gi cz ny obu ję zy ków, cze skie go i pol -
skie go, języ koz na w cy wska zują czę sto na większą (por. Lo t ko 1986)
skłon ność cze sz czy z ny do two rze nia de ry wa tów, co po twier dzałyby
ta k że naj no wsze ob se r wa cje do tyczące przy j mo wa nia an gli cy z mów
do obu sy ste mów ję zy ko wych – cze skie go i pol skie go. Wy da je się bo -

wiem, że do ję zy ka pol skie go prze ni kają one czę ściej w fo r mie cy ta -
tów, pod czas gdy na cze skim grun cie ad ap tują się w mnie j szym lub
wię kszym sto p niu do cze skie go sy ste mu ję zy ko we go. 

 Ko le j na gru pa ta kich ad ap to wa nych na po trze by cze skich użyt ko -
w ni ków ję zy ka an gli cy z mów do ty czy an gie l skich – ale zna nych ta k że 
Po la kom – skró tów, por. CD > cédéčko, CV > cévéčko, PC > pécéč-
ko/písíčko, XT > ikstéčko, LP > elpíčko, IBM > ajbíemko, CD-ROM > 
cédéromka, FOX > fo x ka, dbf > débéefka, dBA SE > dýbejzka itp. Se -
ria utwo rzo nych od nich de ry wa tów świa d czy o popu la r no ści form
zdro b niałych na cze skim grun cie ję zy ko wym. Nie ma my w ję zy ku
pol skim pa ra le l nych przykładów, po nie waż na grun cie ję zy ka pol -
skie go w ta kich wy pa d kach posługu je my się cy ta ta mi an gie l skich
skró tów. Jed nak ma my w pol szczy ź nie gru pę zdro b nień już nie zwią-
za nych z an gli cyz ma mi, któ re są efe ktem pro ce su uni wer bi za cji: ko -
szu la fla ne lo wa > fla ne l ka, ję zyk pol ski > po la czek, na uczy cie l ka ję zy -
ka pol skie go > po la czka, pra ca pro semi nary j na > pro se mi nar ka, wó d -
ka żu ra wi no wa > żu ra win ka. Po wstały one pra wdo podo b nie ja ko na -
stę p stwo mo dy na fo r my de mi nu tyw ne, któ ra od ja kie goś cza su zdo -
mi no wała ta k że młod zie żo wy slang (por. he j ka, na rka, sor ki itp.)

 Wszy stkie trans fo r ma cje wy wołane zmia na mi poli ty cz ny mi (od
lat dzie wię ć dzie siątych po czy nając) i wpływa mi ję zy ka an gie l skie go
zna lazły też od bi cie w cze skim i pol skim za so bie le ksy ka l nym, gdzie
wśród ty się cy no wych wy ra zów, mo ż na po dać chara ktery sty cz ne
przykłady wspo mnia nych już wcze ś niej neo lo gi z mów będących za ra -
zem hy bry da mi – por. cze skie: eurodráhy, ekodům, po r nočaso pis,
hitparáda, di sko bun da, di sko ka pe la, di sko styl, di sko ta nec, di sko miss,
diskopřehlídka, se x test, sex tu ri sti ka, bądź pol skie: eu ro po seł, eu ro -
sport, eu ro kon to, eu ro ku rier, eu ro lot, eu ro tu nel, ho mo fo bia, ho mo i -
grzy ska, eko trend, eko sy stem, eko s fe ra i in. Wy da je się na wet, że w ję -
zy ku cze skim an gli cy z my wpływają wtó r nie na czę st sze wyko rzy sty -
wa nia ko m po zy cji ja ko pro ce su słowo twó r cze go, stąd też w osta t nich
la tach ogro m ny ich przy rost w cze skiej le ksy ce. Ewa Sia t ko wska
(1997, s. 61) uwa ża na wet, że w two rze niu hy bryd cze sz czy z na do mi -
nu je nad ję zy kiem pol skim.
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Jo sef ŠTĚPÁN
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Po sto je současných českých spisovatelů
k mateřštině
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českých spisovatelů 

Ke y words: Czech lan gu a ge, gram mar, language me a su res, views of contemporary
Czech writers

Abs tract

Článek uvádí na základě široké ex ce r pce názory současných českých spisovatelů
na jejich těsnou spjatost s mateřským jazykem, s rodnou zemí a ku l tu rou a na kvality
češtiny. Všímá si také postojů spisovatelů k jazykovým prostředkům, které jsou pro
český jazyk charakteristické. Spisovatelé při svém vyjadřování o češtině často reflek-
tují její vztah k cizím jazykům.

On the basis of the ex ten si ve ex ce r p tion, the ar ti c le deals with the con tem po ra ry
Czech writers’ opinions of on their close con ne c tions with their mot her- ton gue lan gu -
a ge, native country and its cu l tu re and the qu a li ties of the Czech lan gu a ge. The author
focuses also on the at ti tu des of the writers to the means of lan gu a ge that are cha rac te ri -
stic of the Czech lan gu a ge. In con ne c tion with the Czech lan gu a ge, the writers often
reflect their re la tion s hip to foreign lan gu a ges.

0.  C í l e m  č l á n k u  je zji stit, jaký mají současní čeští spisovatelé
po stoj ke svému mateřskému ja zy ku, a to ja ko ce l ku (část 1) i k je ho
některým jazykovým prostředkům (2). Jsme si to ti vědomi to ho, e
to by li ve třicátých le tech minulého století právě spisovatelé, kteří při
kri ti ce puristů vy vo la li akti vi ty Praského lingvistického krouku ko -
lem tématu jazykové ku l tu ry.  

O češtinu ja ko mateřský ja zyk, jen je úzce spjatý s rod nou zemí
a její ku l tu rou, o vla st no sti (kva li ty) češtiny a o jazykové prostředky,
které jsou pro ni charakteristické, a to často i na pozadí cizích jazyků,
se zajímají někteří čeští spisovatelé v posledním dvacetiletí ve svých
dokumentárních knihách. 
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Jak wi dać za tem re pe r tu ar pro ce sów uni werbi zacy j nych w oma -
wia nych w ar ty ku le ję zy kach jest po do b ny – ró ż nią się one je dy nie ra -
czej pod wzglę dem ilo ści przykładów chara ktery sty cz nych dla po -
szcze gó l nych zja wisk.
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Pokusíme se po dat přehledový článek,1 jen vychází ze sy ste ma -
tické ex ce r pce více ne 200 nefabulovaných knih a prozaických děl
našich spisovatelů, kteří se na ro di li po ro ce 1920, a to i u spisovatelů
méně známých. Uváděné citáty jsou ovšem výběrem především zá-
vanějších myšlenek o češtině.     

1. Všimněme si ne j pr ve, jak spisovatelé reflektují  s v o u  m a t e ř -
š t i n u  j a k o  c e l e k. 

Čeština u spisovatelů souvisí především s je jich citovým ivo tem,
a to hlavně s po ci tem do mo va. V raném dětství, v nejvnímavějších le -
tech ivo ta kadého člověka vzniká spontánní vztah k ja zy ku přede-
vším u ma min ky milující své dítě. 

Být doma pro mě znamená ít uprostřed lidí, kterým rozumím na půl nebo na čtvrt 
slova a často i beze slov. Rozumím jim tak dobře, protoe jejich jazykem mně mamin- 
ka vyprávěla pohádky a zpívala písničky, a toto nejzákladnější do bro druství láskypl- 
ného objevu a srozumění mě u nikdy jinak ne česky nepotká (Uhde 2009, s. 145).

 Čeština je osu dem moravského pro za ika a fe je to ni sty V. Me r t la
(1995), „ne mo hu ji svévolně od vrhno ut” (s. 144), „spisovatelé jsou
hlouběji vkořeněni do osudů své země ne třeba malíři a mu zi kan ti”
(s. 310). J. Šotola „se vy z nal z to ho, e by ni k dy nedokázal psát
v cizině, odloučen od české řeči, pro toe je nom ivo tem svého li du
a chle bem své mateřštiny iv je spi so va tel. Nemá-li to ho, zplaní, ob -
sah je ho knih zchud ne a je ho řeč zjaloví” (Ptáčník 1993, s. 172).
K. Kryl (2006) psal si ce také německy, ale pod le je ho názoru „čeština
je je di nou vlastí člověka, který ji jed nou po znal. Ne e xi stu je nic
krásnějšího” (s. 68).

Jazyk je cítit ve všech pórech; nejkrutější otrokář, který vůbec kdy exi sto val, je

jazyk, který mi lu je me (Kryl 2006, s. 70).

S do mo vem a dětstvím jsou také spo je ny často emocionální vzpo-
mínky na školu, která hra je důleitou ro li v péči o naši mateřštinu, pro -
toe škola zaujímá vyšší postavení v širším společenském sty ku ne
uli ce, dvo ry, par ky apod., je duševním zápasištěm a jevištěm. Spi so -
vatelé zmiňují své učitele češtiny, např. J. Červenková, J. Dědeček,
O. Cha lo u p ka, E. Kantůrková, V. Preclík. Více o mateřštině ve škole
píše básník J. Kuběna, přítel V. Ha v la: 

Péči o jazyk obstarával skoro denně jazyk český. Češtinu jsem miloval kromě
náboenství nejvíc [...] (Kuběna 2006, s. 98)

a děkuje přitom třem svým učitelkám. J. Procházka ještě podrobněji
uvauje o škole: 

Všichni si do svých ivotů neseme z dálky dětství pečeť a dech české a slovenské
školy […] Tam jsme poznávali ma le b nost, vro u c nost, te skli vost a radost mateřského

jazyka. Jeho nekonečnou bo ha tost a skrz tento jazyk všechen svět, pravdy našeho
světa (Procházka 1968, s. 19). 

Kri ti c ky ke škole a k pra xi některých učitelů ovšem přistupuje na
základě svých zahraničních zkušeností J. Škvorecký. V sou vi s lo sti
s uíváním americké češtiny ve svém uměleckém díle odmítá pe dan -
tický způsob osvojování spisovné no r my ve škole: 

I mnoho exulantů za tra cu je tuto, podle jejich názoru, „korupci” jazyka […] Je-
nome v jistém smyslu je kadá ivá řeč pokaenina: pokaenina učitelského snu […]

To, čemu staromilští učitelé říkají „správná” čeština, je jazyk mrtvější ne latina […]
Jestli se na problém podíváme z tohoto hle di ska, zkorumpovaná americká čeština se

nám bude jevit prostě jako jedno z nářečí naší mateřštiny. Není to ádná teoretická
kon ce pce jako jazyk normativních gra ma tik. Lidé na tomhle kontinentě tak skutečně

mluví, protoe je jim to přirozené, nepochází to z ádného autoritativního učitelského
nařízení. A je-li člověk realistický český spi so va tel, ijící v těchto končinách, proč

neuít americké češtiny, stejně jako autoři, kteří zůstali doma, uívají praského slan-
gu nebo moravských nářečí?” (Škvorecký 2004, s. 95).
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1 Postoji spisovatelů k češtině se z puristického hle di ska zabýval F. Obe rpfa l zer
(1945). Zajímavé konkrétní odpovědi spisovatelů na někdejší anketu o češtině
shromádil literární hi sto rik a te x to log Rudolf Havel, který v letech 1941–1948 pra -
co val v Kanceláři Slovníku českého jazyka při České aka de mii věd a umění.  An to -
lo gii obecnějších názorů spisovatelů na češtinu od nejstarších dob do současnosti
sestavili J. Janáčková a A. Stich (1988). O poměru českých spisovatelů k mateřštině 
srov. cenné po zna t ky z lingvoliterární hi sto rie v knize A. Sticha (1996). O chvále
českého jazyka u našich spisovatelů psali v populární knize J. Jelínek, V. Styblík
(1971).



