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ÚSTAV BOHEMISTICKÝCH STUDIÍ
FILOZOFICKÉ FAKULTY 
UNIVERZITY KARLOVY

s hlubokým zármutkem oznamujeme smutnou zprávu,
že nás 11. července 2013 navždy opustil

Doc. PhDr. Jiří Hronek, CSc.

Odešel přední český bohemista,
naš dlouholetý kolega.

Do cent Jiří Hro nek se na ro dil 20. března 1927 ve Veselí nad Lužnicí. Stu-
dium bo he mi sti ky ab so l vo val na pražské filozofické fakultě, kde byl žákem
především Vladimíra Skaličky a Bo hu s la va Havránka. Zde získal pevné zákla-
dy filologické práce, které pak využíl ve svém odborném a vědeckém zko u-
mání. Po krátkém působení na mini ste r st vu školství přišel počátkem šede-
sátých let na Filo zofi c kou fa ku l tu a na sto u pil ja ko odborný asi stent na ka te dru
češtiny pro ci zin ce. Brzy se stal její vůdčí osobností a jedním ze zakladatelů
nového obo ru čeština pro ci zin ce. Po od cho du Miloše So vy do důchodu v srpnu 
ro ku 1961 se stal vedoucím této ka te dry a vedl ji až do počátku nor ma li za ce.
Do cen tem však mohl být jmenován až po sametové re vo lu ci. Krátce po tom
odchází do důchodu.

Jiří Hronek se zapsal i do historie pražské Letní školy slovanských studií,
a to jako oblíbený lektor a přednášející, Hronkovou zásluhou se staly pevnou
součástí doprovodného programu Letní školy i komorní koncerty.



Grażyna BALOWSKA

Opole

Czeskie dziewiętnasto- i dwudziestowieczne
porównania z komponentem ZWIERZĘ

Ke y words: Czech lan gu a ge, lin gu i stic pi c tu re of the world, phra se o lo gy, si mi le, ani -
mals na mes

Słowa klu czo we: Ję zyk cze ski, ję zy ko wy ob raz świa ta, fra ze o lo gia, po rów na nie, na -
zwy zwierząt

Abs tract

Article is situated in a current of research on lin gu i stic picture of the world.
Subject of analysis are Czech’s ni ne te enth and twentieth century com pa ra ti ve structu- 
res motivated by a world of animals. Pre sen ta tion of factors, which shape op po si tion
human – animal in language and culture, is a starting point for con si de ra tions. In the
further part, co m pa ri son was discussed as a phra seo lo gi cal unit of Czech language, as
well as con tri bu tion of animals names in creating co m pa ri son, de scri bing cha ra c te ri-
stics and human behaviors. Manner of eva lu a tion in those stru c tu res was also descri-
bed, in which animals names fun da men tal ly serve for negative eva lu a tion. On the
example of chosen co m pa ri sons, with native and exotic animals names, si mi la ri ties
and dif fe ren ces were indicated in their fun c tio ning in ni ne te enth and twentieth centu-
ry. Detailed analysis of co m pa ri sons with component svině served as an example of
langu age- cul tu ral dif fe ren ces, which was fullfiled in Czech language over the late ni -
ne te enth and early twentieth century.

Artykuł mieści się w nurcie badań nad językowym obrazem świata. Przed mio tem
analizy są czeskie dzie wię t na sto- i dwu dzie sto wiecz ne struktury kom para ty w ne mo-
tywowane światem zwierząt. Punkt wyjścia do rozważań stanowi pre zen ta cja czynni- 
ków kształtujących opozycję człowiek – zwierzę w języku i kulturze. W dalszej czę-
ści omówione zostało po rów na nie jako jednostka fra zeo logi cz na języka czeskiego
oraz udział nazw zwierząt w tworzeniu ko m pa ra cji, opisujących cechy i za cho wa nia
ludzkie. Przed sta wio no również sposób war to ścio wa nia w tych kon stru kcjach, w któ- 
rych nazwy zwierząt służą za sad ni czo do oceny ne ga ty w nej. Na przykładzie wybra-
nych porównań z nazwami zwierząt rodzimych i eg zo ty cz nych zostały wskazane po-
do bie ń stwa i różnice w ich fun kcjo no wa niu w XIX i XX w. Jako przykład różnic języ- 
kowo- kul tu ro wych, jakie dokonały się w cze sz czy ź nie na prze strze ni XIX i XX w.,
posłużyła szczegółowa analiza porównań z ko m po nen tem svině.

1. Opozycja homo – animal w języku

Człowie ka uzna je się za najwyższą is to tę wśród wszystkich is tot
żyjących. Cen tralne miejsce w świe cie przy ro dy przy pi su je się mu
z wie lu względów, prze de wszystkim zaś dla te go, że jest on jedyną is -
totą, która po tra fi rozu mo wać, która po sia da zdolność kreo wa nia sa -
mej sie bie i swo je go lo su a także jedy nej is to ty, która po tra fi się śmiać
(Pie try ga 2003, s. 28). Mi mo owe go an tro po cen tryzmu, do minacji
świata lud zkie go, zarówno człowiek, jak i zwierzę sta no wią in te -
gralny ele ment realnie ist niejące go uni wer sum. Oba świa ty wzajme -
nie się prze ni kają, w sposób na tu ralny funk cjo nują w nieustan nej blis -
koś ci, za grażając so bie nawza jem lub wyt war zając mniej lub bard ziej
„dosko nałą” sym biozę. W związku z tym przez wieki swo je go ist nie -
nia człowiek wyksz tałcił umie jętność dogłęb nej ob serwacji otac zają-
cej go fauny. Tę wied zę i doświadcze nie ho mo sa piens wykorzys tał
we właś ci wy so bie sposób: zwierzę stało się punk tem odnie sie nia do
okreś lania cech, za cho wań, pos taw czy wyglądu człowie ka, który do -
ko nując opi su sie bie, wskazu je to, co go łączy ze świa tem zwierząt,
oraz to, co go od nie go odróżnia (por. Obremski 1993: 24). Jed nak po-
s ta wa wyższoś ci nad nim powo du je, że człowiek war toś ciu je go z re -
guły ujem nie, co – po mi jając fak tyc zne ne ga tywne doświadcze nia
płynące z kon tak tów ze zwierzę ta mi – może wypływać prze de wszyst-
kim ze stosunku współczesne go człowie ka do świa ta. Ja ko bo wiem
jego cen trum uważa się za najlepszą is to tę, w związku z czym wszyst-
ko, co jest po za nim, jest gorsze (por. Pietrzak 20013, s. 211). 

Ta kie po de jś cie do świa ta zwierzę ce go nie jest jed nak dane a prio -
ri, ale uksz tałto wało się na przes trze ni wieków. Stosu nek naszych
przod ków do naszych bra ci mnie jszych (za św. Fran ciszkiem z Asy-
żu) wy raźnie różnił się od współczesne go. M. Pietrzak, opi sując sta -
no wis ko do tej kwes tii K. Moszyńskie go (1934), twierd zi, że czło-
wiek żyjący w puszc zy odno sił się do zwierząt z sza cun kiem, pod zi -
wiał je, szczególnie ta kie ich ce chy, jak: siła, zręczność, wy trzy ma-
łość, os try słuch i czuły węch, po nie waż dla człowie ka pry mi tywne go
wyższość w stosunku do nie go wie lu żywych stworzeń nie bud ziła
wątpli woś ci: 
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[...] nie mógł on bowiem mierzyć swoją siłę z siłą wie l kie go dra pie ż cy […] czy mógł
mierzyć swą zręczność i szy b ko ści biegu ze zwin no ścią sarny lub anty lo py […]. To
też prze świa d cze nie o wy ższo ści nie któ rych zwierząt, o pewnej zaś jak gdyby rów-
ności z człowiekiem innych stanowi niejako główną sprężynę całego usto sun ko wa nia 
się nie oświe co ne go człowieka do zwie rzę cia (cyt. za: Pietrzak 2003, s. 212).

Owa re lacja świa ta lud zkie go i zwierzę ce go, swois ta opozycja ho -
mo – ani mal1, uwi dac znia się wy raźnie w kul turze i języku każde go
etno su (Wy soc zański 2003, s. 82). Każde bo wiem po ko le nie po zos ta -
wia w języku swój ślad, z jed nej stro ny czer pie z bo gact wa znac zeń,
ja kie na da li jednostkom języka przod ko wie, z dru giej zaś tworzy no -
we. W związku z tym na przes trze ni wieków zwierzę ta zyskały
niezwykle bo gatą sym bo likę, stając się ważnym składni kiem utrwa lo -
ne go w języku obrazu świa ta, o czym zaświadcza zasób jednos tek fra-
zeo lo gic znych mo ty wo wa nych świa tem zwierząt.

2. Po rów na nia zle ksyka lizo wa ne

W naszym ar tyku le poświę cimy uwagę jed ne mu ty po wi jednos tek
fra zeo lo gic znych, ja ki mi są porówna nia zleksyka li zo wa ne. Ma te riał
ba dawczy po chod zi z dzie więt nas to wiec znych słow ników: Jo se fa
Jungman na Slovník čes ko- německý (z lat 1834–1839) oraz Fran tiška
Kot ta Čes ko- německý slovník zvláště gram ma ticko- fra seo lo gický (wraz
z uzu pełnie nia mi Příspěv ky a Do datky) oraz dwud zies to wiec znych
opra co wań: Ja ro sla va Zaorál ka Li dová rčení (1947, re jes tru je bo gate
kom pa racje także z XIX w.), Fran tiška Čermáka Slovník české fra zeo -
lo gie a idio ma tiky. Při rovnání (1983) oraz te ma tyc zne go słow ni ka
Evy Mrhačo vej Názvy zvířat v české fra zeo lo gii a idio ma tice (1994).

Porówna nie rozu miemy tu za F. Čermákiem ja ko „ustále né a idio -
ma tické pojme nování sloužící k označení a hodno cení (především)
po dob nostního vzta hu me zi jmé nem (subs tan ti vem), určeným v kon-
krétním kon tex tu, a předem daným mo de lem” (Čermák 2007, s. 386).
F. Čermák w Slovníku české fra zeo lo gie a idio ma tiky. Při rovnání

przeds ta wia ogólną struk tu rę porówna nia za po mocą nastę pujące go
sche ma tu (por. Čermák 1983, s. 476):

Kd – R – Tk – k – Kt

Zgod nie z po wy ższym mo de lo wa ko m pa ra cja jest kon strukcją se -
man ty cz no-skład niową składającą się z co m pa ran dum (Kd) – członu
po rów nywa ne go, obie ktu po rów na nia zna j dujące go się po le wej stro -
nie po rów na nia i co m pa ra tum (Kt) – członu po rów nujące go, no ś ni ka
po rów na nia wy stę pujące go po je go pra wej stro nie. Oba ele men ty są
ze spo lo ne ko niu kto rem (k) – łączni kiem po rów na nia (np.: ja ko/jak,
ja ko by, ja ko že, ja ko když; rza dziej až, co, div). Ze sta wie nie co m pa -
ran dum i co m pa ra tum od by wa się za po mocą re la to ra (R) – ele men tu
wer ba l ne go, usta lo ne go ko m po nen tu le wej stro ny po rów na nia i w opar-
ciu o wspólną dla obu członów ce chę se man tyczną – te r tium com pa -
ra tio nis (Tk) – pod stawę po rów na nia. Na le ży tu do dać, że re la tor jak
i te r tium com pa ra tio nis mo że mieć cha ra kter eks pli cy t ny lub imp li cy -
t ny. A. No wa ko wska pi sze na te mat po rów nań ró ż niących się formą
(ko m p letną lub eli p tyczną): 

Eks pli cy t ny bądź imp li cy t ny cha ra kter podstawy po rów na nia pozwala na wy ró ż -
nie nie dwu typów porównań, które można zi lu stro wać przykładami chłop wielki jak
dąb i chłop jak dąb. W pierwszym z nich tertium com pa ra tio nis ujawnia się,
w drugim na to miast trzeba się go do my ślić. Oba typy ko m pa ra cji można nazwać od -
po wie d nio po rów na niem in pra esen tia i in ab sen tia (No wa ko wska 2005, s. 48).

Kon stru kcje ta kie A. No wa ko wska na zy wa po rów na nia mi sen su
stri c to, wy stę pu je bo wiem w nich ele ment po rów ny wa ny i ten, z któ-
rym jest on ze sta wia ny (por. No wa ko wska 2005, s. 52). W na szym ar -
ty ku le przy j mu je my sze r sze uję cie te go za gad nie nia i uw z ględ nia my
ta k że ta kie stałe kon stru kcje, w któ rych nie wy stę pu je co m pa ran dum,
a je dy nie te r tium com pa ra tio nis i co m pa ra tum, np. vzteklý ja ko pes,
strkat hla vu do písku ja ko pštros2, przy czym gra ma ty cz nym wykład-
nikiem pod sta wy po rów na nia jest przy mio t nik lub cza so w nik.
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1 Na temat za cie ra nia granic między człowiekiem a zwie rzę ciem por. roz wa ża nia 
K. Te r mi ń skiej (2003).

2 A. No wa ko wska nazywa je quasi-po rów na nia mi, przyjmując jednak, że „W zakres 
po rów na nia sensu largo wchodzą zatem nie tylko po rów na nia właściwe, lecz także
niepełne stru ktu ry po rów na w cze – quasi-po rów na nia” (No wa ko wska 2005, s. 52).



Te go właśnie typu kom pa racje są pods tawowy mi kons truk cja mi
wśród czes kich struk tur kom pa ra ty wnych mo ty wo wa nych świa tem
zwierząt. Przykłady na to miast kons truk cji bez członu porówny wa ne -
go są w naszym ma te riale znac znie rzadsze, np. mít krk ja ko žira fa.