 Škvorecký uitím češtiny vystěhovalců v Ame ri ce zvýznamňuje
výrazový zřetel v literárním díle.  

S po ci tem do mo va je čeština svázána i u spisovatelů, kteří proili
šťastné dětství, ale mu se li opu stit svou vlast. V zahraničí Vám chybí
„zvuk řeči, vědomí, e se s kadým domluvíte, e za ro hem jste do ma,
e pochopíte z tó nu člověka všechno, co vám chce říci, zda si z vás
dělá le gra ci, ne bo to myslí váně. V cizím ja zy ce to neslyšíte” (Lu stig
1999, s. 67). Pro to také můe A. Lu stig tvrdit: 

Čeština je můj jazyk, moje milenka (Lustig 1999, s. 118).

K. Kryl (2006) ja ko exu lant pokládá řečnickou otázku: 

Jak dokázat, e jsme dosud příslušníky (národa), ne-li svou úctou a láskou k řeči?
(Kryl 2006, s. 73)

a odpovídá: 

Nemáme kromě jazyka nic, co by nás opravňovalo k sounáleitosti s ku l tu rou
národa (Kryl 2006, s. 73).

A nekritický Krylův citový vztah k mateřštině spojený s jistým
od taitým poměrem k jazykům cizím je ob saen ve výroku: 

Zjišťujete, e váš jazyk, který znáte, je bohatší ne všechny ostatní jazyky (Kryl
2006, s. 299). 

Všechny ja zy ky světa jsou z funkčního hle di ska to ti bohaté, ale
bo ha tost kadého z nich spočívá v něčem jiném (srov. níe v části 2
výrok J. Škvoreckého). 

K. Kryl potřeboval češtinu při své moderátorské práci ve Svo bod-
né Evropě, ale dlouhým po by tem v cizině ji začal zapomínat: 

Jazyk, kterým jste mluvili, se musí ob no vo vat. Čeština začne utíkat. Tak jsem se ji 
začal učit jako cizí jazyk […] půjčovat si slovníky – synonymický, věcný,
etymologický (Kryl 2006, s. 183).

Pozoruhodný je po stoj V. Ha v la k mateřštině. Kdy v polovině
padesátých let se zabýval ja zy kem existenciálních textů, kri ti c ky kon -

sta to val, e znásilňují češtinu. Na psal přitom ódu na svou mateřštinu,
kte rou i přes její značný roz sah ci tu je me: 

Vdyť je ta čeština docela hezká řeč, taková klidná, útulná jako kamna, zvučná
jak loretánské zvonky; dovede vyjádřit slávu prostých věcí stejně jako slávu
nadčasových ideálů, dovede být těká jako dubový stůl a me do vi na v nohou, lehká
a veselá jako bříza na jaře (to létající ř nemá ádný jazyk!), jasná a váná jako filozof
[…] Jednou tak dojemně se zpovídá z lásky ke Starému bělidlu, jindy tak vroucně
zvučí, kdy vyzývá národ k boji proti okupantům. Tulí se mile, a letí jako gong k nebi,
ba ještě výš, jako v Bojích o zítřek. Tajemně zvoní u Erbena, ma gi c ky bu b nu je
v širokém proudu Březinova rytmu […] Jaká uráka těch všech lidí, kdy naši řeč
někdo tak mrzačí! (Havel 1999, s. 29–30).

Ji nak je si ovšem V. Ha vel vědom to ho, e ja zyk je třeba po su zo vat
i pod le to ho, jak fun gu je ve společnosti (srov. Štěpán 2011a, s, 11).
P. Ouředník, český spi so va tel a překladatel ijící ve Fran cii, kde je jiný 
poměr jazykovědců k národnímu ja zy ku ne u nás, a známý českému
čtenáři především díky „slovníku nekonvenční češtiny”, který je
nazván Šmírbuch ja zy ka českého, se obecně zamýšlí nad vla st no st mi
češtiny: 

Čeština je jazyk nekonsolidovaný – co má samozřejmě svůj nesmírný půvab
[…], neboť to uvolňuje velmi silný poetický náboj, který je v ní obsaen. Čeština je
jazyk chaotický […], lexikální bohatostí, […] neustáleností syntaxe. Čeština je jazyk
pábitelský, co znamená, e in fo r ma ci přenášíme převáně na emocionální, nikoli
racionální úrovni (Ouředník 1997, s. 6). 

Nemůeme ovšem so u hla sit s tím, e by čeština by la ja zyk ne kon -
so lidovaný a chaotický. Tak se můe je vit snad jen obecná čeština,
kte rou se P. Ouředník především zabývá, ni ko li však čeština spisovná.

J. áček píše jazykově vytříbenou mo d li t bu ke své mateřštině, je
je výrazem básníkova citového poměru k mateřštině: 

A ty, češtino naše vezdejší, snivá a básnivá, jadrná a jiskrná, opojná i odbojná,
laskavá i třaskavá, ké nás tvůj chorál ochrání i v doufání, i v zoufání, češtino stvořená 
k milování i k smilování, svla naše duše jako pramen a hoř v nás jako věčný plamen,
amen (áček 2006, s. 103).
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Na závěr přehledu postojů spisovatelů k ma teřštině ja ko ce l ku uve -
de me ještě kognitivně lingvistický výklad jazykově méně důleitého
smy s lu čichu, který si však dlouhodobě pa ma tu je me a který má silný
emocionální přízvuk. Ten to výklad uka zu je na mono sti a omezení
češtiny. Po dal ho L. Vaculík ve fe je to nu „Vůně června”: 

Naráím na meze jazyka. Chci mluvit o vůních, a nemám – toti není dost
vhodných přídavných ani podstatných jmen, a hlavně sloves: všecky věci světa voní,
páchnou, smrdí nebo čpí, a jsme hotovi. Při podrobnějším rozlišení pachů musíme si
pomoci výrazy z oboru chuti a hmatu: sladká vůně lip a nakyslý pach babských hader;
něná vůně hvozdíku a ostrý puch kravína zaloeného vedle poutního kostela
v Králíkách (Vaculík 1990, s. 38).

2. Dříve ne přejdeme k výčtu  j a z y k o v ý c h  p r o s t ř e d k ů,
které jsou pro češtinu charakteristické a které za uja ly naše spi so va te le, 
pro toe u nich mo hou vyjádřit hlavně svůj citový po stoj k mateřštině,
uveďme pěkný racionální výrok o bohatství jazykových prostředků
v různých jazycích, který na psal spi so va tel a překladatel J. Škvorecký:

Kadý jazyk je bohatý, jene bohatství kadého jazyka je v něčem jiném.
Sofistikovaná angličtina má jen čtyři pády […]; „primitivní” jazyky mají k di spo zi ci
patnáct, ne-li více pádů. Jednoduchá gra ma ti ka je báječná věc, ale stejně báječná je
i sloitá gra ma ti ka. To vše záleí na tom, kdo ji uívá (Škvorecký 2004, s. 193).

Škvoreckého po stoj k ja zy ku je ja ko plně funkční ve shodě s vě-
deckými zásadami Praské lingvistické školy.

Při posuzování zvukové stránky češtiny vycházejí spisovatelé
spíše z proívání mateřského ja zy ka ne z je ho racionálního pojetí.
Můe to pro to vést i k názorům, které ne j sou vdy přijatelné pro lin g -
vi stu, např. kdy se o češtině usu zu je: 

Čeština je z rodiny slovanských jazyků řečí nejtvrdší. Ja zy ko lam „strč prst skrz
krk” je moná určen k zastrašení cizáků […], ale i našinci bohatě stačí nedělitelné trsy
souhlásek (Kohout 2008, s. 180).

Je ovšem pra vda, e takové souhláskové sku pi ny neznějí příjemně. 
Hudební skla da tel a spi so va tel I. Hurník píše: 

Její trsy souhlásek, chřestivé, skřípavé, svištivé ji k její zpěvnosti nepřidají, ale
zato hýří synonymy (Hurník 2007, s. 70). 

Sku pi ny souhlásek také ci zi nec těko vysloví. Literární vědec
a spi so va tel V. Ma cu ra, zabývající se především národním obrozením, 
uvádí ve své pró ze z této do by na cio nali stic ky zaostřenou úvahu jedné 
po sta vy díla: 

Ko man dant horoval pro půvaby opovrhované mateřštiny. Strč prst skrz krk, jak
rázovitě to zní, a zdali Michlové cosi podobného svedou?! (Macura 1994, s. 74).

Těmi Mi chly se rozumí Němci.
Pro češtinu stejně ja ko i pro jiné slovanské ja zy ky jsou příznačné

především zdrobněliny. 

Naše mateřština byla obdařena de mi nu ti vem – zdrobnělinou […] Zdrobněliny
jsou první zvuky vítající česká mláďata i první, které mláďata vydávají ze sebe. Jimi
naše řeč jako málokterá vyzvedává věci příjemné, a proto i hodné lásky a úcty.
Pánbůh dej, aby si od svých prvních uivatelů vyslouila ochranu a péči sama
(Kohout 2008, s. 181).

Názorný je Škvoreckého výklad osobního jména Ma rie na pozadí
angličtiny:  

V angličtině je velmi chudičce vy ba ve no va rian ta mi […] Kolik je od něho od vo -
ze no zdrobnělin? Roztomilých variací? Mary, Marie, Molly – co dál? [...] Kdeto tady 
máte seznam českých variant, jistě neúplný, které český milý můe pro svou dívku
jménem Marie všechny pouít: Marie, Mařenka, Márinka, Mánička, Maruška, Ma -
rien ka, Molly, Mol lin ka, Máří, Máry, Máňa, Maruše, Mařka, Mařena […] Kadá ta
va rian ta vyjadřuje rozdílný stav ve vývoji intimního poměru, jinou náladu […]
(Škvorecký 2004, s. 193). 

A to J. Škvorecký ne u vedl staré domácí pod oby Marjána, Marján-
ka, novější pod oby Mája, Ma j ka, Ma ri na, Ma ri ka, Máša, Mášenka,
přejaté jméno Ma riet ta atd.  

Pro češtinu je také charakteristické přechylování, které bývá spi so -
va te li posuzováno z hle di ska fungování českého jazykového systému. 
Pod le postmoderního au to ra V. Ja m ka, který ji stou do bu il ve Fran cii, 
zrušením přípon enského ro du u cizích příjmení „by chom do českého 
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ja zy ka rázem za ve d li ce lou ka te go rii nesklonných jmen, a to by by la
nepřípustná systémová hru bost” (1998, s. 11). Čeština dále rozlišuje
řeč muů a en pomocí přípon a kon co vek: 

Mnohé jazykové problémy, je trápí mysli amerických fe mi ni stek, nejsou
zajímavé pro české dívky. V češtině není třeba neologismů, jako je „cha ir pe r son” […] 
(Škvorecký 2004, s. 195).