2.1. Nazwy zwierząt w dzie wię t na sto- i dwu dzie sto wiecz nych po -
rów na niach

Po niżej zajmiemy się czes ki mi dzie więt nas to- i dwud zies to wie-
cznymi kom pa racja mi z kom po nen tem ani ma lis tyc znym w for mie
rzec zow ni ka. Re pre zen tują one, jak już wyżej zos tało po wied ziane,
różne typy porównań zleksyka li zo wa nych. Uwagę kon cen tru jemy
jed nak nie na ich stro nie for malnej, ale se mantyc zno- kul tu ro wej.
Porówna nia bo wiem ja ko część składo wa fra zeo lo gii „trak to wa ne są
ja ko związki wy ra zo we, których znac ze nie jest »językowym płasz-
czem«, pod których znac ze niem kryją się zes poły sądów orze kają-
cych o ce chach i sposo bach ist nie nia świa ta po zajęzyko we go. Ta ka
inter pre tacja pozwa la uznać je za jedno ze źródeł wnios ko wa nia o ję-
zykowym obra zie świa ta, które go ana li za sta no wi pods tawowy przed -
miot ba dań LGKL” (Pie trzyk 2008, s. 413). 

Według A. No wa kowskiej porówna nia ukazują, jak porządku jemy 
nasz obraz świa ta, co uważamy za bard ziej, a co za mniej war toś cio -
we. Są one „utrwa le niem w mo wie wy ników doświadczeń fi zyc znych 
i kul tu rowych społec znoś ci posługujących się tą mową. [...] Po dob nie
jak me ta fo ry, porówna nia wykorzys tują te po do bieńst wa, których
doświadczają lud zie. Is tot ne są więc nie po do bieńst wa obiek tywne,
lecz po do bieńst wa doświadczane” (No wa kowska 2003, s. 98)3. Od -
wołują się za tem do wied zy po toc znej użytkow ni ka języka, do je go
okreś lo ne go naiwne go obrazu świa ta, opie rające go się w znac znym
sto pniu na ste reo ty pach. 

F. Čermák w nastę pujący sposób mówi o zoo mor fic znych źródłach 
mo ty wacy jnych czes kich porównań: 

Pochopitelně ne náhodou jde o zvířata v lidském životě nejběžnější a nejlépe,
všestranně známá [...]. Že takto přirovnáním pojmenovávat je projev jisté a zřetelné
tendence, je vidět na všech více než stopadesáti zde užitých názvech zvířat
a živočichů (proti např. velmi vzácným rostlinám). Zvířata se zde vyskytujíci jsou
pra kti c ky totožná se všemi, s nimiž člověk častěji přichází do styku. K výjimkám,
v přirovnáních nevyužitým, patří taková zvířata, která pro člověka nemají určitý
nápadný znak nebo vlastnost (např. namátkou u ryb: candát, ptáků: stehlík apod.)
(Čermák 1983, s. 476). 

Na suwa się więc wnio sek, że w porówna niach człowiek za warł ob -
serwacje otac zającej go przy ro dy, wy ni kające z je go bezpośrednie go
kon tak tu z na turą. Dla te go też kom po nen tem ba da nych przez nas
struk tur kom pa ra cy jnych są prze de wszystkim nazwy zwierząt,
żyjących w naszej stre fie kli ma tyc znej. Stosunkowo nie wie le na to -
miast za re jes tro wa liśmy nazw zwierząt eg zo tyc znych. Porówna nia
bo wiem za wie rające te go typu kom po nenty zoo se man- tyc zne mają
obcą ge nezę i na wiązują do ob serwacji i przesądów prze kazy wa nych
w obrębie da ne go kręgu kul tu ro we go (por. No wa kowska 2003, s. 99).

2.1.1. Zwie rzę ta rodzime – zwie rzę ta eg zo ty cz ne

Spośród zwierząt rod zimych najbliższe człowie ko wi są te, pośród
których żyje na cod zień, które ho du je. Są to więc z jed nej stro ny
zwierzę ta gos po darskie, czy li ta kie, które są ho do wa ne w gos po dar-
stwie rolnym w ce lu uzyska nia pro duk cji to wa ro wej lub siły po ciągo -
wej (koń, świ nia, gęś, pszczoła itd.), z dru giej zwierzę ta do mo we,
czy li ta kie, które tra dy cy jnie przeby wają z człowiekiem w je go do mu
lub in nym odpo wiednim po mieszc ze niu, utrzymy wa ne są przez czło-
wie ka w cha rak ter ze je go to warzysza lub dla przy jem noś ci, bądź np.
z ko niec znoś ci oborny mie nia (kot, pies itd.)4. 
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4 To roz ró ż nie nie przy j mu je my za Ustawą z dnia 21.08.1997 r. O ochronie zwie- 
rząt (Dz.U. 2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm., rozdz. I, art. 4).

3 Autorka zwraca tu uwagę na istotną cechę porównań, jaką jest obra zo wość:
utrwa lo ne obrazy zwierząt wy ko rzy sta ne są do zi lu stro wa nia za cho wań i cech
człowieka (No wa ko wska 2003, s. 100).



Ko le jna kla sa zwierząt rod zimych, z który mi człowiek spo tyka się
już rzad ziej, to zwierzę ta dzi kie, żyjące na wolnoś ci. Niek tórych
z nich, jak wilk, niedźwiedź, dzik, człowiek oba wiał się od zawsze
i bronił się przed ni mi. Na inne zaś, np.: sarna, zając, ku ro pat wa – po -
lo wał, jeszc ze inne, np.: mysz, kret, mu cha – tę pił. Ta ki stan rzec zy
znajdu je od zwier cied le nie we współczesnych czes kich porówna -
niach: prze ważająca ilość zooa pe la ti wów to nazwy zwierząt rod zi-
mych. F. Čermák (1983) re je tru je struk tu ry kom pa ra tywne z ok. 130
kom po nen ta mi ani ma lis tyc zny mi te go typu, na to miast E. Mrhačová
(2003) z po nad 160.

Przy jrzy jmy się po niżej wy bra nym czes kim dzie więt nas to- i dwu-
d zies to wiec znym porówna niom, w których wystę pują nazwy zwie-
rząt rod zimych, re pre zen tujące wspom niane wyżej grupy: kůň – zwie- 
rzę ta gos po darskie, kočka – zwierzę ta do mo we, zajíc – zwierzę ta dzi kie.

KŮŇ

a) XIX w.
dře jako kůň 
dře jako zcíplý kůň (pod skalou) 
klape pod ko va mi jako kůň
hlavu nese / hlavou hází jako panský kůň
řehtá jako kůň 
táhne se sem jako kůň do hostince
jako by ho na kůň vsadil

silný jako kůň
lenivý jako kůň
zbožný jako svatého Jiří kůň
zdravý jako kůň5

přišel jako na koni
lék jako pro koně

b) XX w.
běžet/letět jako splašený kůň
bít/mlátit kolem sebe / kopat jako (splašený) kůň
dřít jako kůň
dupat jako kůň
mít zadek jako (pivovarský) kůň
potit se/být zpocený jako kůň
řehtat se jako kůň
řičet jako kůň
vydržet/snést (toho) jako kůň
zkusit/zkoušet jako kůň
kopat/rvat se jako koně

být silný / mít sílu jako kůň
(být) utahaný/uštvaný jako kůň
být zapřažený jako kůň
být zedřený jako kůň

být hned (jako) na koni
přihnat se/přiběhnout/být někde jako na koni
to je jako když kopne kůň
to dávka jako pro koně

KOČKA

a) XIX w.
číhá na to jako kočka na myš
hodí se k tomu jako kočka do cho mo u tu
hoří to jako zhnilá kočka
chodí jako zmoklá kočka
chodí jako kočka z puchýřem
má hlas jako kočka
má tuhý život jako kočka
rozumí tomu jako když kočka kouká do kalendáře

falešný/úlisný jako kočka
hubený jako kočka
laskav býti, co pes na kočku, a kočka na myš
mlsný jako kočka
jsme tu namačkani jako kočka v žejdlíku
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5 J. Zaorálek podaje tu ad no ta cję, że jest to po rów na nie obcego po cho dze nia, no -
to wa ne jest u J. Jun g man na, według V. Flajšhansa – po cho dze nia pol skie go (Zao-
rálek 2000, s. 475).



opilý jako kočka
ulízaná jako kočka

b) XX w.
bránit se/škrábat jako (divoká) kočka
být na sebe/snášet se / mají se rádi jako kočka se psem / kočka a pes
číhat na něco/někoho jako kočka na myš
do pad no ut jako kočka na všechny čtyři
hrát si/pohrávat si s někým jako kočka s myší
chodit/našlapovat jako kočka
chodit kolem/okolo něčeho jako kočka kolem/okolo horké kaše
koukat (se)/dívat se na někoho jako kočka na myš
lísat se (k někomu) jako kočka
mají se rádi jako kočka s myší
mhouřit oči jako kočka
mít drapy jako kočka
mít hlas/zpívat/hrát jako když tahá kočku za ocas/šlape kočce na ocas
mít oči / vidět jako kočka
mít život (tuhý) jako kočka
mýt se jako kočka
prskat jako (divoká) kočka
přinášet/nosi/tahat něco/někoho jako kočka koťata
příst jako kočka
svinout se/stočit se/stulit se (do klubíčka) jako kočka
svítit očima jako kočka
škrábat jako (divoká) kočka

(být) falešný jako kočka
(být) lstivý jako kočka
být mlsný jako kočka
(být) mrštný/hbitý jako kočka
(být) úlisný jako kočka
(být) utahaný/unavený jako kočka

ZAJÍC

a) XIX w.
běží jako zajíc
bojí se jako zajíc bubna

dotřel jako zajíc na chrta
chodí jak zajíc
jde mu to, jako když zajíc na buben tluče
jest pilen učení jako zajíc bubna
má oči jak zajíc
má se k tomu jako zajíc k bubnu
rád to slyší jako zajíc buben
spát jako zajíc
sedí jak zajíc pod hrudou
vyletěl jako zajíc ze rži

bázlivý jako zajíc
hubený jako sedmiletý ženatý zajíc
namazaný jako zajíc

b) XX w.
běžet jako zajíc
utíkat/pelášit/vyskočit (před někým) jako zajíc
kličkovat před někým jako zajíc
spát jako zajíc
střihat ušima jako zajíc

(být) vyplášený (z něčeho)/vylekaný/bázlivý jako zajíc

Na pods ta wie przy toc zo nych eg zem pli fi kacji można zauważyć
pewne różnice w funk cjo no wa niu w XIX i XX w. czes kich porównań
mo ty wo wa nych za cho wa niem i ce cha mi ko nia, ko ta i zająca. Wię ksza 
ilość dwud zies to wiec znych przykładów dla leksemów kůň i kočka
może świadczyć o tym, że człowiek sta je co raz dokładnie jszym ob -
serwa to rem rzec zy wis toś ci najbliżej go otac zającej – za cho wań i cech 
zwierząt gos po darskich i do mowych. Ob serwu jemy tu także ten den-
cję do wy cofy wa nia niek tórych struk tur, od wołujących się do desy -
gnatów, wy chodzących z uży cia przed miotów czy za ni kających rea -
liów, np. cho mout, žejdlík, panský kůň itp.

Z nie co inną sytuacją spo tykamy się w przy pad ku porównań, które 
odnoszą się do pospo litego dzi kiego zwierzęcia – zająca. Za re jes tro-
waliśmy bo wiem tu znac zne zmnie jsze nie się iloś ci porównań w XX w.
w stosunku do w. XIX. Wy jaśnie nia na leży poszu ki wać w wię kszoś ci
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w fak tach po zajęzykowych. Człowiek w świe cie zin dus tria li zo wa -
nym i zur ba ni zo wa nym tra ci powo li kon takt z rod zimą dziką przy -
rodą, nie ma już tyle okazji do ob serwacji za cho wań te go zwierzę cia
na łonie na tu ry. Nie bez znac ze nia są tu także względy eko no mic zne:
człowiek nie mu si już po lo wać, żeby zdobyć poży wie nie. Ten stan od -
zwier cied la się za tem w języku w pos ta ci wy co fa nia sze re gu kom pa -
racji, które stają się niezrozu miałe.

Ina czej rzecz ma się w przy pa d ku zwierząt eg zo ty cz nych. W dzie -
więtna stowie cz nych cze skich po równaniach zoo se man tyz my, okre-
ślające ten typ fa u ny, są po świa d czo ne nie li cz nie. Je śli już są no to wa -
ne, to do tyczą zwierząt, któ re ów cze s ny człowiek znał z wcze ś niej-
szych prze ka zów, np. bi b li j nych, i po sia dał już okre ślo ny, wy ro bio ny
o nich sąd, po zwa lający na do ko na nie po rów na nia ze swo i mi za cho -
wa nia mi i ce cha mi (por. No wa ko wska 2003, s. 99), np.: lew, osioł,
paw, słoń, wielbłąd itd. Na zwy tych sa mych zwierząt po ja wiają się ta -
k że w XX w. Przy j rzy j my się ze sta wie niu ko m pa ra cji z zooa pela ty -
wa mi osel, páv, slon, za świa d czo nych w XIX i XX w. 

OSEL

a) XIX W.
budeš ty svatý jako osel varhaník
rozumí tomu jako osel harfě a slípka pivu
stojí jako osel u mlejna
točí se jako osel ve mlejníci
hloupý jako osel
sprostý jako osel
co osla na most dohnati

b) XX w.
hýkat jako osel
kývat hlavou jako osel
(být) hloupý jako osel
být tvrdohlavý jako osel

PÁV

a) XIX w.
dívají se na nás jako páv z kalence

vykračuje si jako páv

je jako páv

b) XX w.
buď zdráv jako páv
chodit/vykračovat si/nést se/nosit se/nadýmat se jako páv
nosit hlavu jako páv

(být) pyšný jako páv

SLON

a) XIX w.
co slon nepohne se

b) XX w.
běžet jako slon/stado slonů
být (v něčem)/chovat se jako slon (v porcelánu)
chodit/dupat jako slon
mít nohy/nohu jako slon
mít paměť jako slon
tan co vat jako slon
to je jako když dá slonovi malinu / pro slona malina

být (velký) jako slon

Powyższe zes ta wie nie ukazu je, że mamy do czy nie nia, po dob nie
jak w po przedniej gru pie porównań, z wy co fa niem ta kich kons truk cji, 
które za wie rają wy razy wy chodzące z uży cia, np. ka le nec, lub odno-
szą się do nies po tyka nych już dziś rea liów życia, np. stojí ja ko osel
u mle jna. Jed nak w przy pad ku porównań z kom po nen tem slon wid zi-
my znac zne zwię ksze nie iloś ci przykładów w XX w., cho ciaż więk-
szość z nich odno si się właś ci wie do jed nej ce chy wyglądu te go
zwierzę cia czy li do wiel kich roz miarów i w związku z tym do znacz-
nej masy ciała, co powo du je, że je go ru chy są ociężałe i niezgrab ne.
Po ja wia się jed nak także pew ne novum, mia no wi ce od wołanie do zna -
ko mi tej pa mię ci słonia. Tę je go ce chę człowiek za mieszkujący Eu -
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ropę pozna wał początkowo dzię ki doświadcze niu po dróżników, ale
następnie także w wy niku rozwi jających się w XX w. ob serwacji i ba -
dań nau kowych. Można za tem po wied zieć, że w tym wy pad ku nie
chod zi już tylko o wied zę o świe cie czer paną z bezpośrednie go z nim
kon tak tu i prze kazy waną in nym, nie tylko o kształto wa nie się w opar -
ciu o nią ste reo typów (paw jest dumny, osioł jest ogra nic zo ny, słoń
jest wiel ki), ale o wied zę nau kową, po partą ba da nia mi.