O specifičnosti vo ka ti vu v češtině fi lo zo fic ky uvauje V. Ja mek: 

V tom zvláštním tvaru, který jsme si vy my s le li, abychom jím os lo vo va li jiné
tvory, věci a jevy, je vlastně cosi velkorysého […] Ten, kdo os lo vu je, dává tak
oslovenému okamitě najevo, e roz po znal, uznává a vyz d vi hu je jeho jedinečné bytí
(Jamek 1998, s. 16).

Vo ka ti vem v západoslovanských jazycích se podrobně zabýval
polský bo he mi sta A. Sie cz ko wski (1964). O sy no ny mii slov v češtině
při psaní písňových textů píše K. Kryl: 

Z hraní se slovíčky vzni ka ly pak písně textařící, hra na formu. Kolik slov má řeč čes-
ká pro jeden význam? U mnohých významů je synonym poehnaně (Kryl 2000, s. 215).

Je známo, e ve vyuívání sy no nym vy ni kal K. Čapek. J. Vodňan-
ský za se uvádí pro dnešní češtinu: 

Nová doba přinesla i celou řadu nových slov. Začali jsme se „zviditelňovat v man -
ti ne lech” […] Slovo leasing […] mě vzrušovalo, a tak vznikl text písničky
(Vodňanský 1998, s. 77).

Název státu po rozdělení fe de ra ce r. 1993 opakovaně te h dy zajímal 
moravského spi so va te le J. Tre fu l ku: 

Některým leí obzvlášť na srdci název státu […] Má to být Čechie nebo
Čechoslavie nebo země Koruny české? […] cítím se být Mo ra va nem! Česká re pu b li -
ka, nebo Českomoravská re pu b li ka znějí přijatelněji, ale stejně to neřeší zatrachtilý
problém, jak se tomu státu bude říkat v běném hovoru. Zase to nešťastné Česko?
(Tre fu l ka 1998, s. 162).

Na rozdíl od Tre fu l ko va odmítavého citového po sto je k neoficiál-
nímu pojmenování Česko, Mo ra van V. Mertl přistupuje k to mu to
pojmenování funkčně, bez emocí a re spe ktu je doporučení českých
jazykovědců „vzít Česko na mi lost” (Mertl 2005, s. 55). Nejnověji
o názvu Česko srov. v ono ma sti c ké práci P. Štěpána (2009, s. 188),
který kon sta to val je ho vhod nost. Název se u vil.

Zajímavá je obrazná cha ra kte ri stika souvětí u V. Linhartové. Její
výrok platí ovšem ne jen pro češtinu: 

Souvětí je tělesný objemový celek, který je třeba nahlíet jako zbudovaný v pro -
sto ru: jeho jednotlivé věty jsou prostorová tělesa, vzájemně se prostupující, a někdy
(v případě částí nebo celých vět vloených) dokonce tělesa nespojitá, přerušovaná.
Čárka pak stojí zcela samozřejmě v tom místě, kde se buď okraje těles stýkají – nebo
jde-li o větu vloenou – povrchem jednoho proniká úsek jiného prostorového útvaru
[…] (Linhartová 1993, s. 129).

Autorčino prostorové myšlení zde souvisí s tím, e má smysl pro
přesný matematický řád, pro architektonické pro je kty vrcholného ba -
ro ka, pro toe o této architektuře obhájila na dějinách umění dip lo mo -
vou práci.2 

3. Z á v ě r. Je povzbuzující pro českou ku l tu ru, e i v současném
globalizujícím se světě mají někteří čeští spisovatelé zájem o svou
mateřštinu. Je jich často citové výroky mo hou za uj mo ut také odborní-
ka-lingvistu svým ob sa hem i fo r mou. Citový poměr spisovatelů
k mateřštině je ovšem běný i v jiných jazycích. Takový poměr k uí-
vání jazykových prostředků je však někdy problematický, s řadou
tvrzení spisovatelů ne l ze so u hla sit, pro toe mají staromilské za ba r ve-
ní. U Praská lingvistická škola ve třicátých le tech minulého století
to ti ukázala, e k těmto prostředkům je třeba přistupovat z hle di ska
funkčního. 
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2 Osudovou podmíněností člověka a jazyka u V. Linhartové se zabývá S. Richte- 
rová (1991), slovem v její poetice z hlediska filozofie a literární vědy nejnověji
M. Křivancová (2008). O jazyce V. Linhartové píše i básník M. Topinka (2007,
s. 257–267).



Názory současných českých spisovatelů na češtinu jsme zda le ka
nevyčerpali. Zamýšlejí se dále nad jejím vývojem, nad češtinou spi so -
v nou a jejím spojením s ja zy ko vou ku l tu rou, nad útvary běně mlu-
veného ja zy ka, které stojí v přechodném pásmu me zi dvěma stru ktur-
ními útvary, ji mi je spisovná čeština a dia lekt, atd. (Štěpán 2011b).
Uvaují také obecně o ja zy ku ja ko o nástroji dorozumění i zneuití,
nástroji myšlení, kon cep tua liza ci řeči, o ja zy ku ja ko o klíči k dějinám
člověka atd., někdy podávají i filozofické výklady o ja zy ce vůbec.
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Abs tract

Koncem roku 2011 vyšel šestý svazek Českého jazykového atlasu – Dodatky. Pět
dílů Českého jazykového atlasu bylo vydáno v letech 1992–2005. Připravovali je
pracovníci praského a brněnského dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk
český AV ČR. Atlas podává všestranný a prohloubený pohled na územní rozrůznění
českých nářečí a běné mluvy, po sti hu je hlavní ten den ce jejich vývoje a představuje
tak významný soubor údajů ke studiu českého národního jazyka. V současnosti se
připravuje jeho elektronická podoba. Materiál nashromáděný výzkumem pro ČJA
bude jedním ze zdrojů pro vznikající Slovník nářečí českého jazyka.

At the end of 2011, the sixth volume of the Czech Lin gu i stic Atlas – Sup p le ments
ap pe a red. Five volumes of the Czech Lin gu i stic Atlas were pu b li s hed between
1992–2005. It was created by the workers of the De pa r t ments of Dia lec to lo gy of the
Institute of the Czech Language in Prague and Brno. The Atlas gives a com pre hen si ve
and in-depth view of the ter ri to rial di ve r si ty of Czech dialects and of common speech,
covers the main ten den cies of their de ve lo p ment and in this way it re pre sents an im -
por tant set of data for the study of the Czech na tio nal lan gu a ge. Cur ren t ly, its ele c tro -
nic version is being pre pa red. The ma te rial col le c ted for the Czech Lin gu i stic Atlas
will be one of the so u r ces for the future Di c tio na ry of Czech dialects.

Kon cem ro ku 2011 vyšel šestý sva zek Českého jazykového at la su
– Do datky. Završilo se tak unikátní jazykovězeměpisné dílo před-

stavující první úplný ob raz územního rozrůznění českého národního
ja zy ka.

Soustavnému výzkumu pro Český jazykový at las (dále ČJA 1992–
–2011) předcházely práce dialektologů datující se od 40. let 20. století. 
K nim patřilo zejména vydání Pra vi del pro vědecký přepis dia le ktic-
kých zápisů v ro ce 1943 (rozšířená ve rze je z ro ku 1951) a vy pra co-
vání so u bo ru 13 oblastních dotazníků (podrobněji srov. Váný 1955,
s. 162–163; Kloferová 2007, s. 357–358). Výzkum pod le těchto do -
tazníků probíhal fo r mou korespondenční an ke ty. Dotazníky vyplňo-
vali neškolení dopisovatelé (nejčastěji učitelé) téměř ve všech obcích,
v nich se nacházela škola. Ta kto shromáděný bohatý materiál byl
utříděn, geo gra fi c ky zpracován a stal se jedním z východisek (spo lu
s osobními zkušenostmi dialektologů získanými při ověřovacích
nářečních výzkumech v terénu, srov. Voráč-Racková 1968) pro se sta -
vení Dotazníku pro výzkum českých nářečí (1964–1965).

Pod le to ho to Dotazníku rea li zo va li praští a brněnští dia le kto lo-
gové v 60. a 70. le tech přímý terénní výzkum na celém území českého
národního ja zy ka. Dotazník byl se sta ven tak, aby v něm byly vyvá-
eně za sto u pe ny všechny jazykové plány; byl uspořádán do dvou od-
dílů. Oddíl A je zaměřen zejména na je vy diferencující se lexikálně
a slovotvorně a je seřazen pod le věcněvýznamových souvislostí;
v oddíle B by ly soustředěny je vy gra ma tické a syntaktické. V širší
verzi, která se vyplňovala v bo dech tzv. opěrné sítě (viz dále), ob sa hu -
je dotazník 2 649 po loek, pro výzkum v ostatních bo dech sítě by lo
určeno v Čechách 1 961 po loek, na Moravě a ve Sle z sku 2 219 po-
ložek.

Pro výzkum mlu vy ve městech byl dodatečně navíc vypracován
zvláštní lexikální dotazník o 139 po lokách zaměřený na reálie spo je-
né s městským ivo tem (zjišťova la se např. pojmenování pro oto man,
tra m vaj, rohový dům); část dotazů by la určena po uze mládei s cílem
za chy tit slangové výrazy ze studentského prostředí (sle do va la se
označení pro výkačku, školní předmět český ja zyk, se stru aj.).

Výzkum byl realizován v le tech 1964–1972 ve 420 venkovských
obcích (223 v Čechách, 197 na Moravě a ve Sle z sku). Součástí této
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1 Text tohoto příspěvku vznikl na základě řešení grantového pro je ktu
č. P406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka.



sítě je i 5 ve s nic leících v dnešním Pol sku, a to dvě ze starého českého 
osídlení v Kla d sku (Słone a Ja ku bo wi ce) a tři z bývalého opavského
Sle z ska (Bra ni ce, Wie l kie Pie tro wi ce, Chrza no wi ce). Všechny ty to
lo ka li ty tvoří tzv. základní (hu stou) síť. Tzv. opěrnou (řídkou) síť pak
představuje 107 obcí roz loených po celém jazykovém území (viz
obr. Pomocná orientační ma pa). Kadá obec re pre zen tu je v at la se
i mlu vu svého okolí. Hu sto ta sítě není na celém území stejná. V méně
příznakových ob la stech je síť řidší (např. ve středu Čech), tam, kde se
nářečí více di fe ren cu je, je vzdálenost me zi lo ka li ta mi menší (např. na
Cho d sku, ve Sle z sku). Rozhodujícími kritérii pro sestavování sítě
venkovských obcí byl je jich cha ra kter: jed na lo se o menší, ve středo-
věku za loené ob ce se starousedlým zemědělským oby vate l st vem
a leící mi mo hlavní ko mu ni ka ce.

Na výzkum ve venkovských lokalitách na va zo val v le tech 1973–
–1976 výzkum ve městech. Pro ten to účel by la vytvořena síť 57 bodů
(roz sa hem je to zhru ba os mi na bodů venkovských) reprezentujících
37 měst vnitrozemských (18 v Čechách, 19 na Moravě a ve Sle z sku)
a 20 pohraničních (12 v Čechách, 8 na Moravě a ve Sle z sku). Jádrem
této sítě jsou města střední ve li ko sti (např. Příbram, Třebíč). Pro
zachování rovnoměrného roz loení sítě sem by ly zařazeny i lo ka li ty
menší (např. Sla vo ni ce, elezná Ru da), dále pak i krajská města (včet- 
ně hlavního města Pra hy).

Nářečí se té zko u ma la ve vybraných vesnicích se starší českou
kolonizací v Pol sku, bývalé Jugoslávii a v Ru mun sku. V Pol sku byl
výzkum pro ve den v ob ci Gę si niec, v dnešním Cho r va t sku v lokalitách 
Iva no vo Se lo, Ve li ki Zden ci, Do lja ni a Bjeliševac, v dnešní Bosně
a Hercegovině v Nové Vsi, v ob la sti srbského Banátu v obcích Kruš-
čica a Ve li ko Središte a v rumunském Banátu v lokalitách Sfânta Ele -
na, Gârnic, Şumiţa, Pe re gu Ma re, Clo po dia.

O šíři terénního výzkumu svědčí velký počet nářečních mluvčích,
kteří by li do pro je ktu za po je ni. V kadé ob ci se pra co va lo s několika
hlavními informátory, řada dotazníkových po loek však by la ověřena
u dalších (vedlejších) zkoumaných osob. Výzkumu na venkově se
zúčastnilo ce l kem 4 364 informátorů (2202 hlavních, 2162 ve d lej-

ších). Jed na lo se převáně o 65–75leté starousedlíky, pro toe cílem
výzkumu by lo vysledování nejstaršího zjistitelného sta vu nářečí
v dané lokalitě. Ve městech však šlo o zachycení běného ni ve li zo va-
ného městského úzu, to mu to spe ci fi ku byl přizpůsoben i výběr mluv-
čích. Zatímco ve vnitrozemských městech se zko u ma lo jak u 65–75le- 
tých příslušníků staré ge ne ra ce, tak u 14–15leté mládee, v pohranič-
ních městech se sle do va la jen mlu va příslušníků mladé ge ne ra ce, pro -
toe vzhle dem k poválečnému osídlování zde ilo oby vate l st vo
nářečně různorodé. Ce l kem se do výzkumu ve městech za po ji lo 1 032
informátorů (365 ze starší ge ne ra ce, 667 z mladé ge ne ra ce).

Výzkum prováděli výhradně školení explorátoři, různou měrou se
na něm podílelo za ce lou do bu zhru ba třicet pracovníků z praského
a brněnského dialektologického oddělení akademického Ústavu pro
ja zyk český. Práce v Čechách probíhaly pod vedením J. Voráče, na
Moravě a ve Sle z sku výzkum ko or di no val J. Ba l har2. O průběhu prací
in for mo va li mi mo jiné A. Rubín (1973) a J. Jančák (1977).

ČJA 1–5 ob sa hu je ce l kem 1 558 map a 1 578 komentářů. První tři
sva z ky ČJA jsou věnovány lexikální zásobě z významových okruhů
člověk, místní a domácí prostředí (sva zek 1), za hra da a sad, ivo-
čišstvo, les a ro st lin st vo, kra ji na, čas a počasí, ve s ni ce dříve a nyní,
zábavy a zvy ky (sva zek 2), hospodářská use d lost, polní práce, země-
dělské nářadí a nástroje, do by tek a drůbe (sva zek 3). Čtvrtý sva zek je
věnován územním diferencím morfologických fo rem všech ohebných 
slov. Pátý sva zek ob sa hu je několik částí: jádro tvoří ka pi to la o vy bra-
ných je vech hláskoslovných, zpracovány by ly té je vy syntaktické
a tvoření adverbií, další část představuje výsledky z doplňkového
výzkumu ve městech, poslední část přináší ma py svazků izo glos
excerpovaných z celého ČJA.

Závěrečný sva zek Do da t ky zpřístupňuje ČJA ja ko ce lek. Je ho
významnou součástí je především kompletní rejstřík nářečních
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2 PhDr. J. Balhar, CSc., se na vzniku ČJA podílel od počátku až po završení
celého díla (tj. od přípravy Dotazníku přes terénní výzkum po vedení autorského
ko le kti vu všech 6 svazků ČJA). Za celoživotní dílo a především za práci na ČJA
mu byla předána v roce 2011 čestná oborová me da i le J. Dobrovského.



dokladů, ukázky nářečních pro mluv a rozsáhlá bi b lio gra fie české dia -
le kto lo gie od r. 1968 (přehled odborné li te ra tury vydané před tímto ro -
kem je obsaen v mo no gra fii J. Běliče, 1972). Dále jsou prezentovány
cha ra kte ri stiky zkoumaných lo ka lit a dotazníky, na je jich základě byl 
nářeční výzkum uskutečněn. Součástí to ho to sva z ku jsou dvě CD, ob-
sahující reprezentativní výběr z audiozáznamů souvislých vyprávění,
které by ly pořizovány při nářečním výzkumu pro ČJA téměř v kadé
ve s ni ci (tzn. ve více ne 400 lokalitách). Jedná se o 36 vyprávění
z Čech a 34 z Mo ra vy a Sle z ska, v nich rodilí mluvčí vzpomínají na
dřívější ivot na vsi, na nejrůznější lidové zvy ky atd. Ve d le zvukového 
záznamu jsou k di spo zi ci i přepisy těchto ukázek ve zjednodušené,
tzv. fonetické trans kri pci a stručná cha ra kte ri stika nářečních jevů ob -
saených v ukázkách.

Způsob pre zen ta ce nářečního materiálu, který byl autorským ko le -
kti vem vypracován v 80. le tech 20. stol. během přípravy 1. dílu ČJA,
byl v ob la sti areálové lin g vi sti ky ojedinělý a novátorský. Na mapách
se uívá syntetizujícího způsobu zobrazení, který spočívá zejména
v zdůraznění areálového členění, a to vhod nou kombinací plošné te ch -
ni ky (izo glos s nápisy a šrafování) a bodové značkové te ch ni ky (zna-
ček lineárních a figurálních)3. Díky to mu byl navíc vyřešen problém
do té do by vydávaných atlasů, kterým byl příliš velký formát, a ČJA
tak by lo moné pu b li ko vat ve formátu blíícímu se ve li ko sti běné
vědecké kniní pu b li ka ce. Vytvoření přehledných map nezatíených
přemírou va riant značek na po mo hlo neregistrování pravidelných
regionálních hláskoslovných obměn. Je jich zeměpisné rozšíření je po -
mocí izo glos zo bra ze no na šesti mapách uváděných v úvodu kadého
sva z ku. Ty to ma py a se z nam pravidelných jevů vokalických a kon-
sonantických slouí čtenářům k re kon stru kci fonetických realizací
zaznamenaných nářečních výrazů v jednotlivých lokalitách. Hlásky

podléhající pravidelným regionálním obměnám jsou vyznačeny pod-
trením (protetické a hiátové hlásky uzavřením do závorek) v 1. od-
díle komentářů; ten přináší so u pis zachycených pod ob, tj. nářečních
ekvivalentů zjištěných při výzkumu sledovaného pojmenování (např.
zápisy sýček, štěstí, (v)okur ka zastupují va rian ty: sejček, séček, s ček,
síček, sýček, syček; šťesťí, ščesťí; okur ka, vokur ka).

Komentáře obsahují další samostatné oddíly. Do 2. oddílu se so u-
střeďuje výklad o významové stránce sledovaného he s la a o výsled-
cích, k nim se při kartografickém zpracování materiálu dospělo. Ve
3. oddíle je stručně popsána ma pa; usnadňuje se tak čtenáři orien ta ce
v mapě, upozorňuje se na závané jazykové je vy a je jich sou vi s lo sti.
Ve 4. oddíle jsou mapované lexémy a je jich va rian ty opatřeny struč-
ným etymologickým výkladem a jsou za po je ny fo r mou materiálo-
vého výpisu ze slovníků do vzta hu k minulé i dnešní slovní zásobě
češtiny a do souvislostí se západoslovanskými ja zy ky. Do 5. oddílu
by ly zařazeny nářeční do kla dy zachycené terénním výzkumem u čes-
kého oby vate l st va ve vybraných obcích v Pol sku, Ru mun sku a v bý-
valé Jugoslávii (viz výše). V 6. oddíle jsou uve de ny od ka zy na ma py
a komentáře v západoslovanských jazykových at la sech, dále v Slo-
vanském jazykovém at la se a v Evropském jazykovém at la se, ve kte-
rých se řeší shodná pro ble ma ti ka. Výjimečně se připojuje ke ko men-
táři také 7. oddíl, v něm se stručně pojednává o sémanticky blízké, ale 
samostatně kar to gra fic ky neřešené po loce Dotazníku.

Práce na ČJA však definitivně nekončí, připravuje se je ho ele ktro-
nická pod oba. Do bu do u c na se uvauje o propojení dat ČJA a připra-
vovaných slovníků (Čimárová 2010, s. 79), tj. jed nak Slovníku po-
místních jmen na Moravě a ve Sle z sku, je ho he s la jsou ji v elek-
tronické podobě zpracovávána a část jich bu de v dohledné době zpří-
stupněna pro širokou veřejnost na in ter ne tu, jed nak Slovníku nářečí
českého ja zy ka. Pro ten to slovník bu de vyuit ne jen materiál na shro-
máděný přímým výzkumem pro ČJA a korespondenčními an ke ta mi,
ale té materiál získaný pozdějšími ověřovacími výzkumy, nářeční le -
xi kum excerpované z četných diplomových prací, z tištěných re gio-
nálních publikací aj. V současné době se tvoří heslář Slovníku nářečí
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českého ja zy ka, propracovává se kon ce pce slovníkových he sel a vzni-
kají první he s la.
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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

Milan HRDLIČKA

Pra ha

No ne kup to!

Někteří zahraniční bohemisté mívají s náležitým užíváním českého im pe ra ti vu
nemalé potíže, a to jak po stránce formální (tvoření rozkazovacího způsobu v češtině
není jednoduché a v učebnicích češtiny pro jinojazyčné mluvčí mno h dy nebývá je ho
lingvodidaktické zpracování zdařilé, viz M. Hrdlička 2009), tak z hle di ska ko mu-
nikačního (ci zi nec musí zvládnout vidové dvo ji ce českých slo ves a adekvátně odlišo-
vat alespoň tva ry pro vyjádření roz ka zu a zákazu, srov. dále; pokročilejší mluvčí by
pak měl být seznámen i s některými konkurenčními způsoby vyjádření im pe ra ti vu,
viz blíže M. Hrdlička 1997).