Ma te riał językowy wyeks cer po wa ny z dwud zies to wiec znych
słowników świadczy rów nież o tym, że w zaso bie porównań mo ty wo -
wa nych fauną eg zo tyczną mamy do czy nie nia także z wy raźnie
większą różno rodnoś cią ga tunkową zwierząt6. O ile w słow ni kach
z wcześnie jszej epo ki nie ma kom pa racji z uży ciem leksemów, np. ga -
ze la, hye na, kro kodýl, pštros, žel va, žira fa itp., o tyle w XX w. ta kie
porówna nia są już zaświadczone:

GAZELA

běhat jako gazela
mít nohy/nožky jako gazela
mít oči jako gazela

(být) plachá jako gazela
(být) štíhlá jako gazela

HYENA

vrhnout se na někoho jako hyeny

KROKODÝL

zívat jako krokodýl

PŠTROS

hnát se jako pštros
strkat hlavu do písku jako pštros

ŽELVA

brečet jako (stará) želva
být/lézt jako želva

(být) klidný jako želva
být otrávený jako želva
být pomalý jako želva
být smutný jako želva

ŽIRAFA

mít krk jako žirafa
na ta ho vat krk jako žirafa

Z powyższe go wy ni ka, że w języku zna lazł od zwier cied le nie fakt,
iż człowiek na był wię kszej wied zy prak tyc znej i teo re tyc znej na te mat 
fauny in nych kręgów kul tu rowych, czer piąc ją obfi cie z bezpośred-
nie go doświadcze nia, ob serwacji, prze kazów kul tu rowych (li tera tu ra
i sztu ka), a także z rozwi jających się ba dań nau kowych, szczególnie
po II wojnie świa to wej, kiedy powsze chny dostęp do nich za pew nił
rozwój me diów (pra sa, ra dio, te le wizja). 

2.2. War to ścio wa nie w po rów na niach

Zwierzę sa mo w so bie nie jest ani do bre, ani złe, nie jest ani ład ne,
ani brzyd kie. Ist nie je, wygląda, za chowu je się w okreś lo ny sposób,
uwa runko wa ny instynk tem i ce cha mi bu dowy organiz mu, ja ki mi ob -
darzyła je na tu ra. Człowiek oce nia je po zytywnie bądź ne ga tywnie
zgodnie z obo wiązujący mi w da nej epo ce i kul turze ka no na mi pię kna
czy nor ma mi za cho wań społec znych. Dla te go też czy niąc ze zwierzę -
cia punkt odnie sie nia do porównań własnych cech i za cho wań i oce -
niając je przez swój pryzmat, na da je mu war toś cio wa nie do dat nie lub
ujemne. Jak twierd zi W. Wy soc zański:

Przed sta wie nie ludzi i zwierząt z per spe kty wy reguł ich po stę po wa nia uwi dacz-
nia wyraźnie opozycję postaw i działań dobrych wobec na sta wień i za cho wań złych.
Innymi słowy, w świetle fun kcjo nujących w kulturze (ku l tu rach kon kre t nych ludów)
oraz utrwa lo nych w języku (kon kre t nych językach) wzorców po stę po wa nia, które są
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wa nych fauną eg zo tyczną, na to miast E. Mrhačová (2003) niemal 30.



wy zna cza ne w ramach opozycji homo – animal, ujawnia się opozycja dobro – zło,
dobrzy i źli są bowiem ludzie zarówno dla siebie, jak i dla zwierząt, a także dobre i złe
są zwie rzę ta dla ludzi i dla siebie samych (Wy so cza ń ski 2003, s. 93). 

We współczesnej kul turze śród ziem no morskiej ważny jest etos
pra cy, ce nio ne jest zdro wie, siła i sprawność fi zyc zna a także umie -
jętność pa no wa nia nad emocja mi. Zna lazło to od bi cie w języku czes -
kim, w którym po zytywne ko no tacje po sia dają zoo se mantyzmy od -
wołujące się do zwierząt, będących według ob serwacji człowie ka no -
si cie la mi cech ta kich, jak: pra co wi tość – mrówka, pszczoła (pilný ja ko 
mra ve nec/vče la/vče lička), do bre zdro wie – ry ba, ryś, tur (zdravý ja ko
ry ba/rybička/rys/tur), siła – bawół, byk, koń, lew, niedźwiedź, tur
(silný ja ko bu vol/býk/kůň/lev/med věd/tur), szyb kość – chart, je leń,
wyżeł, sokół (rychlý ja ko chrt/je len/ohař/so kol), cier pli wość – ba ra -
nek, ja gnię (trpělivý ja ko beránek/jehně), choć niekiedy mo ty wacja
jest nie jasna.

Z ko lei ne ga tywnie oce nia ny jest w społec zeństwie brak uro dy i hi -
gieny, brak siły, pod da wa nie się emocjom i nieu mie jętność za pa no wa -
nia nad ni mi czy brak kon tro li nad wa da mi. Stąd w języku czes kim
brzyd ka jest ro pu cha i so wa (ošklivý ja ko ro pu cha/so va), szpet na –
małpa i oran gu tan (ška redý ja ko opice/oran gu tan), brud ne – pro się,
knur i świ nia (špinavý ja ko čuně/ka nec/prase), słaby – ko mar i mu cha
(slabý ja ko komár/mou cha), wś ciekły – pies (vzteklý ja ko pes) a mś ci -
wy – wąż, kot, lis, węgorz (lstivý ja ko had/kočka/liška/uhoř).

2.2.1. Dzie wię t na sto- i dwu dzie stowieczne po rów na nia z ko m po -
nen tem svině

Na tym miejscu chcie li byśmy za trzy mać się przy czes kich struk tu -
rach kom pa ra ty wnych z członem porównującym wy rażo nym rze-
czowni kiem svině i przeds ta wić próbę re kons truk cji frag men tu se -
mantyc zno- kul tu ro we go obrazu świ ni w czeszc zyźnie7. Trze ba pod -

kreś lić, że leksem svině, sto so wa ny w odnie sie niu do człowie ka, po -
siada w języku czes kim silne na ce cho wa nie ekspresywne. Ujemny
ładu nek emocjo nalny nie sio ny przez to zooa pe la t ywum przybie ra
w pewnych kon teks tach cha rak ter obelży wy, sta je się wy zwis kiem,
niekiedy może mieć na ce cho wa nie wul garne8: Svině jed na za tra cená!
(Świ nio jed na!), Ty jsi ale svině! (Ka wał świ ni z cie bie!). Ne ga tywne
ko no tacje zoo se mantyzmu svině w czeszc zyźnie L. Bar toš uzsadnia
głów nie czyn ni ka mi eks tra ling walny mi. Twierd zi on: 

Je pravda, že mnohá životní pozorování a zkušenosti lidí, které se promítají do
[...] přirovnání, jsou víceméně společné mnoha etnikům. Avšak některé ko m pa ra ce
jsou odlišné, pokud jde o jejich ko m po nen ty, což je dáno různým životním prostředím 
i významem, který různá společenství přikládají určitým zvířatům, např. ve španěl-
štině býku, nebo v češtině praseti (Bartoš 2006, s. 53). 

Jak pos ta ramy się da lej wyka zać, porówna nia z kom po nen tem
svině to przykład różnic językowo- kul tu rowych, ja kie do ko nały się
w czeszc zyźnie na przes trze ni XIX i XX w.

Ze bra ny przez nas ma te riał językowy pozwa la wyd zie lić wspólne
i dy feren cy jne ele menty se mantyc zno- kul tu ro we go obrazu świ ni.
Wspólnym dla obu oma wia nych epok jest to, że owo zwierzę z upo -
doba niem nur za się w błocie, a co za tym id zie, jest sym bo lem niec zy-
s toś ci i bru du. W związku z tym, zes ta wiając je z człowiekiem, w pierw-
szej ko le jnoś ci pod kreś la się ele ment wi zualny – brud, ale równocześ- 
nie ce chę – lenistwo i obojętność względem otoc ze nia:

a) XIX w.: jako svině váleti se v blátě,
b) XX w.: válet se/ležet (někde) jako (ta) svině.

258257

ciu od po wia da mu czeski termin prase (prase domácí, prase divoké). Na to miast svi- 
ně w języku czeskim to okre śle nie samicy tego gatunku.

8 Na temat frazeologii z kom po nen ta mi o na ce cho wa niu wulgarnym J. Machač pi-
sze: „Lze však předem konstatovat, že pro užívání těch frazeologismů, jejichž
komponenty jsou výrazy „tabuové”, platí táž společensky konvencionalizovaná
omezení jako pro tyto výrazy samy. Týká se to [...] typu »fekálního«, ale i posledních
členů synonym- ních řad jako ústa, huba, tlama, rypák, držka nebo potvora, mrcha,
hajzl, svině, čubka, u nichž k příznaku hanlivosti přistupuje i příznak vulgárnosti”

7 Należy zwrócić uwagę na pewne różnice se man ty cz ne, występujące tu między
pol szczyzną a cze sz czyzną. W języku polskim leksem świnia jest rów no cze ś nie
nazwą całej rodziny tych zwierząt (świnia domowa, dzika świnia itp.). W takim



Po zo stałe przykłady, ja kie zare je stro wali śmy w na szym ma te ria le, 
uwi da cz niają już za uwa ża l ne ró ż nie epo ko we. Z dzie więt na sto wiecz-
nych po rów nań wyłania się ob raz wy ra ź nie od zwie rcie d lający wy -
ższość człowie ka nad tym zwie rzę ciem do mo wym: jest ono tra kto wa -
ne z po gardą, nie na da je się do wy ższych ce lów, jest wy śmie wa ne. Po -
twier dza to zna cz na ilość ba da nych jed no stek opie rających się na
sche ma cie: sluší/svědčí někomu něco ja ko svi ni něco. Ma my tu taj za -
świa d czo ny bo ga ty in we ntarz ko m po nen tów wy mien nych o cha ra kte -
rze no bi li tującym: ko ru na – sym bol wład zy (svědčí ji ten zlatý ko kr hel 
ja ko svi ni ko ru na), kopí oraz kord – ro dzaj bro ni (sluší mu to ja ko svi ni 
kopí, svědčí mu to ja ko svi ni kord), šmisetka – ele ment ele gan c kie go
ubio ru (sluší mu to ja ko svi ni šmisetka). Wy stę pują tu taj ta k że od nie -
sie nia do „bar dziej szla che t nych” zwierząt do mo wych, po przez wpro -
wa dze nie do po rów na nia ich atry bu tów, np.: cho mo ut oraz se d lo ko -
no tu je ob raz ko nia (sluší mu to ja ko svi ni cho mo ut, sluší ja ko svi ni se -
d lo), ro hy na to miast przy wołują ob raz bydła – kro wy, by ka, wołu itp.
(sluší ja ko svi ni ro hy). Ele men ty te po wo dują, na za sa dzie kon tra stu,
na si le nie ne ga tyw ne go na ce cho wa nia całej stru ktu ry kom para ty w nej.
Za sto so wa ne zaś do człowie ka, mó wią o tym, że jest on nie odpo wie d -
nio ubra ny, wygląda śmie sz nie, kary katu ra l nie.

W XIX w. pod kre śla na jest ta k że głupo ta świ ni. W ta kim wy pa d ku
człowie ka do niej po rów nywa ne go cha ra kte ryzu je in do len cja, naj-
czę ściej re pre zen tu je on pry mi ty w ny spo sób my śle nia, nie ro zu mie
wie lu spraw, jest bez my śl ny: rozumí to mu, co svině petrželi.

Ko le j ne po rów na nia vzácný ja ko svině v židovském domě, přišel
jak sviňa do žido v ny na le ży od czy tać w od po wied nim kon te k ście
kulturo wo-cywi lizacy j nym ty po wym dla XIXw., kie dy na cja cze ska i
ży- do wska wspó l nie za mie sz ki wała te re ny pa ń stwa cze skie go. Wów -
czas wśród społecz no ści cze skiej po wszech na była pod sta wo wa wie -
dza co do kon fesy j ne go za ka zu spo ży wa nia mię sa świ ń skie go obo -
wiązują- ce go ży dów, o czym sta no wiły prze pi sy Pra wa staro testa -
mento we go, za li czające świ nię do zwierząt nie czy s tych9. Ten nie chę -

t ny sto su nek do świ ni od zwie rcie d la się w po wy ższych ko m pa ra -
cjach, w któ rych mó wi się o człowie ku, że nie jest on mi le wi dzia ny w
ja kimś mie j s cu lub czu je się gdzieś nie pe w nie i nie chę t nie się tam
uda je.

Wraz ze zmia na mi his to ryc zny mi oraz społec zno- kul tu rowy mi
w XX w. przeksz tałce niu ule ga także warst wa fra zeo lo gic zna języka.
Fakt ten znajdu je poświadcze nie w ze bra nych przez nas dwud zies to -
wiec znych porówna niach, wśród których nie wystę pują kons truk cje
omówio ne powyżej. Po ja wiają się na to miast no we kom pa racje, odno- 
szące się jed nak w dalszym ciągu do utrwa lo ne go ne ga tywne go ste -
reo typu świ ni, która „uchod ziła, z powo du swo jej skłon noś ci do grze -
ba nia w błocie i odpad kach oraz żarłoc znoś ci, powszechnie za uoso -
bie nie nie tylko niec zys toś ci, ale i nieu miar ko wa nia” (Świat sym bo li -
ki... 1990, s. 303), czy na wet upad ku mo ralne go, np.:

bejt vožralej / být ožralý/opilý jako svině
chlastat jak svině
vožrát se/ožrát se/opít se jako svině

být tlustý jak svině 
být líný jako svině

Ta ki obraz świ ni prze nie sio ny jest także na niee tyc zne za cho wa nia 
człowie ka, który postę pu je nieprzy zwoi cie zwłaszc za wo bec ko goś
słabsze go, bez bron ne go czy przy ja cie la: za cho vat se/cho vat se ja ko
svině.

Rów nież ne ga ty wny wydźwięk po sia da porówna nie: potře bo vat
něco ja ko svině drbání, odnoszące się do człowie ka, który zasługu je
na ka rę z powo du swo je go złego, aro ganck ie go, nieprzy zwoi te go za -
cho wa nia.

Dwud zies to wiec zne słow ni ki no tują także nowy typ kom pa racji
z kom po nen tem svině, w których jed nak chod zi nie tyle o struk tu rę
porównującą ce chy i za cho wa nia lud zkie do cech i za cho wań zwierzę -
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lone kopyto, to jest racice, ale nie przeżuwa – będzie dla was nie czy sty. Nie bę dzie -
cie jedli ich mięsa ani dotykail ich padliny – są one dla was nie czy ste” (Kpł 11, 4a.
7–8).

9 Por. tekst z Biblii Jero zo li m skiej (2006): „Ale z mających roz dzie lo ne kopyto
albo przeżuwających nie bę dzie cie spo ży wa li [...] wieprza, po nie waż ma roz dzie lo -



cia, ile o jednostkę fra zeo lo giczną na ce cho waną ekspresywnie, o po-
równa nie o cha rak ter ze in ten sy fikującym, np. bolí/pálí/štípe to jak
svině.

Trze ba w tym miejscu pod kreś lić, że porów nia nie z okreś le niem
jak svině w powyższym znac ze niu to kons truk cja o cha rak ter ze pro -
gresy wnym, przy czym jej le wos tron ny człon może być nie tylko wer -
balny, ale także no mi nalny. Potwierd zają to także częs te przykłady
uży cia te go typu struk tu ry w ko teks tach in ten sy fikujących, wystę -
pujące w języku In ter ne tu, np.:

lhát jak svině
řve to jako svině
mít hlad/žízeň jak/jako svině
mít štěstí jako svině
bejt zpo ce nej jak svině
je blbý jako svině
je to podvod jako svině

Ja ko sa mod zielne hasło kons truk cję tę wpro wadza Slovník nes pi -
sovné češti ny (2006):

svině: jak sviňa ‘velký, silný, výrazný’, np.: Měl jsem žízeň jak sviňa, Nasrané su jak
sviňa – dříve zejména v moravských nářečích – také: opilý, špinavý, zablacený – dnes
všeobecně rozšířeno, i toto typicky české spojení má pa ra le lu v něm. wie Sau, např.:
es regnet wie Sau prší jak sviňa, hart wie Sau tvrdý jak sviňa.

Na te mat oma wia ne go porówna nia wy po wia dała się także Z. Hlad-
ká, która zwróciła uwagę, że: 

Přirovnání [...] jak sviňa slouží v běžné řeči (nejčastěji však v mluvě mládeže,
v mluvě slangové a poloargotické) jako ustálený zdůrazňující prostředek, který nelze
chápat doslovně (Hladká 1995, s. 240). 

Twierd zi ona po nadto, że je go znac zna frekwencja jest wy ni kiem
stounkowo łatwej i w pewnym sen sie dowolnej łączli woś ci z różny mi
wa rian ta mi le wej stro ny porówna nia, np.: bo lest jak sviňa, láska jak
sviňa, ve dro jak sviňa, vzděla né jak sviňa, má peněz jak sviňa, slunko
svítí jak sviňa itp. Przez użytkow ników języka czes kie go porówna nie

powyższe jest trak to wa ne właś ci wie ja ko neu tralne i częs to je go
użycie ma cha rak ter zau to ma ty zo wa ny.

Powyższe przykłady kom pa racji świadczą za tem, że leksem ten
już nie we wszytkich kon teks tach odczuwa ny jest ja ko obraźli wy.
W niek tórych przy pad kach uzus rozs trzy ga o za niku je go wul gar ne go
za bar wie nia. Jest to, jak się wy da je, ogólny trend wul ga ry zacji języka, 
będący przykładem zmia ny po ko le nio wej w świa do moś ci języko wej
użytkow ników czeszc zy zny.

* * *

Na za końc ze nie za trzy majmy się jeszc ze nad za gadnie niem ne ga -
tywne go wizerunku świ ni w kul turze, który wykorzys ta ny jest
w języku do wytyka nia i piętno wa nia wad i przy war lud zkich. Na leży
pod kreś lić, że dla sta rożytnych ludów po gańskich świ nia po sia dała
ko no tacje po zytywne – była sym bo lem płodnoś ci i w tej in tencji skła-
da no ją w ofier ze odpo wiednim bóstwom (Świat sym bo li ki... 1990,
s. 303). Przy chylne us tosunko wa nie się do te go zwierzę cia wi doc zne
jest także w Chinach (por. zna ki ho ros ko pu chińskie go). Wyłącznie
ne ga tywne ko no tacje te go zwierzę cia po ja wiają się na to miast w Bi -
blii. Jak twierd zi S. Ko zia ra, składają się na to czyn ni ki lo kalne: uzna -
nie jej za zwierzę niec zyste oraz ce chy ga tunko we: skłon ność do grze -
ba nia się w błocie i niec zys toś ciach (Ko zia ra 2001, s. 165)10. 

W średnio wiec znej li tera turze i sztuce pogłębił się ne ga ty wny
wizeru nek świ ni i nabrał niekiedy na wet de mo nic zne go cha rak teru.
Symbo li zo wała bo wiem ona wówczas zło, siły niec zyste, grze-
szników, rozpust ników, grzeszne myś li. Z dru giej jed nak stro ny ist -
niały także tzw. świę te świ nie, nazy wa ne świ nia mi św. An to nie go,
który zgodnie z po da nia mi lec zył różne cho roby okłada mi ze słoni ny.
Ale, jak pisze M. Pei sert:
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10 S. Koziara pod kre śla, że stąd po cho dzi utrwa lo ny w wielu językach biblizm
(nie) rzucać perły przed/między wieprze/świnie, na kanwie którego w języku
czeskim ukształtował się ko lok wia l ny zwrot házet perly sviním (Koziara 2001, s.



[...] nawet to wa rzy stwo świę te go nie jest do sta te cz nym powodem, by odwrócić de -
mo ni cz ny obraz świni. Wy sta r czy przyjrzeć się obrazom Hie ro ni ma Boscha [...].
Z jednej strony widzimy więc u Boscha świnię z dzwo ne cz kiem ufnie opierającą się
wraz ze świętym Antonim dia be l skim pokusom (Kuszenie św. An to nie go), z drugiej
zaś na innych obrazach tego malarza świnia sym bo li zu je zło, chciwość i obłudę. Na
przykład w Piekle chciwców tuczna świnia po zba wio na cech płciowych i ubrana
w szaty prze ory szy sym bo li zu je właśnie chciwość i zakłamanie (Peisert 2003, s. 154).

War to tu taj wspom nieć, że ta ki de mo nic zny ste reo typ świ ni wystę -
pu je także na przykład w polskich wier ze niach lu dowych, w których
po ja wia się dość częs to ja ko śro dek trans por tu cza row nic na Łysą
Górę. Była to najc zęś ciej świ nia czar na, którą utożs a mia no na wet
wprost z diabłem (por. Ada mowski 2000, s. 28).

Cie ka we sta no wis ko odnośnie do zaist nie nia w średnio wiec zu
przyc zyn ne ga tywne go wizerunku świ ni przeds ta wia P. Me du na
(2008). Pod kreś la on względy eko no mic zne związane z rozwo jem
miast w XIII w., które stając się duży mi aglo meracja mi, mu siały przy- 
jąć pew ne no we stra te gie żywi eni owe. Do tej po ry pods tawą żywi enia 
było mięso świń, które ho do wa ne były w śro do wis ku na tu ralnym,
najc zęś ciej w la sach. Odtąd jed nak zac zy na je wy pie rać mięso woło-
we, ja ko bard ziej opłacalne, a ho dow la świń prze no si się na wieś:

Prase se pomalu odsouvá na venkov, ale tam ho čeká dvojí nerádostný úděl: stane
se společníkem sedláků, všemi vysmívaných a všemi opovrhovaných, stane se sy no -
ny mem „špinavého” venkova. A stane se ušmudlaným i skutečně, protože začne trávit 
většinu sveho života v chlívku, není kam ho vyhnat, a je-li, pak se za to platí”(Meduna 
2008, s. 152). 

To przyc zy niło się także do uksz tałto wa nia się obelży we go zna-
cze nia okreś le nia świ nia w stosunku do człowie ka. Według P. Me duny 
pierwsze te go typu obel gi po ja wiły się około 1300 r. we Francji, skąd
prze niknęły do An glii, a następnie do Czech (por. Me du na 2008,
s. 152).

Współczesny jak rów nież dzie więt nas to wiec zny czes ki obraz świ -
ni jest wy raźnie ne ga ty wny, co potwierd zają porówna nia przeds ta -
wio ne w ar tyku le. Człowiek przy pi su je jej właś ci woś ci, które
odczytu je ja ko dla sie bie ne ga tywne (Zim nowo da 2003, s. 114). Choć

utrwa lo ny w języku ste reo typ po zos ta je na dal ne ga ty wny, to jed nak
zmie nia się świa do mość języko wa użytkow ników: leksem svině
w okreś lo nym kon tekś cie i sytuacji zac zy na tra cić wul garne na ce cho -
wa nie. To, co sta no wiło pew ne ta bu, przes ta je już ra zić i na bie ra neu -
tralne go na ce cho wa nia.
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Historia zapisana w nazwach ulic Brna
– klasyfikacja semantyczna  

Ke y words: Czech lan gu a ge, stre et no menc la tu re, to po ny my of the ci ty, to po no ma stics
Słowa kluczowe: Język cze ski, na zew ni c two mie j skie, to po ni mia mia sta, to po no-

ma sty ka

Abs tract

Toponymy of a given city does not only create space but also reflects its character, 
the excellent example being the street no menc la tu re in Brno since the street no menc -
la tu re reflects the rich and com p li ca ted history of this city. The semantics of the street
names of Brno echoes the reality. It shows the important role of the hi sto ric -ur ban as
well as socia l-po li ti cal factors in forming these names. In the later period, it also
shows the admini strati ve -ur ban factors. The semantic clas si fi ca tion allowed us to
confirm all of the listed types of names of the streets in the system of names in Brno
and to di stin gu ish the cha rac te ri stics of those names that were only proper to this city.
Moreover, one can see that a number of elements cross in this scheme and sometimes
it is difficult to dif fe ren tia te them in an una mbi gu o us way. 

Toponimia danego miasta nie tylko kreuje jego prze strzeń, ale jed no cze ś nie
oddaje jego charakter. Na zew ni c two ulic Brna jest tego doskonałym przykładem. Od -
zwie rcie d la ono bowiem bogatą i skom p li ko waną historię tego miasta. Semantyka
nazw ulic Brna jest odbiciem otaczającej rze czy wi sto ści. Pokazuje jak ważną rolę
w kształtowaniu się tego na zew ni c twa odegrały czynniki history czno-ur banisty cz ne
oraz społeczno -poli ty cz ne, a w okresie pó ź nie j szym również admini stracy jno -ur ba-
nistyczne. Prze pro wa dzo na kla sy fi ka cja se man ty cz na pozwoliła po twier dzić
w brneńskim systemie na zew ni c twa mie j skie go wszystkie wy szcze gól nio ne typy
nazw ulic oraz wy od rę b nić cechy na ze w ni cze właściwe tylko temu miastu. Pokazano
też, że sporo elementów w tym schemacie się krzyżuje i niekiedy trudno jedno-
znacznie je roz gra ni czyć. 
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A. Wpro wa dze nie

To po ni mii mie jskiej Brna poświę co no wie le prac o cha rak ter ze
his to ryc zno- e ty mo lo gic znym, m.in. Ru dolf Šrámek i Ivan Lut te rer
(2004), Fran tišek Trávníček (1958) i Jo sef Sku til (1993a, 1993b).
Niezwykle cenne dla językoznaw ców chcących zba dać na zew nictwo
ulic Brna są pu bli kacje Mi leny Flo dro vej: Brněnské ulice a vývoj je -
jich názvů od 13. sto letí po dnešek (1997); Brno v proměnách ča su –
ma lá zamyšlení (2003), Brno, aneb tro cha povídání, jak se Brno
velkým Brnem sta lo a je ho ulice ke svým jménům přišly (2008) oraz
Názvy brněnských ulic, náměstí a jiných veřejných pros tranství v pro-
měnách ča su (2009). Na po trzeby ni nie jsze go ar tykułu wykorzys ta no
ma te riał za war ty w dwóch os tat nich pu bli kacjach Flo dro vej. Po nadto
przy dat na była do brze działająca stro na in ter ne to wa En cyk lo pe die
dějin měs ta Brna (http://www.en cyk lo pe die.brna.cz), która za wie ra
his to ryczno- e ty mo lo gic zne opra co wa nie nazw ulic Brna, a której
jednym z re dak torów jest Flo drová. Jest to jednoc ześnie źródło ak -
tualne go wykazu nazw ulic i placów Brna. Na stro nie za war ty jest
rów nież ma te riał ar chi walny, tzn. stare, nieuży wa ne dziś nazwy ulic
te go mias ta, co w znac znym sto pniu ułatwia ana lizę to po ni mii Brna,
a także opis poszc zególnych typów se mantyc znych. Ni nie jsza ana li za
na to miast będ zie poz ba wio na sta tystyki do tyczącej poszc zególnych
typów na zew nic zych, a więc in ten sy wnoś ci ich wystę po wa nia.