Di stri bu ce perfektivních a imperfektivních slo ves se při vyjádření rozkazovacího
způsobu řídí, jak známo, prostým a vce l ku spolehlivě fungujícím pra vi d lem. Po kud
jde o roz kaz („afirmativní im pe ra tiv”), v řečové pra xi výrazně převládají slo ve sa
dokonavá (Kup i pečivo! Napiš to do sešitu! Řekni mu to radši ještě jed nou!), ne boť
má v takových případech ko mu ni kant často na my s li do sažení určitého rezultátu,
výsledného sta vu, kdežto v případě zákazu („negativního im pe ra ti vu”) se uplatňují
především slo ve sa nedokonavá: komunikačním záměrem mluvčího/pi sa te le to tiž
nezřídka bývá vyjádření zákazu dlouhodobějšího, event. trvalého (Ne ku puj ty drahé
ci ga re ty! Nepiš tím pe rem! Už přede mnou to hle slo vo neříkej!).

Výše naznačená ten den ce v užívání per fe ktiv a im pe r fe ktiv při vyjadřování čes-
kého im pe ra ti vu je v současnosti do sti nápadná, i když se v ko mu ni ka ci setkáváme
rovněž s odlišnými příklady, a nemůžeme te dy ap li ko vat zmiňovanou poučku me cha -
ni c ky, ne kri ti c ky, srov. např. výpověď Přelož ten text, ale překládej ho pečlivě.
V uvedeném souvětí se vyskytují dva roz ka zy, přičemž první je ztvárněn slo ve sem
perfektivním (účastník ko mu ni ka ce sig na li zu je, že požadu je do sažení určitého
výsledku), zatímco druhý je vyjádřen impe r fe kti vem (jde o důraz na pro ces, na způ-
sob re a li za ce příslušné akti vi ty).

Si tu a ce je ovšem poněkud složitější. Chce me při této příležito sti poukázat
alespoň na dva relevantní případy, které ob vy kle stojí poněkud stra nou po zo r no sti

a které jsou – alespoň pro pokročilejšího bo he mi stu – z komunikačního hle di ska
zajímavé.

V prvním z nich slouží užití per fe ktiv a im pe r fe ktiv k vyjádření výzvy (mluvčí/pi -
sa tel ape lu je na druhého ko mu ni kan ta, žádá od něho zastavení jím již započaté
činnosti) a k varování (účastník ko mu ni ka ce upozorňuje na nebezpečí, je ho úmyslem
je fo r mu la ce výstrahy, která by zabránila, aby došlo k určité nebezpečné, popř.
nežádoucí si tu a ci).

V případě komunikační fun kce výzvy se v češtině užívají nedokonavá slo ve sa,
srov. příklady ja ko Po zor, ne vy ha zuj ty kni hy! Počkej, nevypouštěj tu vo du! He le,
nekrájej ta ja b l ka (ty ja b ka)!; pro vyjádření varování jsou opro ti to mu vhodná slo ve sa
perfektivní: Po zor, ne spad ni do té jámy! Neřízni se o ten nůž! Ne spal se o ta ka m na!

V komunikační pra xi se občas setkáváme i s druhým avizovaným případem, a si -
ce se zápornou fo r mou rozkazovacího způsobu, v níž je ovšem užito slo ve sa
perfektivního (event. determinovaného), ni ko liv imperfektivního, jak by by lo možné
předpokládat: No ne kup to! No neo chut ne j te to! No ne j di tam! Ne dej mu v té chvíli pár
fa cek… apod.

Jak je z ukázek zřejmé, v těchto a v podobných případech se pro ti očekávání
nejedná o zákaz, nýbrž o vyjádření nevy hnu tel no sti určitého jednání (řekne-li např.
žena ko le gy ni No ne kup to!, sděluje jí něco ve smy s lu „nešlo prostě odo lat, by lo to tak 
lákavé, výhodné, že jsem to zkrátka mu se la ko u pit”). 

Sle do vat pro ble ma ti ku užití slo ves dokonavých a nedokonavých v různých
komunikačních kon te x tech a funkcích je z jazykového i z lingvodidaktického hle di -
ska ve l mi zajímavé. Domníváme se, že by by lo vhodné po psat pro potřeby zahranič-
ních bohemistů je jich di stri bu ci podrobnějším a explicitnějším způsobem.
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Mi lan HRDLIČKA

Pra ha

Au to (se) za sta vi lo

Náležité užívání českých zvratných slo ves nebývá pro jinojazyčné mluvčí
jednoduché. Stačí připomenout negativní působení in ter fe ren ce i bohaté a různorodé
uplatnění reflexivních verb v ko mu ni ka ci. Ve d le je jich základní fun kce (po ukaz na
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skutečnost, že se děj obrací k původci, např. My ju au to x My ju se, ni ko liv te dy „My ju
mě”) se s ni mi setkáváme, vyjadřuje-li se především re ci pro ci ta (Píšeme si poměrně
často – te dy vzájemně, je den druhému; Známe se už dlo u ho – čili navzájem, je den
druhého), zvratné pa si vum (To au to se opra vo va lo snad měsíc), volný da tiv (Celé dny 
si čte) a neosobní kon stru kce (Chci spát – Chce se mi spát).

Obtížné může být zvládnutí reflexivních slo ves jed nak po stránce formální (srov.
vidové dvo ji ce ty pu odpočívat – odpočinout si), jed nak významové (viz nu an ce me zi
ver by ja ko pa ma to vat si něco/někoho – pa ma to vat se na něco/někoho; po tkat někoho
– po tkat se s někým; čekat (na) něco/někoho – načekat se na něco/někoho; představit
něco/někoho – představit si něco/někoho – představit se někomu; obléknout
něco/někoho – obléknout si něco – obléknout se (do něčeho) apod.).

Ci zin co vu orien ta ci v řečové di stri bu ci českých zvratných slo ves kom p li ku je také 
skutečnost, že je je jich užití v určitých případech v zásadě fakultativní, bez
výraznějšího vli vu na význam a na komunikační fun kci sdělení, viz kupř. následující
výpovědi (při této příležito sti upozorňujeme, že v těchto i v následujících do kla dech
uvažuje me po uze o významu aktivním, ni ko liv např. o vyjádření zvratného pa si va):
Myslím, že přijde zítra – Myslím si, že přijde zítra; Pořád spoléhali na cizí po moc –
Pořád se spoléhali na cizí po moc; Te m po hospodářského růstu v minulém ro ce zpo -
ma li lo – Te m to hospodářského růstu se v minulém ro ce zpo ma li lo; In fla ce za se
zrychli la – In fla ce se za se zry chli la aj.

Na druhé straně se ovšem vyskytují případy, kdy je rovnocenné (synonymní,
zaměnitelné) užití, resp. neužití (ne)zvratné pod oby slo ve sa po uze zdánlivé, pro tože
lze v takových výpovědích vy s le do vat – byť s možnými obtížemi – jistý významový
rozdíl. Máme na my s li výpovědi ja ko Au to náhle za sta vi lo na křižova t ce – Au to se
náhle za sta vi lo na křižova t ce.

O jaký významový rozdíl může v takovém případě jít? Domníváme se, že se
nabízí vce l ku jednoduché řešení, a si ce zohlednění sémantiky příslušného slo ve sa, čili 
za sta vit se = sám se be (sám od se be). Na základě dané in ter pre ta ce je pak možné
pohlížet na výše uvedené výpovědi tím způsobem, že v případě užití zvratného slo ve -
sa po uka zu je ko mu ni kant na fakt, že „au to se za sta vi lo sa mo od se be; se be sa mo”, a to
pravděpodobně z nějaké interní příčiny (kvůli poruše mo to ru, z ne do sta t ku
pohonných hmot apod.).

Celá záležitost může vy sto u pit zřetelněji v to m to analogickém případě.
Řekneme-li třeba Kůň se za sta vil v pro ti kla du ke sdělení Kůň za sta vil, vidíme, že
v první výpovědi se zvíře asi za sta vi lo z vlastní vůle, zatímco v druhé je logické
předpokládat, že se tak sta lo na základě určitého vnějšího im pu l zu (Kůň za sta vil na
po kyn je z d ce).

Rozdíl me zi výpověďmi Au to za sta vi lo a Au to se za sta vi lo spočívá rovněž v tom,
že va len ce nereflexivní pod oby slo ve sa (za sta vit) může vyžado vat doplnění po zi ce
(ob je ktu) v aku za ti vu, te dy kupř. Havarované au to za sta vi lo do pra vu v levém jízdním
pru hu.

Jak je z ukázek patrné, adekvátní zvládnutí reflexivních slo ves v češtině vyžadu je
od jinojazyčného mluvčího poměrně značné zna lo sti. Z po hle du vyučovací pra xe by
mělo jít o to, aby je měl zahraniční bo he mi sta z čeho načerpat.
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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

Jan Ba l har, Pa vel Jančák a kol., Český jazykový at las 1,
Aca de mia, Pra ha 1992, 427 s., ISBN 80–200–0014–3; 

Český jazykový at las 2, Aca de mia, Pra ha, 1997, 507 s., ISBN
80–200–0574–9; Jan Ba l har a kol., Český jazykový at las 3,

Aca de mia, Pra ha, 1999, 577 s., ISBN 80–200–0654–0; 
Český jazykový at las 4, Aca de mia, Pra ha, 2002, 626 s.,

 ISBN 80–200–0921–3; Český jazykový at las 5, Aca de mia, 
Pra ha, 2005, 680 s., ISBN 80–200–1339–3; 

Český jazykový at las – Do da t ky, Aca de mia, Pra ha, 2011, 
579 s. + 2 CD, ISBN 978-80-200-1967-7. 

Vydáním šestého sva z ku Českého jazykového at la su – Dodatků – se završuje
monumentální dílo české dia le kto lo gie postihující v do po sud nebývalé šíři (na více
než 1500 mapách) územní di fe ren cia ci nářečí českého ja zy ka, její příčiny a záko-
nitosti. Český jazykový at las (dále ČJA)  je  výsledkem badatelského úsilí několika
generací jazykovědců a je jistě příhodné, že je ho závěrečný díl vyšel v ro ce 2011,
který je pro českou lin g vi sti ku zvláště významný, ne boť Ústav pro ja zyk český Aka -
de mie věd České re pu b li ky os la vil v to m to ro ce sto let od svého za ložení. 

Od myšlenky vytvořit národní jazykový at las k jejímu uskutečnění – ke ko m p let-
nímu vydání díla – ve d la dlouhá ce sta. Přípravou na sběr jazykového materiálu pro
ČJA by ly tzv. korespondenční an ke ty na konci 40. let, ale zejména pak v letech pa de-
sátých, na je jichž základě byl získán (korespondenční fo r mou a od dia le kto logicky
neškolených respondentů) rozsáhlý nářeční materiál. 

Po vyhodnocení uvedených anket se přistoupilo k vypracování Dotazníku pro
výzkum českých nářečí (1964–1965, dále Dotazník), který ob sa ho val  2649 po ložek
a byl orientován na je vy jak lexikální, tak i gramatické. Na je ho základě byl v 60. a 70.
le tech minulého století uskutečněn terénní výzkum ve více než  400 venkovských
obcích a ve 37 městech na území s tradičním, tj. kompaktním nářečním osídlením. Do
výzkumu by la zařazena i města v pohraničních ob la stech nově dosídlených po ro ce
1945.  Zjišťoval se te dy  ne jen nejstarší dochovaný stav v tradičních nářečních lo ka li-
tách, ale i je ho generační proměny a dále vývoj mlu vy v ob la stech bez tradičního
zázemí. Navíc by la do výzkumu za hrnu ta mlu va oby va tel  vybraných českých obcí

v zahraničí (potomků české emi gra ce z 19. stol.) – v Pol sku, Cho r va t sku, Srbsku
a Ru mun sku. Výzkum v terénu uskutečnili dia le kto logové z akademických pracovišť
brněnských i pražských. 