B. Na zew ni c two miejskie Brna – rys hi sto ry cz ny

Najs tarsze śla dy osadnict wa na ter e nie dzi sie jsze go Brna po cho-
dzą z XI wieku. Od kry to je w obrębie his to ryc zne go cen trum mias ta,
na obszarze dzi sie jszych ulic, ta kich jak Sta ro brněnská, Radnická, Jo -
sefská, Orlí oraz Fran tiškanská. Rów nież w XI wieku miała miejsce
ważna dla kształto wa nia się przes trze ni mie jskiej Brna zmia na.
W 1019 roku Brze tysław I włączył Mo rawy do państ wa czes kie go,
a następnie pod kreś lił stra te gic zne znac ze nie mias ta po przez wy bu do -
wa nie wa row ni nazy wa nej w źródłach his to ryc znych Bri nen. Wokół

niej powsta wały pierwsze osa dy znajdujące się na ter e nie dzi sie jszej
dzielni cy Sta ré Brno i pla cu Zelný trh (Kuča 2000, s. 15).

Trudno dokładnie us ta lić, od kiedy zac zę to nazy wać ulice w śred-
nio wiec znych mias tach czes kich. Do tychczas znane dane źródłowe
nie sięgają po za XIII wiek. Po dob nie jest w Brnie, gdzie najs tarsze
poświadcze nia po chodzą z połowy XIII wieku, kiedy to po ja wia się
pierwsza pi sem na wzmian ka o nazwie Ati qua Fo rum – Sta ré triště
‘St ary Ry nek’, prawdo po dob nie dzi sie jszy Zelný trh (Flo drová 2009,
s. 7). Ko le jne udoku men to wa ne wzmian ki do tyczące brneńskich ulic
po chodzą z końca XIII wieku. W spi sa nym po łaci nie ak cie z 26
czerw ca 1293 roku, opi sującym spór pomięd zy koś ciołem św. Pio tra
a koś ciołem św. Ja ku ba o granice międ zy do bra mi pa ra fialny mi, po ja -
wia się nazwa Pla tea In fe rio ri – Dolní ulice ‘ul ica Dol na’ (Flo drová
2008, s. 38–41). 

Ważnym czyn ni kiem kształtującym przes trzeń miejską Brna, po -
dob nie jak i in nych miast eu ro pe jskich, było na da nie mu w 1243 roku
praw mie jskich, a następnie wznie sie nie murów mie jskich. Spowo do -
wało to niezwykle szybką kon so li dację Brna: uporządko wało prze-
strzeń mias ta i wytyc zyło je go gra nice. Po ja wiły się ty po we dla
ówczesnych miast nazwy ulic i placów, m.in. te od dające układ wer -
tykalno- ho ry zon talny przes trze ni (np. nazwy placów Dolní trh –
Horní trh). Wszystkie nazwy w owym cza sie miały cha rak ter funk cjo -
nalny – ułatwiały orien tację w przes trze ni, odnosząc się do cha rak -
teru, położe nia czy wyglądu uli cy lub pla cu. I tak uli ca, którą za mie-
szkiwa li ślu sarze nazy wała się Zámeč nická, przez dzielnicę żydowską 
zaś prze chod ziła uli ca idovská. Dane to po gra fic zne za warte w ów-
czesnych nazwach, a także doku men tach, były bard zo pre cy zy jne
i niekiedy miały cha rak ter opisów orien tująco- in for macy jnych. Za -
cho wał się pe wien przykład ilus trujący tę sytuację, który po chod zi
z akt mie jskich Brna z XIV wieku, a do tyc zy prze ka za nia nieru cho -
moś ci: dům Pavla ševce leí v uli ci Ja kubské na ro hu pro ti kos te lu sva -
té ho Ja ku ba me zi do my Mikuláše řezníka a Mi cha la kre jčího ‘dom
szew ca Pawła leży na uli cy Ja ku ba na ro gu na prze ci wko koś cioła
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świę te go Ja ku ba międ zy do ma mi rzeźni ka Mikołaja i kraw ca Mi -
chała’ (Flo drová 2008, s. 41–44). 

Ówczesne nazwy po da wa ne były w języku łacińskim, czes kim
i nie mieckim, a więc w językach urzędowych mo rawskiej kan ce la rii
książęcej. Pro wad ziło to niekiedy do błędów w nazwach ulic. Ta kim
przykładem jest uli ca Běhounská, której nazwa związa na była pier-
wot nie z osadni ka mi. W Brnie na okreś le nie nie mieckich ko lo nistów
wyksz tałciła się nazwa Rhe nen sis – Rýnští lub Porýnští ‘Reńscy’.
Średnio wiec zni pi sarze uproś ci li łaciński za pis, usuwając z nazwy
Rhe nen sis li terę -h-. Wię kszość ówczesnych brneńskich ko lo nistów
była nie mieck ie go po chod ze nia, dla te go też nazwę uli cy pla tea Re -
nen sis (w in nych za pi sach pla tea Ren ne nis) zac zę to wiązać z nie -
mieckim cza sow ni kiem ren nen ‘bi egać, ucie kać, spieszyć się’ – czes.
běha ti, utíka ti, po spícha ti. W ten sposób powstała uli ca Běhounská
w znac ze niu ‘ul ica ludzi bie gających, spieszących się’ (Flo drová
2008, s. 43–44).

Kwes tia języko wa w na zew nictwie Brna od zwier cied la skom -
pliko waną sytuację społec zno- po li tyczną. Do połowy XIX wieku
uży wa ne były nazwy nie mieck ie i czes kie, następnie do 1818 roku
wyłącznie nie mieck ie z możli wy mi, nieo ficjalny mi nazwa mi – prze-
kłada mi na język czes ki. W Cze chosłowacji (1819–1839) znów po-
wróco no do nazw czes kich, ale funk cjo no wały też przekłady na język
nie miecki. W cza sie II wojny świa to wej po ja wiły się nazwy nie -
mieck ie i czes kie. Do pie ro po roku 1945 zac zę to uży wać wyłącznie
nazw czes kich. Tak więc do 1945 roku stare utrwa lone nazwy ulic
i placów na prze mian uży wa ne były to po nie miecku, to po czes ku, np. 
uli ca Do mi ni kańska nazy wała się oficjalnie raz Do mi ni ka ner gasse,
a raz Do mi nikánská.

Wie lu językoznaw ców zajmujących się tą te ma tyką (Hand ke
1992, Mrózek 1989, Zierhof fer 1989) zwra ca uwagę na fakt, iż w XX
wieku zmie nia się cha rak ter na zew nict wa mie jskie go. Dla wczesne go
na zew nict wa mie jskie go ty powy jest je go ścisły związek z wa run ka -
mi to po gra fic zny mi mias ta oraz ce cha mi je go mieszkańców, którzy te
nazwy kreo wa li. Urzędni cy na to miast uży wa li powszechnie obo -

wiązujących nazw. Od XX wieku po ja wiają się nazwy kon wencjo -
nalne, nie mające mo ty wacji se mantyc znej. Na na zew nictwo co raz
wię kszy wpływ zaś mają czyn ni ki ur ba nis tyc zno- ad mi nis tra cy jne
naznac zone silny mi ten dencja mi uni fi kacy jny mi.    

Po dob ne zja wiska od najdu jemy w his to rii na zew nict wa ulic Brna.
W czasach ko mu nis tyc znych poja wia się ten dencja do na da wa nia
całym kom plek som ulic (najc zęś ciej w obrębie da ne go osied la) nazw
jed ne go typu znac ze nio we go. Ta kim przykładem jest utwor zo na
w 1965 roku dzielnica Lesná, w której wszystkie ulice nazwa no na
cześć ważnych pos ta ci życia kul tu ralne go: pi sarzy i poetów (Ar be so -
va, Haško va, He leny Malířo vé, Ma rie Ma jero vé Sei fer to va, Šrám ko -
va), kom po zy torów (Jeko va), ar chi tek tów (Jur ko vičo va i Loo so va),
ma larzy (Broíko va, Fillo va, Slavíčko va), ale rów nież – zgodnie z du -
chem cza su – na cześć le wi cowych działac zy i twórców awan gardy
(Blako va, Ha ke no va, Ne jedlé ho, Tříska lo va, Va culíko va) (Flo drová
2008, s. 70). Są to jednoc ześnie nazwy o cha rak ter ze kon wencjo -
nalnym, czy li nie po sia dające se mantyc zne go związku z oznac za ny mi
miejsca mi.

W XX wieku wy raźnie zaznac za się typ ulic pa miątkowych utwo-
r zo nych od nazw os o bowych. Nier zad ko są to jed nak nazwy „wrażli -
we” na zmia ny us tro jo we. Po wy darze niach związa nych z aks a mitną
re wo lucją (1989 r.), zmie nio no nazwę uli cy třída Vítězství na Ma sa -
ryko va (jednoc ześnie był to powrót do sta rej nazwy, po nie waż zos tała
na da na uli cy ta ka nazwa po raz pierwszy w 1818 roku), następnie
jedną nazwą Nádraní nazwa no połączo ny plac náměstí Čes ko slo -
venské z ulicą Ta transką.

W la tach 1990–1992 pra co wała ko mis ja (Pra covní sku pi na pro
názvo sloví měs ta Brna), która zajmo wała się zmia na mi w nazwach
ulic i us u nię ciem zwłaszc za tych, po chodzących z czasów Cze -
chosłowacji. Zniknęły nazwy ulic, które upa mięt niały ko mu nis tycz-
nych działaczy, np. Chorázo va, Dzerinské ho, Gott wal do va, Ju ra no -
va, Le ni no va, Nosko va, třída Říjno vé re vo luce, Zá po tocké ho. W su -
mie zmie nio no ponad 200 z 1700 nazw. Zos tały jed nak niek tóre spor-
ne nazwy przy wołujące na myśl mi nioną epokę, np. Ar ménská, Bělo -
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ruská, Ukrajinská czy Uz becká. Po nadto pos ta no wio no, że po zos taną
nazwy związane z os o ba mi, które stra ciły życie w cza sie oku pacji hitle- 
rowskiej, podczas II wojny świa to wej (nie za leżnie od te go, w której ar-
mii walc zyły) oraz walczące w ru chu opo ru (Flo drová 2008, s. 76–77).

Na dal po zos ta je jed nak zwyc zaj na da wa nia w ra mach jed ne go
osied la nazw gru powo i te ma tyc znie. Ta kim przykładem jest osied le
Vi nohra dy, gdzie od 1991 roku fi gu rują prze de wszystkim nazwy ulic
po chodzące od nazw mo rawskich miast i mias tec zek, w których upra -
wia się wi no rośl: Mutěnická, Pav lovská, Ré vová, Věs to nická, aro-
šická (Flo drová 2008, s. 71).

Nazwy powstałe od początku XXI wieku po kazują, że oprócz
nazw o cha rak ter ze kon wencjo nalnym, powsta je wie le nazw ulic
z motywacją se mantyczną, a więc odnoszących się do cha rak teru
oznac za nych miejsc, np. Pod Ško lou, Za Par kem, U Par ko vé dráhy,
U Kříku, Nad Přehra dou, Ke Káčatům (uli ca pro wad zi do ter enów
należących do Klu bu Czes kich Tu rystów nazy wa ne go po toc znie
„Káča ta” od skrótu KáČe Tu). Częś ciową mo ty wację se mantyczną po -
sia dają też nazwy pa miątko we po chodzące od nazw os o bowych, po -
nie waż najc zęś ciej upa mięt niają one os oby związane i zasłużo ne dla
dzielni cy, w której znajdu je się da na uli ca. Nie brak też nazw ulic
prze nie sio nych z nazw dawnych trak tów polnych lub nazw dawnych
osad i gmin, a także nazwy na wiązujące do in nych nazw, np. Ho nební
na wiązu je do nazwy sąsiedniej uli cy Mysli veck iej. 

Ważne jest to, że nazwy znów kreować mogą sa mi mieszkańcy
(także organi zacje i instytucje). Opi niu je je do zatwierd ze nia specjal -
na ko mis ja (wspom nia na Pra covní sku pi na pro názvo sloví měs ta
Brna), która os tat nio po zytywnie zao pi nio wała proś bę właś ci cie la lot -
niska Brno- Tuřa ny o zmianę nazwy uli cy Evro pská  na Le tiště Brno-
 Tuřa ny (www.brno.cz/brno- ak tualne/tis ko vy- ser vis/tis ko ve- zpravy/
pojme no vani- no vy ch- u lic- a- lav ky- ve- meste). Mieszkańcy mias ta mo-
gą się też co raz częś ciej wy po wia dać w tej kwes tii w różne go rod zaju
an kie tach. Os tat nio po ja wił się po mysł nazwa nia be zi mien nej ulic zki
na Pe tro vie nazwis kiem prezy den ta Václa va Havla. Jed nak w in ter ne -
to wej an kie cie mieszkańcy Brna sprze ci wi li się upa mięt nia niu cze go -

kol wiek w mieś cie nazwis kiem zmarłego prezy den ta (www.ces ke no -
viny.cz/zpravy/po- za vraz de ne- spi so va telce- mo nyo ve- bu de- v- br ne-
 pojmenovana-lavka/947793).

C. Klasy fi ka cja se man ty cz na ulic Brna 

Przy oma wia niu se man ty cz nych ty pów nazw ulic Br na przy ję to
kla sy fi ka cję za pro po no waną przez Kwi ry nę Han d ke w pra cy do -
tyczącej nazw ulic Wa r sza wy (1970). Opra co wa ny przez au to rkę po-
dział przez wie le lat sta no wił wzór dla języ koz na w ców za j mujących
się to po ni mią miejską (por. Zie r hof fer 1989). Han d ke oce niła po la tach:

Podział taki daje mo ż li wość two rze nia typów na ze w ni czych o po je mnych i niery -
gory sty cz nych gra ni cach. Zarazem, nawiązując po części do zna cze nio wych typów
nazw innych systemów ono ma sty cz nych, przede wszystkim topo noma sty cz nych,
stwarza mo ż li wość porównań. Z kolei sam daje się uści ślać i mo dy fi ko wać sto so w nie
do spe cy fi ki materiału. Nieźle sprawdził się w pra kty ce wa r szta to wej również innych
badaczy (Handke 1992, s. 62).

Zga dzając się z au torką kla sy fi ka cji, przy ję to za pro pono wa ny
przez nią sche mat, by za pre zen to wać bo ga c two na zew ni c twa ulic Br -
na; nie ty l ko spró bo wać w nim od na leźć wszy stkie wy szcze gól nio ne
ty py, ale ta k że po ka zać – mając na uwa dze lo ka l ne uwa run ko wa nia
mia sta – ce chy na ze w nictwa właści we ty l ko je mu. 

Źródło aktu a l ne go wy ka zu nazw ulic Br na dla ni nie j szej ana li zy
sta no wiła En cy klo pe die dějin města Br na na stro nie http://en cy klo pe -
die.br na.cz/ho me-mmb/?acc=uli ce. Obe j mu je ona łącz nie bli sko
1800 nazw ulic. Rów nież da ne na te mat ety mo lo gii nazw ulic po da no
na pod sta wie in fo r ma cji za wa r tych na tej stro nie. Do da t ko wo wy- ko -
rzy sta no wy kaz naj no wszych nazw ulic, któ ry zna j du je się na stro nie
in ter ne to wej urzę du mia sta Br na http://www2.br no.cz/do wnlo -
ad/ovv/uli ce/in dex.htm.

I. Nazwy ulic pochodzące od nazw własnych
1. Nazwy ulic pochodzące od nazw oso bo wych 

Do tej ka te go rii na leżą na zwy ulic od imion (Ho stis la vo va – od
imie nia pie r wsze go pi se m nie po twier dzo ne go właści cie la obe cnej
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dzie l ni cy Brno-ebětín), na zwisk, pełnych imion i na zwisk (Jun g -
man no va – od na zwi ska cze skie go języ koz na w cy; Ar ne Nováka – od
na zwi ska kry ty ka i hi sto ry ka li te ra tu ry, pro fe so ra Uni wer sy te tu Ma -
sa ry ka), a ta k że prze zwisk czy pse u do ni mów (Da li mi lo va – od imie -
nia au to ra pie r wszej wie r szo wa nej kro ni ki cze skiej). Na zwy te od no-
szą się za rów no do osób au ten ty cz nych, jak i po sta ci fi kcy j nych. Mają 
cha ra kter pa miątko wy. We współcze s nym za so bie ulic ma my więc
na zwy upa mię t niające zna ne po sta ci z pan te o nu cze skie go (np. Hu so -

va, Dobrovského, Sei fe r to va, Ma sa ry ko va, Boeny Němcové) i świa -
to we go (np. Beet ho ve no va, Gorkého, Ko per ni ko va, Mo za r to va, Roo -
seve l to va, Tolstého), ale też wie lu działaczy lo ka l nych, związa nych z
na uką, sztuką oraz tra dycją ru chu na ro do we go i robo t ni cze go w tym
re gionie (np. Barvičova – na zwa po cho dzi od na zwi ska założy ciela
pie r wszej księ ga r ni w Br nie; Jiříkovského – od na zwi ska dy re kto ra
brne ń skie go te a tru, za bi te go przez na zi stów w Au s chwitz za dzia- łal -
ność w ru chu opo ru; Ame r lin go va – od na zwi ska wy bi t ne go brneń-
skie go akto ra tea tra l ne go spe cja li zujące go się w ro lach dra ma tycz-
nych). 

Cie kawy jest też typ nazw upa mięt niający bra ci. W Brnie wystę pu -
je sie dem ta kich ulic: Bratří Čap ků, Bratří Křičků, Bratří Mrštíků,
Bratří Pelíšků, Bratří Sapáků, Bratří Šmardů, Bratří ůrků.

Po ja wiają się rów nież nazwy od pos ta ci fik cy jnych, np.: Nekla no -
va – od imie nia le gen dar ne go księ cia wystę pujące go w sta roc zes kich
le gen dach; Šár ka oraz Cti ra do va – od imion pos ta ci ze sta roc zeskiej
le gen dy o Šár ce i Cti rad zie; Ječmínko va – od mi tycznej pos ta ci z mo -
rawskich le gend, króla Ječmín ka; Ho rymíro va – od imie nia mi tyc znej
pos ta ci z czes kich po wieś ci; według le gen dy Ho rymír przes koc zył na
swoim ko niu mu ry obronne Vyšehra du. W 2004 roku po ja wiła się uli -
ca Járy Cimr ma na na cześć fik cy jnej pos ta ci czes kie go ge niusza,
którą wymyś li li w 1967 Jiří Šebánek i Zdeněk Svěrák. 

Jeszc ze inną grupę sta no wią nazwy upa mięt niające os oby, które
jednoc ześnie odnoszą się do lo ka li zacji uli cy. Chod zi tu o nazwy ulic
za wie rające kom po nent nábřeí, co jest mo ty wo wa ne położe niem uli -

cy w pobliżu rzeki, najc zęś ciej wzdłuż jej bie gu, np. Baa ro vo nábřeí,
Ba ka lo vo nábřeí, Duf ko vo nábřeí.

Typ nazw ulic po chodzących od nazw os o bowych po ja wił się
w Brnie dość późno, bo do pie ro w XIX wieku. Znamy jed nak dokład-
ną datę na da nia pierwszej ta kiej nazwy. Jak po da je Flo drová (2008,
s. 51), miało to miejsce w 1836 roku, kiedy w związku z długo oc zeki -
waną wi zytą ce sar za Ferdy nan da V ówczesna uli ca idovská nazwa na 
zos tała Fer di nands trasse, czy li Fer di nan do va (zwa na też Fer di -
nandská), zaś znajdująca się u jej wy lo tu idovská brána – Fer di nan -
do va brána.

Ge nezy nazw te go typu upa tru je się w nazwach ulic po chodzących
od imion świętych, które są ty po we dla miast starszych, ta kich jak
Brno, i powstają we wczesnym okre sie tworze nia na zew nict wa mie -
jskie go (Hand ke 1970, s. 117). Tymc za sem w Brnie tylko nie lic zne
nazwy te go typu po chodzą bezpośrednio od imie nia świę te go, np. Me -
todějo va, Cy rilská. Częs to jed nak nie są bezpośrednio związane z os o -
ba mi świętych, ale ze znajdujący mi się w ich pobliżu obiek ta mi sa -
kralny mi (np. koś ciołami, klasz to ra mi, kapli ca mi) pod wezwa niem
świętych. Do te go typu nazw ulic należą: Anenská (nazwa od byłego
klasz to ru do mi ni ka nek pod wezwa niem św. An ny, założo ne go w roku
1312), An tonínská (nazwa prawdo po dob nie od nieist niejącej już
kapli cy św. An to nie go na poblis kim cmen tar zu), Bar to lomějská (naz-
wa od imie nia pa tro na poblis kie go koś cioła, św. Bartłomie ja), Fran -
tiškanská (nazwa od byłego klasz to ru Fran ciszkanów założo ne go
w 1645 r.), U An toníčka (nazwa od sta re go ozna ko wa nia miejsca z ka-
pliczką św. An to nie go, a następnie od res tau racji noszącej imię świę -
te go), Štěpánská (nazwa od poblis kie go byłego szpi ta la mie jskie go,
w którym znajdo wała się kaplica pod wezwa niem św. Szcze pa na) czy
Sva to pe trská (nazwa odno si się do osa dy założo nej przez Ka pi tułę św. 
Pio tra w 1687 r.).

Po nadto w Brnie nazwy te go typu powstały głów nie w wieku XIX
i XX, np. Me todějo va (1907 r.), Bar to lomějská (2004 r.). Obecne
nazwy sta no wią niekiedy konty nuację nie mieckich nazw dzie więt -
nas to wiec znych (cza sem wcześnie jszych), np. An tonínská to w XIX
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w. An to ni gasse, Cy rilská to w XIX w. Cy rills gasse, Fran tiškanská to
w XVIII w. Fran ziska ner gasse, U An toníčka to w 1941 roku An to -
nius brün nel – U sv. An toníčka, Štěpánská to w XIX w. Stephans gasse,
a Sva to pe trská to w XVIII wieku Pe ters berg gasse. Rzad ziej mają
związek z nazwa mi średnio wiec zny mi, np. Anenská to w XIX w. An -
na gasse, a wcześniej An na grund – U sv. An ny (1350 r.; nazwa pierw-
szej częś ci tej uli cy). 

Nazwy ulic po chodzące od nazw os o bowych w sposób znaczący
po ja wiają się w Brnie w XX wieku. Już podczas I wojny świato wej
od da na ce sar zo wi ra da mias ta, wzo rem in nych mie jscowoś ci, zmie -
niła nazwy niek tórych ulic na upa mięt niające os oby związane z Au-
stro- Węgra mi i rod ziną ce sar za. I tak uli ca Kře nová otrzy mała nazwę
Erzher zog- Frie dri ch- Strasse, Údolní – Erzher zog Eu gens trasse, No-
vá  (obecna Li dická) – Con rad von Hötzen dorf- Strasse, Ve veří i Na Ti -
vo li (obecnie Ko nečné ho náměstí) nazwa no Hin den burg- Strasse (Flo -
drová 2008, s. 50).

Po utworzeniu wolnej Cze chosłowacji, 8 listo pa da 1918 roku na
po sied ze niu ra dy mie jskiej us ta lo no, że wszystkie nazwy ulic glo ry -
fikujące aus tro- węgierskich mo nar chów, członków ich rod zin i do-
wódców ar mii wpro wad zone w la tach 1914–1918 zos taną anu lo wa ne
i zastąpio ne nazwa mi wcześnie jszy mi, sprzed wojny lub też zu pełnie
nowy mi, związa ny mi z czeską his to rią i kul turą. W ten sposób uli ca
Gis kra-Strasse otrzy mała nazwę Kou ni co va, a Leo pold- Haupt- Gasse
– Jíz dárenská (Flo drová 2003, s. 47–48).

Kiedy w 1939 roku mias to zos tało włączone do Pro tek to ra tu
Czech i Mo raw znów po ja wiły się nie mieck ie nazwy upa mięt niające,
np. ulica Hu sová otrzy mała nazwę Hor st- Wes sel- Strasse, a Ma sa ryko -
va třída – Her mann- Göring- Strasse, zaś po za ma chu na Rein har da
Hey dri cha starą brneńską ar te rię Nová zmie nio no na Rein hard- Hey -
dri ch- Strasse (obecnie, po wy darze niach związa nych z nie mieckim
od we tem po śmier ci Hey dri cha, sym bo lic znie nazy wa się Li dická).

Jak wi dać, ten typ nazw ulic na leży do dy na mic znie się rozwi -
jających i pod le gających częstym zmia nom spowo do wa nym czyn ni -
ka mi his to ryc zno- po li tyc zny mi oraz us tro jowy mi. Po II wojnie świa -

to wej po ja wiły się zmia ny w nazwach ulic związane z ko mu nis tyczną
pro pa gandą. Jednoc ześnie wi doc zna jest kom plek sowość i te ma ty -
zacja nowo powstałych nazw. Na przykład w la tach sie demdzie sią-
tych XX wieku powstało Síd liště čes ko slo vens ko- sovětské ho přátel -
ství ‘Osie dle Przy jaźni Cze chosłowacko-Rad zieck iej’, w którym
nazwy ulic po chod ziły m.in. od nazwisk osób związanych z rad ziecką
kos mo nautyką (np. Ciolkovské ho, Do bro volské ho, Ko ma ro vo va,
Volko vo va), a także nazwisk rad zieckich po li tyków (np. Ka lini no va,
Ki ro vo va, Maršála Za cha ro va). Na to miast w dzielni cy Líšeň ulice
no siły nazwy związane z os o ba mi, które podczas II wojny świa to wej
walc zyły w cze chosłowackim ru chu opo ru, np. Bartáko va, Hochma -
no va, Horníko va, Jíro va, Sva novské ho, Mif ko va, Mi cha lo va (Flo -
drová 2008, s. 70–71).

W XXI w. w te go typu nazwach brak ta kiej kom plek sowoś ci i te -
ma ty zacji. Da je się na to miast zauważyć pewna ten dencja. Otóż upa -
mięt nia się os oby związane z dzielnicą mias ta, w której da na uli ca
prze bie ga. Od roku 2000 powstało kil kad zie siąt te go typu nazw, np.
Vlas ti mi la Pecha (od nazwiska ho no ro we go oby wa te la dzielni cy
Brno-Čer no vice, zna ne go specja lis ty w dzied zi nie ra dio lo kacji), Mar- 
šíko va (od nazwiska Moři ca Maršíka, wie lo let nie go pro boszc za
w dzielni cy Brno-ebětín), Fe dro va (od nazwiska Vojtěcha Fe dry,
nauc zy cie la i działac za kul tu ralno- oświa to we go w dzielni cy Brno-
 -Iva no vice), Uhlířo va (od nazwiska An tonína Uhlířa, zna ne go działa-
c za społec zne go i kul tu ralne go w dzielni cy Brno-Komín).

2. Nazwy ulic pochodzące od nazw etnicz no-geo grafi cz nych

Najs tarszą te go typu nazwą w Brnie była po chodząca z XIV w. uli -
ca idovská (obecnie Ma sa ryko va), która jest mo ty wo wa na na ro -
dowoś cią mieszkańców dzielni cy, w której się znajdo wała. Obecnie
nazwy te go typu nie mają mo ty wacji etniczno- geo gra fic znej. Po-
wstały one w XX wieku i mają cha rak ter kon wencjo nalny, np. Bul -
harská, Char vatská, Ruská, Slo vinská, Srbská. Wszystkie powstały
w 1909 roku i po chodzą od nazw na rodów słowiańskich. 
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W tym ty pie nazw po ja wia się też te ma ty zacja. Na wspom nia nym
już Osiedlu Przy jaźni Cze chosłowacko- Rad zieck iej ulice no siły m.in. 
nazwy związane z ówczesny mi re pu bli ka mi rad ziecki mi bądź ich sto -
li ca mi, np. Ar ménská, Bělo ruská, Ki jevská, Ukrajinská (Flo dro va
2008, s. 70).