Od 90. let 20. století pak vycházely jednotlivé sva z ky ČJA. První tři jsou
zaměřeny na územní di fe ren cia ci slovní zásoby  (opo me nu ty přirozeně ne j sou ani
doprovodné je vy hláskoslovné, morfologické a slovotvorné)  a obsahují vybrané po -
ložky z těchto věcněvýznamových okruhů: 1. sva zek (222 map) – místní a domácí
prostředí; 2. sva zek (230 map) – za hra da a sad, živočišstvo, les a ro st lin st vo, kra ji na,
čas a počasí, ve s ni ce dříve a nyní, zábavy a zvy ky; 3. sva zek (253 map)  – polní
zemědělské práce, hospodářská use d lost, zemědělské nářadí a nástroje, do by tek,
drůbež. Vo l ba začít slovní zásobou by la šťastná, ne boť lexikální sva z ky at la su jsou
pochopitelně čtenářsky nejpřitažlivější a navíc sledovaná te ma ti ka  je zajímavá i pro
odborníky jiných vědních disciplín, ja ko např. pro et no lo gy, so cio lo gy, hi sto ri ky či
pe da go gy. (Svědectvím nebývalého zájmu o ČJA od počátku je ho vydávání by lo také
to, že první sva zek, jenž vyšel v nákladu 600 výtisků, byl ry chle rozebrán, a pro to byl
v ro ce 2004 pořízen je ho do tisk.)  

V celém díle je důsledně uplatňována jazykovězeměpisná me to da – ta se odráží
ne jen  ve způsobu  pro je kce jazykového materiálu na mapách, ale i v je ho po pi su
a výkladu v doprovodných komentářích. Podívejme se podrobněji na ap li ka ci této
me to dy v lexikálních svazcích, při je jichž přípravě by la ověřována a prohlubována.

Pro uživa te le ČJA, zvláště la i ky, je ve d le složky odborné, lingvistické, důležitá
složka  jazykovězeměpisná, pro tože jazyková ma pa podává výstižnou a ve l mi
názornou in fo r ma ci o jazykových skutečnostech. Mapové zobrazení je zde základem,
přímým prostředkem  in ter pre ta ce jazykového materiálu. 

Při  syntetizujícím způsobu zobrazení, zdůrazňujícím především územní roz -
ložení jazykových jevů, se uplatňuje  účelný a promyšlený hie rar chi c ky odstupňova-
ný repertoár mapovacích prostředků spočívající v ko m bi na ci různých  typů izo glos
(pro znázornění rozdílů lexikálních, tvaroslovných i hláskoslovných). Základním
prostředkem je vymezení areálů výskytu výrazů označených nápisem. Jazykověze-
měpisný ob raz je dále dotvářen  uplatněním tvarově rozlišených symbolů a rozličných 
typů šrafování. Grafické prostředky samozřejmě ne j sou vo le ny na ho di le, je jich cílem
je po sti h no ut lingvistické sou vi s lo sti a tak přispět k plastickému zobrazení jazykové
si tu a ce i di fe ren cia ce jevů jednotlivých jazykových ro vin, jíž jsou přizpůsobeny např.
také již zmíněné tři ty py izo glos, tva ry značek atd. – srov. např. ma pu  1, 27 chrastítko
(údaje u příkladů znamenají číslo sva z ku, číslo ma py a název po ložky). 

Některé ma py zobrazují jed no du chou si tu a ci, ja ko jsou  např. pro ti kla dy čes-
ko-moravské (např. 1, 184 ve s ni ce ve s ni ce × dědina, 1, 43 hubený hubený × chudý,
2, 19 ka pu sta ka pu sta × k(ch)él) i  česko-moravsko-slezské (např. 2, 15 sa ze ni ce sa ze -
ni ce × přísada × flan cka, 1, 185 by d let ostávat × bývat × meškat), jiné zaznamenávají
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situaci složitou, prolínání jednotlivých výrazů, je jich slovotvorných či hláskoslov-
ných va riant i je jich du b le t nost či překrývání (např.  2, 110 pampeliška). 

Skutečnosti zobrazené na mapě  jsou pak vykládány v obsáhlém komentáři o šesti
(výjimečně se d mi) oddílech. Stru ktu ra komentáře je důsledně dodržena v celém ČJA
(ve svazcích 4 a 5 je ob sah některých oddílů poněkud přizpůsoben specifické po va ze
gramatických jevů).  

V  prvním oddíle je uve den so u pis  nářečních ekvivalentů, které by ly zjištěny při
terénním výzkumu. Jsou zapsány v tzv. lemmatizované podobě – zjednodušené za-
střešující variantě ne j b ližší spisovnému zápisu, z níž si může každý uživa tel re kon -
struovat jednotlivé nářeční pod oby prostřednictvím  so u pi su a map pravidelných re -
gionálních hláskových obměn (tzv. PRO).  Roz sah těchto obměn je vyznačen izo glo -
sa mi na zvláštních syntetizujících mapách A-F. Variující hlásky jsou podtrženy, čímž
se od ka zu je na příslušnou ma pu PRO (např. v po ložce 1, 15 družička lemmatizovaná
pod oba  drouška za hrnu je va rian ty drouška, dróška, drúška, druška). Ten to způsob
zápisu přispívá i k odlehčení výsled- ného mapového ob ra zu a je novátorským poči-
nem, jímž se může pyšnit po uze ČJA. Do druhého oddílu komentáře se pak soustře-
ďuje výklad o vymezení významu zko umané po ložky,  příp. se uvádějí motivační
zdroje nářečních pojmenování, na ko nec se probírají i eventuální potíže při výzkumu.
Třetí oddíl přináší stručný po pis ja zy kovězeměpisné  si tu a ce znázorněné na mapě.
Záměrem autorů zde by lo zejména us nad nit čtenáři orien ta ci na mapě a upo zo r nit na
závažné jazykové  je vy a je jich sou vi s lo sti. Ve čtvrtém oddíle komentáře jsou jed no t -
livé mapované lexémy a je jich va rian ty začleňovány do vzta hu k minulé i současné
slovní zásobě české i západoslovanské a upozorňuje se tak na etymologické a mno h dy 
i širší pozoruhodné jazykové so u vislo sti. Pátý oddíl uvádí do kla dy ze zahraničních
obcí  zapsané u tamního českého oby vate l st va. Šestý oddíl ob sa hu je od ka zy na pa ra -
lelní po ložky v západoslovanských jazykových at la sech, Slovanském jazykovém at la -
se (OLA) a v Evropském jazykovém at la se (ALE), v nichž se řeší stejný ne bo podobný
jazykový problém. Výjimečně je ke komentáři připojen ještě sedmý oddíl, v němž se
stručně pojednává o nemapované po ložce, která úzce souvisí s ma po va nou po ložkou
probíranou v příslušném komentáři (např. k po ložce 2, 119 keř černého bezu je ta kto
připojena po ložka květ černého bezu).

Uvedený způsob práce s nářečním materiálem svědčí o mimořádném pracovním
zaujetí našich dialektologů, o je jich pečlivé práci jak nad ma pa mi i komentáři, tak
v terénu,  a zejména o je jich technické in ven ci i originalitě  při převádění jazykových
faktů do optimální mapové pod oby.

Srovnáme-li první tři lexikální sva z ky, vidíme, že se autoři důsledně drželi za-
mýšlené kon ce pce, navíc ve 2. a ve 3. dílu – jak to vyžado va la po va ha lexikálního
materiálu – by lo přihlíženo k výsledkům starších nářečních výzkumů, zejména k  tzv.

korespondenčním anketám či k materiálu ar chi vu lidového ja zy ka, tak to mu by lo
např. u po ložek 3, 149 valník ne bo 3, 178 nádoba na dojení mléka.  

Ve třetím, lexikálním sva z ku  je po zo r nost věnována specifické části  nářeční
slovní zásoby, a to  tradiční zemědělské ter mi no lo gii (tradiční obdělávání půdy a chov 
do by t ka). Je třeba vyz dvi h no ut, že ten to sva zek zaznamenává nářeční pojmenování
reálií i činností dnes již zce la zaniklých, kde mno h dy dnešnímu čtenáři   ne j sou známy 
ne jen reálie, ale ani spisovná či nářeční slo va, která ty to staré  reálie označují, a bez
soustředěného úsilí badatelského týmu by ty to výrazy ne by ly vůbec zaznamenány.
Dialektologové mno h dy pod ni ka li pátrání téměř detektivní, ne boť u zaznamenaných
slov  by lo třeba vy ja s nit, jak vy pa da ly staré reálie (nástroje, předměty denní potřeby
atd.), nezřídka ztěžova la hodnocení jazykových dokladů i  různorodost samotné reálie 
(srov. např. 1, 114 máselnice, 3, 60 ko sa s ob lo u kem), či její složitost (části vo zu 3,
120–148, rovněž tak části plu hu či rádla apod.). Ve d le hod no ty jazykové je nu t no
u všech lexikálních dílů, a u dílu třetího snad více než u jiných, vyz dvi h no ut i je jich
nesmírnou hod no tu dokumentární. 

Čtvrtý díl po sti hu je na 431 mapách  je vy morfologické po va hy,  pre zen tu je územ-
ní di fe ren cia ci gramatických fo rem ohebných slov (podstatných jmen, přídavných
jmen, zájmen, číslovek a slo ves). Autoři se snažili po stu po vat pod le týchž me to dic-
kých postupů ja ko v předcházejících svazcích, ale mu se li vyřešit některé nové
problémy, ja ko např. in ter pre ta ci morfologizovaných hláskoslovných jevů (te dy zda
pre fe ro vat hláskoslovnou či mor folo gic kou pod sta tu interpretovaného je vu, např. 4,
16 uli ce × uli ca), zvo lit  odlišný přístup k znázornění pravidelných regionálních
obměn, více využít fonetického zápisu (pro lepší in ter pre ta ci jednotlivých fo rem), ji -
nak po j mo ut ety molo gic kou část komentáře (zde se pra cu je s vybranými gra ma ti ka mi 
českými  a navíc se dokládají pa ra le ly z příslušných slovanských jazyků) apod.
Celkové uspořádání sva z ku pak re fle ktu je ji nou po va hu zkoumaných jevů – po ložky
jsou uspořádány pod le slovních druhů a dále členěny pod le gramatických kategorií.
Velké so u bo ry map jsou tak věnovány jednotlivým morfologickým formám, např. ge -
ni ti vu singuláru či instrumentálu plurálu sub stan tiv,  u verb  tvarům 3. sg.  préz., im pe -
ra ti vu ne bo příčestí minulého činného či trpného. Každému takovému so u bo ru
předchází zobecňující ka pi to l ka, která začleňuje sle do va nou fo r mu do historických
i geografických  souvislostí. Ocenění si za slouží, že se podařilo za zna me nat v do po -
sud nebývalé míře i územní di fe ren cia ci tvarů  zájmen a číslovek. Jak ko li by se mo hlo
zdát, že je tvaroslovná pro ble ma ti ka méně poutavá než lexikální, není to mu tak: Ne -
jen odborníky, ale i la i ky za uj mou jistě ma py věnující se jednotlivým gramatickým
formám, morfologická stránka ja zy ka je to tiž neméně důležitá a na mapách je tak
poutavě za chy cen morfologický systém ja zy ka, stru ktu ra tvarů i je jich di stri bu ce.
Autorům se podařilo ne jen po tvrdit známé je vy (např. gen. sg. m. 4, 29 no su × no sa
a 4, 30 sto lu × sto la), ale do ložit i další nové skutečnosti  (zajímavé jsou  např. areálo-
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vé rozdíly česko-moravské: 4, 97 nom. pl. m.  ptáčky/ptáčkove × ptáčci,  4, 421  aku -
za tiv. sg. zájmena ona  jí × ji/ju, 2. os. sg. imp. 4, 323 nos × noš i 4, 325 po moz × po -
mož, ne bo rodová va ria bi li ta místních jmen ty pu Příbram 4, 22 ne bo Olo mo uc 4, 21),
což je  pro pochopení širších jazykových souvislostí ve l mi užitečné a důležité. Ve
čtvrtém sva z ku se tak autorskému ko le kti vu podařilo úspěšně pre zen to vat je vy
sledované jazykové ro vi ny a zno vu po tvrdit promyšlenost, všestrannost a fle xi bi l nost
užívané me to dy.

Pátý sva zek ČJA  meto dolo gi c ky – způsobem zobrazení  i in ter pre ta ce materiálu – 
pokračuje v kon ce pci svazků předcházejících a dovršuje tak komplexní zpracování
jevů našich nářečí ve všech jazykových rovinách. Po sti hu je i některé další, roz sa hem
menší, avšak neméně pozoruhodné okru hy problémů. Sva zek není tak homogenní ja -
ko sva z ky předchozí: je rozčleněn na  pět částí, z nichž  první a nejrozsáhlejší lo gi c ky
na va zu je na předchozí pro ble ma ti ku: po le xi ku a je vech morfologických jsou  zde na
333 mapách sledovány je vy hláskoslovné. Oddíl je pro lepší orien ta ci rozdělen na část 
věnovanou jevům samohláskovým a na část věnovanou jevům souhláskovým.
Uvedené je vy  ne j sou v těchto částech uspořádány po uze me cha ni c ky  pod le chro no -
lo gie od nejstarších k nejnovějším, ale v řazení je přihlédnuto  k je jich závažno sti pro
celkové členění našich nářečí. Po zo r nost je zaměřena  např. na úžení é > í, na středo-
moravské změny  y > e, u > o, na kvantitativní poměry v nářečích atd. Zajímavé po -
zna t ky přinášejí také po ložky věnované souhláskám. Zmiňme např. protetické a hiá-
tové hlásky, me ta te zi souhlásek, slezské pala ta li za ce sy ka vek,  záměnu re t nic, rozšíře- 
ní  r, l so nans v nářečích aj.

Nářeční je vy syntaktické po va hy by ly u nás systematickému jazykovězeměpis-
nému zkoumání pod ro be ny poprvé až v sou vi s lo sti s přípravou ČJA (v Dotazníku by lo 
50 po ložek zaměřeno na teritoriální rozdíly ve skladebných prostředcích a ve větných
konstrukcích). Je známo, že syntaktické prostředky lze ve l mi obtížně zko u mat pří-
mými do ta zy. Shromáždění dostatečně obsáhlého a reprezentativního so u bo ru spon-
tánních nářečních projevů by lo nad možno sti pro je ktu ČJA, pro to výsledný počet 36
map věnovaných syntaktické pro ble ma ti ce v našich nářečích si za slouží uznání.
Čtenáře  jistě potěší po ložky dokládající bohatý repertoár nářečních  spo jek (např. pro
poměr stupňovací na toť, neřkuli, ne ch ce le, nechcelijá, ne ch ca, nechťíca, ňechač, ke -
ra(k)pa(k), kór, né tak ňe to bože ad. –  srov. 5, 339),  za uj me jasně vy me zená územní
di cho to mie některých konstrukcí a va zeb (např. 5, 350 šel k pekaři × do pekařa, 5, 358 
není vám han ba × není vás han ba); po zo r nost si za slouží rovněž  zpřesňující in fo r ma -
ce o přízvuku a me lo dii v našich nářečích (5, 369).

V samostatné ka pi to le (o 41 mapách) se probírají ad ver bia, jež  jak výsledky bá-
dání ukázaly,  představují svébytný  sémantický ce lek, který se vyznačuje i některými
specifickými zna ky v ob la sti tvoření. Mnohé z těchto znaků jsou územně di fe ren co-
vány a je zřejmé, že ve srovnání se spisovným ja zy kem se nářečí vyznačují větší

pestrostí slovotvorných prostředků i odvozovacích základů. Příznačné pro ad ver bia v
nářečích je rovněž bohaté postfixální tvoření (např. na mapě 5, 388 nyní – se uvádějí
jen k základu teď ty to post fi xy: -ka, -ká, -ko, -kom, -kon, -konc, -kont, -ki, -kin, -kit,
-ke, -ké, -kej, -kem, roz ma ni tost postfixů v nářečí dokládají také ma py 5, 390 te pr ve
a 5, 400 ko m pa ra tiv snadněji apod.). Je třeba oce nit, že postfixům u tázacích adverbií
a je jich di stri bu ci u adverbií obecně jsou věnovány shrnující ma py v závěru ka pi to ly
(5, 410–411).

Cenné po zna t ky o mluvě ve městech přináší část čtvrtá. Pro detailnější náhled na
ja zy ko vou si tu a ci ve městech po sloužil  badatelům do da tek k Dotazníku, který ob sa -
hu je 139 po ložek sledujících pojmenování reálií a jevů typických pro město (ty by ly
vyzkoumány  u starší i mladé ge ne ra ce). Za uj mou  názvy některých novějších reálií,
např. oto ma nu (di van, ka na pe – ma pa 5, 419), dvojitého žebříku (dvoják, štafle – 5,
418) ne bo napínáčku (napínáček, napínák, připínáček, spínáček, rýsováček – 5,  429).

Autoři se  zaměřili  rovněž na mlu vu mládeže,  a po sti hli do kon ce i oblastní výra-
zy mládežnického slan gu. Významné územní rozdíly reprezentují např. po ložky češ-
tina ,vyučovací předmět‘ (čenina, čedina, čédina – 5, 443), žvýkačka (žve j ka, žvý-
kajda, žve j kan da, žvy ks na,  žuvačka – 5, 439), školník (šulda, školda, školňajs –
5, 444) ne bo se stra (se gra, ségra, švica, švíca, švigra – 5,  445).

Poslední část pátého dílu ČJA ne se název So u bor izoglosových svazků. Na zákla-
dě materiálu představeného na více než 1500 mapách celého pětisvazkového díla se
zde podává syntetizující po hled  na areálové členění našich dialektů. Autoři tak
zúročili své po zna t ky a zkušenosti ze soustavného detailního jazykovězeměpisného
zpracování veškerého materiálu. 

Ma py izoglosových svazků to tiž  přinášejí nový, detailnější po hled na dia le kty.
Uka zu je se zde so u vi s lost průběhu svazků izo glos s dějinami nositelů ja zy ka  i některé 
příčiny vzni ku jazykových hra nic. Ty souvisí, jak známo, s politickými, hospodář-
skými a kulturními poměry, v nichž jazykové/nářeční společenství žilo. Soudobá
nářeční di fe ren cia ce je te dy svědectvím o zajímavých historických sou vi s lo stech
a vli vech působících uvnitř území českého národního ja zy ka. Na jazykovězeměpisné
mapě lze každou z těchto hra nic znázornit izo glo sou. Čím více se takových izo glos
vrství, tím pevnější komunikační předěl lze v příslušné ob la sti předpokládat. Ve d le
svazků izo glos, které potvrzují dělení na základní nářeční sku pi ny (ma kro dia le kty),
existují i jiné ku mu la ce izo glos, ji miž se odkrývají  další zřetelné, do po sud nepopsané
hra ni ce, je jichž exi sten ce  se plně pro je vi la až zásluhou ČJA. Je pozoruhodné, že ty to
staré územní předěly lze iden ti fi ko vat  ještě na kon ci 20. stol.

Pro ilu stra ci uveďme např. výrazný areál v severním úseku českomoravských
nářečí s cen trem na Novoměstsku, který se vyčleňuje na základě navrstvení více než
třiceti izo glos (sva zek izo glos 5,  456.2). Jiné pozoruhodné navrstvení izo glos je za -
znamenáno na širším Brněnsku (sva zek izo glos 5, 453.5 s přibližně 30 li nie mi), izo -
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glo sy zde probíhají kruhovitě a vymezují ja ko jádro město Br no – dříve tu dy to tiž
probíhala hra ni ce Brněnského kra je.

Uvedená pre zen ta ce svazků izo glos v takové šíři ja ko v ČJA (na so u bo ru 15 ma -
pových listů je představeno 60 izoglosových svazků) nemá v nářečních at la sech slo -
vanských národů ob do by. Syntetizující ma py jsou si ce součástí např. lužic kosrb-
ského at la su a mají své místo i v At la su slovenského ja zy ka, avšak v těchto dílech je
uvedená pro ble ma ti ka sledována v podstatně menší míře. 

Do da t ky k ČJA – šestý a závěrečný díl, který na rozdíl od předchozích pěti svazků
obsahujících ma py a komentáře po sky tu je důležité doplňující in fo r ma ce k ČJA ja ko
ce l ku – vyšly šest let po vydání posledního mapového sva z ku. Do da t ky představují
materiálové a metodické zdro je, jež da ly ČJA vzni k no ut, a umožňují se v něm ry chle
a spolehlivě orien to vat. Je třeba zdůraznit, že šíře informací uvedených v  pu b li ka ci
vy so ce předstihuje to, co by chom očekávali od standardních dodatků (te dy jen rej-
stříky, se z nam explorátorů atd.). Naj de me zde např. základní hi sto ric kou, demo gra -
fic kou  a sociální cha ra kte ri stiku obcí, v nichž sběr materiálu pro at las probíhal (za
povšimnutí stojí např. in fo r ma ce o stu p ni uchování nářečí v ob ci i o jejích národopis-
ných specifikách). Velký pro stor je věnován struktuře dotazníku pro terénní výzkum
a explorátorské metodě. Záslužné jsou ukázky mluvených nářečních projevů, a to ne -
jen ve formě dialektologických přepisů – součástí pu b li ka ce jsou autentické nahrávky
těchto projevů na dvou přiložených CD. Přepisům předchází ka pi to la představující
dia le kty  českého národního ja zy ka , která u možňuje i nepoučenému čtenáři získat
základní po zna t ky o typických ry sech našich národních dialektů kon ce 20. stol. Po-
drobné a ve l mi užitečné rejstříky evidují ne jen jazykové je vy, které se vyskytují na
mapách, ale navíc uvádějí všechny další obměny (hláskoslovné, tvaroslovné atd.),
které jsou v ČJA registrovány ja ko ojedinělé a na mapách ani v komentářích se k nim
nepřihlíží. Relativně úplná bi b lio gra fie české dia le kto lo gie po ro ce 1968 (autoři tak
navazují na starší bi b lio gra fii v pu b li ka ci Nástin české dia le kto lo gie Jaromíra Běliče)
ohromí roz sa hem – uve de ny jsou  zde i diplomové a disertační práce  zabývající se
nářeční pro ble mati kou, které vzni kly na všech univerzitách v České re pu b li ce.