Inne nazwy te go typu, to: Fran couzská, Gru zinská, Hanácká, Ju -
go slavská, Kar patská, Keltská, Krymská, Luická, Mo ravská, Slezská, 
Šu mavská, Švédská, Vlašská, Velkomo ravská, Vltavská. 

3. Nazwy ulic pochodzące od nazw miej s co wo ści

Wśród nazw tej grupy po ja wiają się nazwy kierunko we na okreś le -
nie trak tów pro wadzących do mniej lub bard ziej od da lo nych mie -
jscowoś ci. Są to za ra zem najs tarsze nazwy z mo ty wacją se mantyczną. 
Wiążą się z układem ko mu ni kacy jnym mias ta. Daw niej były to nazwy 
ulic wy chodzących z rynku po za mu ry mie jskie. Dziś są to tzw. dro gi
wy lo to we z mias ta. Jedną ze starszych nazw te go typu jest dziś Olo -
moucká (XVIII w.). 

W XX wieku Brno, wzo rem in nych miast (por. Hand ke 1970,
s. 121), wpro wad za nazwy oparte na tym mo de lu. Część z nich na leży
do nazw z mo ty wacją, po nie waż prze chodzą przez tra sy wybie gające
z miast, np.: Bílo vická (w kierunku poblis kich Bílo vic), Praská, Os -
travská. 

Spo ra ich część to jed nak nazwy w dużym sto pniu skon wencjo na -
li zo wa ne, bez mo ty wacji, po nie waż odnoszą się do mie jscowoś ci
bard zo od ległych i nie wy znac zają rzec zy wis te go kierunku. Są wśród
nich nazwy odnoszące się do miast czes kich, np. Domalická, Ho -
donínská, Vsetínská, a także do miast bard ziej od ległych, np. Bans -
kobys trická, Irkutská, Kurská, Ky jevská, Minská.

W nazwach brneńskich ulic po ja wiają się także mias ta, które
w różny sposób związane są z Brnem, międ zy in ny mi przez współ-
pracę gos po darczą czy kul tu ralną, np.: Plovdivská, Vo roněská i Po-
znaňská, Záhřebská. 

Wśród nazw ulic po chodzących od nazw mie jscowoś ci znajdu je
się pewna gru pa tzw. nazw kierunkowych, które kiedyś pro wad ziły do 

poblis kich gmin, będących dziś dzielni ca mi mias ta. Są to więc dro gi
w obrębie mias ta pro wadzące do da nej dzielni cy, np. Komínská (do
dzielni cy Komín), Řečko vická (pro wadząca z dzielni cy Iva no vice do
dzielni cy Řečko vice).

Odrębną grupę sta no wią nazwy nieokreś lające kierunku, ale leżą-
ce w pobliżu mie jscowoś ci, do której odno si się nazwa. Na przykład
w 2006 roku w dzielni cy Bystrc upa mięt nio no nazwy dzie wię ciu oko -
lic znych osad, należących w średnio wiec zu do dóbr poblis kie go zam -
ku Ve veří. W ten sposób powstały ulice: Hli necká, Hvoz decká, Chu -
dčická, Chva lov ka, Javůrecká, Ko ca novská, No vod vorská, Říčanská
i Sen tická (Flo drová 2008, s. 80). 

Niekiedy nazwa uli cy po chod zi od nazwy mie jscowoś ci, ale ety -
mo lo gia po kazu je, iż w rzec zy wis toś ci chod zi o nazwę upa mięt niają-
cą ja kieś wy darze nie his to ryc zne, np. Slav kovská, Táborská, Li dická.

4. Nazwy ulic pochodzące od nazw topo gra fi cz nych

Ten typ ma bard zo sze ro ki za kres, obe jmu je bo wiem ele menty
w ścisłej za bu do wie mias ta (bu dyn ki, pom ni ki, par ki itp.), jak i ele -
menty przes trze ni ot war tej (po la, wzgór za, dro gi itp.). Są to więc
nazwy z mo ty wacją se mantyczną, po nie waż bard zo ściś le wiążą się
z desy gna tem. Jak po kazują ba da nia to po ni mii in nych miast, jest to
typ należący do nazw wczesnych i dość lic zny (por. Hand ke 1970,
s. 123).

Do nazw ulic odnoszących się do nazw poblis kich obiek tów za bu -
dowy za lic zyć można ulice, np. Be sední (od lo ka lizacji uli cy obok
brneńskie go cen trum kul tu ry Be sední dům), U Velké ceny (uli ca znaj-
du je się w pobliżu daw ne go to ru wyś ci go we go Velká ce na Čes ko slo -
venska), Ve Vaňkovce (uli ca prze bie ga przez ter en daw nej fa bryki
Frie dri cha Wan niecka, zwa nej „Vaňkov ka”). Jak po kazu je ma te riał,
nazwy tych ulic powstały na drod ze różne go przeksz tałce nia nazwy
pods tawo wej. 

W po dob ny sposób powstały nazwy ulic odnoszące się do ele -
mentów przes trze ni ot war tej, np. Na Sedláku (od położe nia uli cy na
zboc zu wzgór za Sedlák), Pod Bo rovníkem (od położe nia uli cy
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w pobliżu le sis te go wzgór za Bo rovník), Rad las (najprawdo po dob niej
od nazwy osa dy Rad la ny, gdzie obecnie prze bie ga uli ca), Svi tavská
oraz Svi tavské nábřeí (od nazwy rzeki Svi tavy).

Rów nie częs to jed nak nazwy ulic powstają na drod ze prze nie sie -
nia nazwy z in ne go obiek tu, np. Barvy (od pierwot nej nazwy lo kalnej
dro gi polnej, na której znajdu je się uli ca), Karásek (od nazwy stawu
zwa ne go Karásek, leżące go kiedyś w pobliżu uli cy). Nazwy te go typu 
po ja wiały się częs to w wy niku po wię ksza nia obsza ru mias ta i wchła-
nia nia oko lic znych mie jscowoś ci, których nazwy ele mentów prze-
strzeni, drogą prze nie sie nia lub przeksz tałce nia, sta wały się nazwa mi
ulic. Ten typ na zew nict wa jest pro duk ty wny rów nież w XXI wieku.
W dzielni cach obe jmujących pe ry fe ria mias ta po ja wiają się międ zy
in ny mi nazwy powstałe od nazw lo kalnych dróg polnych, np. Pod
Mezí, Markův ky, Prašnice, Hli niště, Pal ca ry, Na Ko pa ninách, No vé
Niv ky, Panská lícha. 

II. Nazwy pochodzące od wyrazów po spo li tych
1. Nazwy ulic pochodzące od nazwań ludzi

Ten typ na leży do najs tarszych w na zew nictwie mie jskim. Jak
słusznie zauważa Hand ke (1970, s. 123), jest to typ odnoszący się do
grup lud zi (daw niej ce chów), które łączył nie tylko wyko ny wa ny
zawód, ale częs to rów nież miejsce za mieszka nia. Są to więc nazwy
z mo ty wacją. Do najs tarszych ulic te go typu na leży Zámeč nická,
której nazwa sięga XIV w. (nazwa upa mięt nia cech ślu sarzy mających
przy tej uli cy swo je warsz ta ty). Są wśród nich nazwy współczesne,
przy po mi nające o obec noś ci różnych zawodów i warsz tatów w da nej
lo ka li zacji, np. Řeznická, Kovářská, Sklenářská, elezničářská (przy
uli cy znajdo wały się jednorod zinne do my pra cow ników ko lei). 

Najc zęś ciej te go typu nazwy odnoszą się do nazw zawodów
i specjalnoś ci, np. Vče lařská (nazwa po chod zi od ho dow ców pszczół),
Kos mo nautů (w hołdzie uc zest nikom lotów kos mic znych), Veslařská
(od brneńskich wioś larzy, mających swoją sied zibę przy tej uli cy).

Po nadto po ja wiają się nazwy ulic po chodzące od nazw za konów
(Do mi nikánská, Fran tiškanská), sta no wisk i godnoś ci (Bis kupská –

w XV w. Ka novnická), sto warzyszeń i organi zacji (Junácká – od czes -
kiej organi zacji har cerskiej Junák), ugru po wań społec znych (Dělnic-
ká – od składu społec znego pierwszych mieszkańców uli cy). Jak wi -
dać jest to typ bard zo obszerny i zróżni co wa ny.

2. Nazwy ulic ku l tu ro we

Nazwy tego typu związane są z wytwo ra mi kul tu ry ma te rialnej
oraz du cho wej i społec znej. Hand ke (1970, s. 61) za lic za tu nazwy od- 
noszące się do sze ro ko rozu mia nej działalnoś ci lud zi. Jest to zarówno
działalność pro duk cy jna (wytwo ry rąk lud zkich), jak i społec zna
(instytucje i wytwo ry kul tu ry społec znej). Nie za lic za tu na to miast
nazw odnoszących się do obiek tów ter e nu, które przy porządko wała
do typu nazw to po gra fic znych. 

W Brnie nazwy kul tu ro we należą do nowszych, powstałych w XX
wieku. Najc zęś ciej nie wiążą się bezpośrednio z nazwą pro duk tu, ale
z obiek tem związa nym z je go pro dukcją czy wyt war za niem, np. Bar-
vířská (od położe nia uli cy w re jo nie sta rych far biar ni w XIX w.), Dře -
vařská (od oko lic zne go składu drewna), Hrnčiřská (od nazwy fa bryki
garnków ema lio wa nych znajdującej się przy uli cy na przełomie XIX
i XX w.), Souke nická (od znajdujących się w pobliżu uli cy zakładów
tekstylnych), Ci helní oraz Ci hlářská (ulice znajdują się w pobliżu sta -
rej ce gielni), Pi vo varská (uli ca znajdu je się za bro warem Sta robrno).
Są wśród nich nazwy odnoszące się do sze ro ko rozu mia nej działal-
noś ci lud zkiej, np. Závodní (od położe nia w pobliżu sta dio nu, na któ-
rym od by wały się różne zawo dy spor to we), Drustevní (od różne go
rod zaju spółdzielni sa mo po mo cowych, w których jednoc zy li się
brneńscy pra cow ni cy), Tech nická (uli ca znajdu je się na ter e nie brneń-
skie go parku tech no lo gic zne go). 

Te go typu nazwy po ja wiają się też po roku 2000, np. Škrobárenská
(nazwa odno si się do niegdy sie jszych zakładów krochma lu znajdują-
cych się w oko li cy), Průmys lová (położo na na ter e nie cen trum prze-
mysłowe go „Čer no vická te ra sa”).
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3. Nazwy ulic topo gra fi cz ne

Nazwy to po gra fic zne od nazw pospo li tych należą ogólnie do naj-
s tarszych i bard zo pro duk ty wnych, z mo ty wacją se mantyczną. Są
wśród nich nazwy na wiązujące do okreś leń to po gra fic znych uli cy, ta -
kich jak kształt i wygląd, a także położe nie i cha rak ter: Dlouhá,
Krátká, Dolní, Horní, Hlavní, Ši roká, Úzká, Nároní, Rozhle dová (od
położe nia uli cy na pagórku z wi do kiem na mias to). 

Po nadto znajdu je się tu duża gru pa nazw po chodzących od na tu -
ralnych i sztuc znych nazw ter e nu, np. Mostecká (od położe nia uli cy
w pobliżu wia duk tu ko le jo we go), Radnická (przy uli cy znajdu je się
sta ry ra tusz mie jski), Zámecká (od położe nia uli cy w pobliżu zam ku
w dzielni cy Chrlice). Jest wśród nich spo ra gru pa nazw odnoszących
się do obiek tu, do które go pro wadzą, np. K Dálni ci (uli ca pro wad zi do
daw nej tra sy nazy wa nej Stará al bo Hitlero va dálnice), K Nábřeí
(pro wad zi w kierunku uli cy Duf ko vo nábřeí), K Síd lišti (uli ca w kie-
runku no we go osied la).

Brno leży u zbie gu dwóch rzek, stąd spo ra liczba nazw ulic utwo-
r zo nych od nazw pospo li tych, odnoszących się do te go ele men tu to -
po gra fic zne go, np.: Bře hová (uli ca znajdu je się przy brze gu rzeki
Svratki) i Vo dařská (uli ca leży na prawym brze gu rzeki Svi tavy). Jest
też kil ka nazw ulic z kom po nen tem nábřeí, które odnoszą się do
położe nia da nej uli cy, jed nakże ze względu na ety mo lo gię należą do
in ne go typu na zew nic ze go, np. Štýřické nábřeí (nazwa wiąże się
z nazwą gmi ny Štýři ce, na ter e nie której prze bie ga dziś uli ca). 

Nazwy ulic po chodzące od pospo li tych nazw to po gra fic znych
w na zew nictwie mie jskim Brna należą do nowych. Powstały w więk-
szoś ci w XX w., ale na za sad zie ana lo gii do daw ne go wzor ca. Ten typ
jest pro duk ty wny rów nież w XXI wieku, np. U Pen zio nu (przy uli cy
znajdu je się nowo wy bu do wa ny dom se nio ra), Za Par kem (od położe -
nia uli cy za dawnym par kiem zam kowym), Za Hasičkou (od położe -
nia uli cy za re mizą strażacką), K Ryb níku (uli ca pro wad zi do pobli-
skie go stawu), K elezni ci (uli ca w kierunku li nii ko le jo wej Brno–Bře -
clav).

4. Nazwy ulic przy rod ni cze

Należą tu nazwy ulic po chodzące od nazw roś lin i zwierząt. Pier-
wot nie były to nazwy z mo ty wacją se mantyczną. Dziś najc zęś ciej jej
nie po sia dają, powstają na za sad zie ana lo gii i pod wpływem mo dy
(Hand ke 1970, s. 130).   

Od nazw roś lin po chodzą nazwy ulic, np. Bla tou chová (od kac zeń- 
ców rosnących w pobliżu, nad brzegiem rzeki Svi tavy), Bo rová (od
sosno we go la su znajdujące go się blis ko uli cy). Mo ty wacji se man-
tyc znej nie po sia dają: Hlo hová, Ja bloňová, Ja lovcová, Roz marýnová,
Rybízová. 