ČJA byl vydán ja ko poslední ze západoslovanských nářečních atlasů, je ho autoři
tak mo hli využít zkušenosti svých předchůdců a vy va ro vat se některých „dětských
nemocí” jazykovězeměpisné pro je kce jazykového materiálu. Ne spo r nou předností
díla  je jasně vymezená jednotná  kon ce pce všech dílů, novátorská me to da zpracování
map i detailní, na mno ze nový výklad mapovaného materiálu v komentářích. Po zo ru-
hodná je i šíře pohledu – nejedná se o po uze speciální nářeční at las, ale o at las čes-
kého nespisovného mluveného ja zy ka obohacený o vývojové hle di sko.

ČJA výrazně pro hlu bu je dosavadní zna lo sti díky obsáhlosti a spo le hli vo sti  ma te-
riálového ko r pu su a zejména  pro precizní a systematické zpracování materiálu na

jazykovězeměpisných mapách i v komentářích. Ne mo hu nevy z ved no ut, že se tak děje 
v kni ze obvyklého formátu.

Hod no tu a mimořádný vědecký přínos ČJA nepochybně docení odborník –
jazykovědec, který z vlastní zkušenosti ví, jak náročné je ne jen shromáždit spolehlivý
nářeční materiál, ale zejména jej přehledně zpra co vat a vy hod no tit, zvo lit odpovídají-
cí me to do lo gii  mapování jevů i je jich in ter pre ta ce.

Je třeba navíc i oce nit, že ČJA  není určen po uze  jazykovědně vzdělaným od bor-
níkům; způsobem výkladu i přehledným mapovým zobrazením jazykových jevů
zpřístupňuje pro ble ma ti ku českých nářečí ne jen odborníkům různých vědních  oborů, 
ale  i zájemcům z řad laické veřejnosti.  

Vydáním posledního dílu ČJA bádání nad vývojem našich nářečí/našeho ja zy ka
nekončí, právě na opak. Množství nových  poznatků je významné i pro soudobý
výzkum běžné mlu vy a po slouží  ja ko cenné východisko  pro další zevrubná vědecká
bádání. Do da t ky pak jsou důstojným završením všestranného poznání sta vu a vývoje
našich nářečí v 2. polovině 20. století a přispívají ne ma lou měrou k výjimečnosti
celého souborného atlasového díla, které se právem řadí ke zlatému fon du české lin g -
vi stky.

Ja r mi la Vojtová, Br no
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K R O N I K A

Pro fes sor Ernst Ei chler zum Gedächtnis

Am Mon tag, den 2. Ju li 2012, kam am Vo r mit tag űber das In ter net die tra u ri ge
Na chricht, daß Univ.-Prof. Dr. ha bil. Dr. h.c. Ernst Ei chler am 29. Ju ni 2012 in Le i p -
zig se i nen ir di s chen Le ben s weg vol len det hat. Fre un de, Kol le gen und Schűler sind
tief ge trof fen und we nden ihr au fri ch ti ges Mitgefűhl Pro fes sor Ei chlers Fa mi lie zu.

Ernst Ei chler, am 15. Mai 1930 in Nie mes/Mimoň in Nordbőhmen ge bo ren,
mach te 1950 se in Abi tur am Gy mna sium in De litzsch (Bez irk Le i p zig) und stu die r te
anschließend in Le i p zig Bo he mi stik, Sla wi stik und Ge r ma ni stik bei Re in hold Olesch, 
The o dor Frings und Ru dolf Fi s cher, um nur se i ne bede u ten d sten Le hrer zu nen nen.
1955 wur de er mit se i ner um fan gre i chen Ar be it „Die Orts- und Flußnamen der Kre i se
De litzsch und Ei len burg” pro mo viert. Die se Un te r su chung er s chien 1958 in Hal le.
Rasch er kan n te Ernst Ei chler die ho he Be de u tung der wes tsla wi s chen To po ny me fűr
Sied lungs ges chich te und Sla wi stik und wi d me te ei nen Großteil se i ner wis sens chaft li -
chen Tätigkeit der Be ar be i tung und Un te r su chung die ses oft frűh űberlieferten wi ch ti -
gen Wort s cha t zes. 1954 be gann er se i ne La u f bahn an der Le i p zi ger Universität als
wis sens chaft li cher As si stent. 1961 habi li tie r te er sich fűr sla wi s che Phi lo lo gie mit
„Stu dien zur Frűhgeschichte sla wi s cher Mun da r ten zwi s chen Sa a le und Neiße” (ge -
druckt Be r lin 1965). Ne ben se i nen grun d le gen den Fo r s chun gen zur sla wi sti s chen Na -
men for s chung, be son ders in den slawi sch- deut s chen Kon ta kt zo nen, galt se in In te res -
se Fra gen der Bo he mi stik und der Ge s chi ch te der Sla wi stik.

1975 wur de Ernst Ei chler zum or den t li chen Pro fes sor fűr Tsche chi s che Spra che
be ru fen und wir kte als Or di na rius bis zu se i ner Eme ri tie rung 1995. 1978 wur de er or -
den t li ches Mi t glied der Sächsischen Aka de mie der Wis sens cha f ten, 1993 er hielt er
die Ehrendoktorwűrde der Uni ve rzi ta Komenského in Bra ti s la va, 1998 den Eike-
 von-Re pgow- Pre is der Stadt und Universität Ma g de burg, als er ster Preisträger.

Ernst Ei chlers wis senschaf t li ches Oevre ist von höchst bee in druc ken der Fűlle
und Qualität. Dies ze i gen nicht nur se i ne za hlre i chen Aufsätze und Re zen sio nen, son -
dern im Be son de ren se i ne Buch publi ka tio nen. In Zu sam me nar beit mit Hans Wa l t her
er s chie nen im Ze i tra um zwi s chen 1960 und 1986 Bände űber die Or t s na men im Gau
Da le min ze, űber die Na men der Obe rla u sitz so wie des Ge bie tes zwi s chen Sa a le und
El ster und űber Städtenamen der DDR. Be son ders her vo rzu he ben ist das von Ei chler
und Wa l t her 2001 hera usge ge be ne und zum Großteil auch von ih nen be ar bei te te Hi -
sto ri s che Ort s na men buch von Sa ch sen in drei di c ken Bänden. Ernst Ei chlers al le in
verfaßte Buch publi ka tio nen be tref fen (ne ben der oben erwähnten Dis se r ta tion und
Ha bi l s chrift, die be i de in Bu ch form er s chie nen sind) u. a. ei ne ety molo gi s che Be han -

d lung der Sla vi ca im Ost mitte ldeut s chen, Ge s chi ch te der slo wa ki s chen Spra che, Flu r -
na men des De lit z s cher Lan des und Or t s na men der Nie de rla u sitz. Von 1985 bis 2009
er s chien se in großes „Ko m pen dium”: „Sla wi s che Or t s na men zwi s chen Sa a le und
Neiße” in vier Bänden.

Wissens chafts geschi chtli che Ar be i ten beschäftigen sich mit Jo hann Le on hard
Frisch, Au gust Le skien, Jan Ba u do u in de Cou r te nay, Re in hold Tra u t mann oder Max
Va s mer. Häufig se t zte sich Ernst Ei chler mit sla wi s chen Per so nen na men au se i nan der
so wie mit tsche chisch -sorbi s chen Spra chbe zie hun gen und To po ny men, aber auch mit 
tsche chi s chen Le xe men im de ut s chen Wo r t s chatz. 1990 er s chien se i ne Un te r su chung
„Vom Schi c ksal der Wo r te: zum Werk Va c lav Ha vels”.

Se it den späten Acht zige r ja hren hat Ernst E i chler regelmäßig an den Si t zun gen
des „In sti tu tes fűr Österreichische Dia lekt- und Na men le xi ka” in Wien im Ra h men
des Alt deu t s chen Na men bu ches als Be ra ter fűr To po- und An thro po ny me sla wi s cher
Her kunft tei l ge nom men. Darűber be ri ch tet Iso l de Ha u s ner 2012 in „Na men kun de als
Be ruf(ung)”, er s chie nen als Festvorträge zum 80. Ge bu r t stag von Ernst Ei chler. An
die ser Stel le sol len die we ite ren Fe st ga ben ge nannt wer den: 1990 Stu dia Ono ma sti ca
VI; 1995 Na men kund li che Info r ma tio nen 71/72; 1997 der ge wi ch ti ge und so inha lts -
re i che Band „Wort und Na me im deuts ch-s lavi s chen Spra ch kon takt, Ernst Ei chler
von se i nen Schűlern und Fre un den”; 2000 Ehren kol lo qu ium (Sächsische Aka de mie
der Wis sens cha f ten); 2005 Fe st s chrift zu Ehren von Prof. Dr. Ernst Ei chler (Na men -
kund li che Info r ma tio nen, Be i heft 23). Da mit wur den dem „Begrűnder der Le i p zi ger
Schu le der Ono ma stik”, wie der Ge e hr te zu Recht bez ei ch net wor den ist, ble i ben de
De nkma le der Hochschätzung und Dan k bar ke it ge setzt.

1969 űbernahm Ernst Ei chler die Le i tung der „Deuts ch-S lawi s chen Fo r s chun gen
zur Na men kun de und Sied lungs ges chich te”, de ren Mi tar be i ter er se it 1962 ge we sen
war, und so r g te fűr ei ne re i che Publikationstätigkeit; u. a. er s chie nen ne ben den
Deuts ch-S lawi s chen Fo r s chun gen die Bu chre i he „Ono ma sti ca Sla voge rma ni ca” und
die „Na men kund li chen Info r ma tio nen”. Se it En de der Se ch zi ger Ja hre war Ernst
Eichler maßgebend be te i ligt an den Vo rar be i ten zum Sla wi s chen Ono ma sti s chen
Atlas, zu sam men mit Hen ryk Bo rek, Mi lan Majtán und Ru dolf Šrámek, und főrderte
stets die ses in ter na tio nale Un ter ne h men. Se in be son de res Au gen merk wi d me te er
dem „At las sor bi s cher Orts na men ty pen”. 1984 wur de er zum Präsidenten des XV. In -
ter na tio nalen Kon gres ses fűr Na men for s chung an der Universität Le i p zig be ru fen.
1990 war er Mitbegrűnder der „Ge sel l s chaft fűr Na men kun de” in Le i p zig und le i te te
sie mehr als 20 Ja hre.

Abschließend sei es er la ubt, die schőnen Wo r te von Mat t hias Cla u dius zu zi tie ren, 
die auch fűr den Unte rzei ch ne ten ihre tie fe Be de u tung ha ben: „Ach, sie ha ben ei nen
gu ten Mann be gra ben, und mir war er mehr”.

Ave ani ma pia, ave ami ce ami cis si me.

Fritz Lochner von Hűttenbach, Graz
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