Od nazw zwierząt po chodzą: Droz dí, Ha vraní (od gawronów wy-
stę pujących lic znie w oko li cy uli cy), Srnčí (od sa ren żyjących w oko -
lic znych la sach).

Ten typ na zew nict wa po ja wia się rów nież w XXI wieku, np.
Heřmánková. W 2006 roku w dzielni cy ebětín czte ry ulice otrzy -
mały nazwy po chodzące od nazw zwierząt. Są to ulice: Ka včí, Kře pel- 
čí, Vlašto včí oraz abí. 

5. Nazwy ulic meta fo ry cz ne

 Nazwy te go typu mają cha rak ter kon wencjo nalny i tylko po zor nie
mówią o ce chach ulic i właś ci woś ciach obiek tów na nich się znajdu-
jących. Nie łączą się one z konkretny mi i obiek ty wny mi ce cha mi ter e -
nu, lecz opie rają na su biek ty wnych sko jarze niach (Hand ke 1970,
s. 131).

W brneńskim sys te mie na zew nic zym są to, np. Azu rová, Duhová,
Na chová, Oranová, lutá. Ulice znajdują się na osiedlu Duhová pole
‘Tęczo we Po la’ i ich nazwy odnoszą się do barw tęczy. Są to jedno-
cześnie nazwy będące przykładem te ma ty zacji na zew nict wa w obrę-
bie jed ne go osied la. Inne nazwy te go typu to: Jasná, Klidná, Pěkná,
Půvab ná, Rozkošná, Úhledná, Vítězná, Zimní. 

Do tej grupy za lic zyć można też nazwy po zor nie bez mo ty wacji
se mantyc znej. Jed nakże ich ety mo lo gia po kazu je, iż uznać je można
za nazwy z częś ciową mo ty wacją, np. Smutná (uli ca znajdu je się
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w pobliżu cmen tar za), Spěšná (uli ca umożli wia szybką prze prawę po -
międ zy uli ca mi Plotní i Dornych). 

6. Nazwy ulic związane z faktami hi sto rycz ny mi  

Nazwy te go typu mają cha rak ter pa miątkowy, po nie waż na da no je
dla uczcze nia doniosłych wy darzeń his to ryc znych bądź też związa -
nych z ty mi fak ta mi grup lud zi. Są też nazwa mi najnowszy mi, na da no
je w XX wieku. Za lic zyć do nich możemy nastę pujące nazwy, np. Le -
tecká (na cześć czes kich uc zest ników ru chu opo ru w za gra nic znych
siłach lot nic zych podczas II wojny świa to wej), Hu sitská (dla upa mięt -
nie nia ru chu husyck ie go), Spálená (nazwa odno si się do żydowskiej
sy na go gi, która znajdo wała się na tej uli cy i zos tała spa lo na przez na -
zistów w 1939 roku), Od bojářská (na cześć wszystkich czes kich
uczest ników ru chu opo ru w la tach 1914–1989), U Lípy Svobo dy (od
znajdującej się w pobliżu uli cy li py, po sad zo nej w 1928 roku dla
uczcze nia 10. roc zni cy utworzenia nie pod ległej Cze chosłowacji). 

Nazwy te go typu po ja wiają się rów nież po roku 2000, choć nie są
częs te, np. Iva no vických le gionářů (na cześć pięt nas tu cze chosło-
wackich le gio nistów z dzielni cy Iva no vice po ległych w cza sie I wojny 
świa to wej).

W tym ty pie na leży umieś cić rów nież nazwy powstałe wprawd zie
od nazw mie jscowoś ci, ale dla uczcze nia ważnych wy darzeń his to rycz- 
nych, np. Slav kovská (miejsce słyn nej bitwy na po leońskiej w 1805
roku), Li dická (upa mięt niająca mie jscowość Li dice, którą w roku
1942 zniszc zy li na ziś ci), Ja selská (w polskim Jaś le w styc zniu 1945
roku ro ze grała się jed na z bi tew, podczas której wsławiła się czecho-
słowacka ar ty le ria wojs ko wa).

III. Nazwy ulic niejasne i dwu z na cz ne

Do ta kich nazw ulic na leży w Brnie na przykład Kobliná (Krap-
fen gasse lub pla tea Pas tilla rum). Zgodnie ze średnio wieczną za sadą
od rze miosła na da wa no uli cy nazwę wtedy, kiedy owe rze miosło było
na da nej uli cy wy raźnie re pre zen to wa ne. Tymc za sem jak po da je Flo -

drová (2008, s. 44), na tej uli cy nigdy nie było pie karzy wy pie -
kających pączki czy inne cias ta. Nazwa tej uli cy jest więc dość za gad -
ko wa.

Pod su mowując, stwierd zić na leży, iż zas to so wa na klasy fi kacja se -
mantyc zna pozwo liła potwierd zić w brneńskim sys te mie na zew nic-
twa mie jskie go wszystkie wyszc zególnio ne typy nazw ulic, ale i wyo -
dręb nić ce chy na zew nic ze właś ci we tylko Brnu. Jednoc ześnie po ka -
za no, że spo ro ele mentów w tym sche ma cie się krzyżu je i niekiedy
trudno jednoznac znie je rozgra nic zyć. Se mantyka nazw ulic Brna od -
da je cha rak ter mias ta, ale też od zwier cied la je go bo gatą i skom pliko -
waną his to rię. Wi dać jak ważną rolę w kształto wa niu się te go na zew -
nict wa ode grały czyn ni ki his to ryc zno- ur ba nis tyc zne oraz społec zno-
 po li tyc zne, a później rów nież ad mi nis tra cy jno- ur ba nis tyc zne oraz
ten dencje uni fi kacy jne.

Współcześnie nazwy ulic mają częs to cha rak ter kon wencjo nalny,
ale jak po kazu je przykład Brna, równoc ześnie powstają nazwy na za -
sad zie ana lo gii do daw ne go wzor ca – nazwy z mo ty wacją se mantycz-
ną. Wie le cech na zew nict wa ulic Brna wy ni ka z cha rak teru i wielkoś ci 
mias ta oraz z to po gra fii ter e nu, na którym leży mias to. Duże znac ze -
nie ma także je go ur ba nis tyc zna za bu do wa.
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Elżbie ta SZCZE PAŃSKA 

Kraków

Wizeru nek Cze cha w Zrób so bie raj 
czy może kreo wa nie nowych ste reo typów

Słowa klu czo we: Cze si, na ród, ste reo typ, kre a cja rze czy wi sto ści

Ke y words: Czech, na tion, sty ere o ty pe, cre a tion of re a li ty

Abs tract

The article concerns the Czech and Polish ste reo ty pes in the book of M. Szczygieł
Zrób sobie raj. In his essays Szczygieł presents well known and the mostly negative
images from new and more positive positions. Such a biased vision of the Czech raises 
the question of whether the picture is close to reality, and how much it is still a ste reo -
ty pe.

Artykuł dotyczy czeskich i polskich ste reo ty pów w książce Mariusza Szczygła
Zrob sobie raj. W swoich esejach M. Szczygieł przed sta wia dobrze znane ste reo ty py,
jednak naj czę ściej w bardzo po zy ty w nym świele, zgodnie z przy ję tym przez niego
sta no wi skiem. Taka ten den cy j na wizja Czecha nasuwa wątpliwości, czy opi sy wa ny
obraz jest zbliżony do rze czy wi sto ści, na ile jest on nadal ste reo ty po wy.

W jed nej ze swoich wy po wied zi na te mat wza jemnych re lacji pol-
s ko- czes kich An to nin Mešťan stwierd za, co nastę pu je: 

Przez osta t nie ki l ka dzie siąt lat prze czy tałem ogromną liczbę dzieł li te ra c kich,
esejów i prac na uko wych na temat ste reo ty pów na ro do wych, dotyczących szcze gó l -
nie Czechów i Polaków. Lektura tych tekstów po twier dziła moje prze ko na nie o ist -
nie niu dwóch rodzajów ste reo ty pów – jednego na potrzeby domowe, dru gie go dla za -
gra ni cy. Czesi i Polacy (jak również przed sta wi cie le innych nacji ) są skłonni do sa -
mo kry ty ki w wy po wie dziach i pu b li ka cjach ad re so wa nych do ich własnej pub li cz no -
ści. Jednakże zdolność do uz na wa nia własnych wad maleje znacznie wobec obcych i
zaczyna się, świa do ma lub nie, ide a li za cja własnych rodaków. Oczy wi ście
z łatwością można prze pro wa dzić ana lo gię po mię dzy tym zja wi skiem a za cho wa -
niem wielu ludzi, samo kry ty cz nych z jednej strony, a z drugiej starających się wy-



wywrzeć jak najlepsze wrażenie na innych, czyli zataić własne wady, których są
zresztą w pełni świa do mi (Mešťan 1995, s. 35–36).

Czy ta za sa da znajdu je zas to so wa nie w książce Ma riusza Szczygła 
Zrób so bie raj? Na tle Cze chów za pre zen to wa nych tu taj w bard zo po -
zyty wnym – jak się wy da je – świetle, Po lacy wy pa dają nie cie ka wie ze 
swoi mi wa da mi: cier pięt nictwem, po nuractwem, hur ra- pa trio tyzmem,
pa to sem, naiwną re li gi jnoś cią, cwa niactwem i tym po dob ny mi ce cha -
mi. Książka adre so wa na za sadnic zo do Po laków sta je się nic zym
ukłon wo bec czes kich oby wa te li, kiedy powsta je jej czes kie tłuma-
czenie au torstwa He leny Sta cho vej (Szczy gieł 2011). Czy jed nak to,
co było do tej po ry idea li zacją Cze chów na tle krytyc zne go obrazu Po -
laków, nie jest dla czes kie go od bior cy ukry wa niem czy wybie la niem
czes kich wad al bo wizerun kiem moc no po wierzchownym? Za pew ne
ma to okreś loną war tość przy ocie pla niu wza jemnych stosunków pol-
s ko- czes kich, ale czy nie jest przy tym jednoc ześnie swois tym „prze-
kłama nym” wizerun kiem naszych południowych sąsiadów? 

W pols ko- czes kich re lacjach ste reo typy Cze cha i Po la ka ist niały
po obu stro nach od dawna i najc zęś ciej były to wizerun ki rac zej ne ga -
tywne, a przy najm niej moc no iro nic zne. Kwes tia pos trze ga nia sa-
mych sie bie przez przeds ta wi cie li da ne go na ro du jest sub tel na i złożo -
na, po nie waż każdy naród żywi mniej lub bard ziej ugrun to wa ne prze -
ko na nie o swo jej wyjątkowoś ci. Prze pro wad zone ba da nia na ten te -
mat (Meš an 1995, s. 37) wyka zały, że Cze si pos trze gają sie bie ja ko
naród ko chający wolność i de mokrację, in te li gentny i pra co wi ty, ale
po sia dający też wa dy (np. brak jednoś ci, nie za radność, brak wia ry w
sie bie). Co cie ka we, Po lacy przy pi sują so bie nie mal identyc zne wa dy. 
Po dob nie wygląda sytuacja, jeś li chod zi o prze ko na nie in nych na -
rodów eu ro pe jskich co do własnych za let. Wię kszość oby wa te li we
wszystkich kra jach eu ro pe jskich uważa, że ich naród jest de mokra -
tyczny, po ko jowo nas ta wio ny, pra co wi ty, to le ran cy jny, zdolny i skrom- 
ny. Za tem, jak stwierd za A. Meš an, nie chod zi tu o ste reo typy na ro -
do we w ścisłym te go słowa znac ze niu, ale rac zej o ste reo typy po pu -
larne, funk cjo nujące w przes trze ni międ zy na ro do wej. 

Kształto wa nie się ste reo typu Cze cha w polskiej rzec zy wis toś ci
miało swo je uza sadnie nie głów nie w przeszłoś ci i związane było z ta -
ki mi wy darze nia mi, jak m.in.: ru so filstwo Cze chów w okre sie Odro-
d ze nia Na ro do we go, kon tro wers je pols ko- czes kie wokół Zaolzia,
czeska reak cja na nie miecką agres ję podczas II wojny świa to wej czy
też Pras ka Wiosna i związa ny z nią rozwój wy pad ków po 1968 roku.

W la tach osiemdzie siątych i dzie więćd zie siątych prze pro wad zone
zos tały an kie ty do tyczące pos trze ga nia Cze chów na polskim grun cie
(cza so pis mo „Res Pu bli ca” w 1988 roku, Jerzy Bartmiński w 1993)
i zwe ry fiko wa ne na początku XXI wieku (Ba lowski 2012) lub od no -
wa ana li zo wa ne (Bitka 2006, Wojciechowski 2010). Wy ni ki tych an -
kiet wyka zały – z jed nej stro ny – sporą nie wied zę ba da nych do tyczącą 
czes kich za gadnień, a z dru giej – do tyc zyły jedy nie obrazu młode go
Cze cha, rówieśni ka stu dentów polskich. Nie przeszkod ziło to jed nak
au to rom ba dań w for mułowa niu zde cy do wa nych (pa nujących, jak się
wy da je, powszechnie w polskim społec zeństwie) opi nii na ten te mat.
Zda niem ba da nych Po laków ty powy Czech jest po nu ry i za rozu miały, 
służalc zy wo bec wład zy, tchórzli wy, ale nie poz ba wio ny poc zu cia hu -
mo ru. Za tem jest to wizeru nek bezsprzec znie ne ga ty wny. Ba da nie
z 1993 roku (por. Bartmiński 1995) wskazu je jed nak na nie wielką
zmianę (an kie ta zos tała prze pro wad zo na wśród lu belskich stu -
dentów). W ich oc zach prze ciętny Czech jest we soły, to warzys ki, to le -
ran cy jny i łagodny, ale też ustępli wy, uległy i pijący (głów nie pi wo).
Po dob ne wnioski wy ciąga Ba lowski z an kiet prze pro wad zo nych
wśród stu dentów Pozna nia, Opo la i Ra ci bor za (por. Ba lowski 2012,
s. 76 i n.). Różnią się one jedy nie ko le jnoś cią cech (we soły, łagodny,
lu biący alko hol, goś cin ny, to warzys ki, czysty, to le ran cy jny, szcze ry,
uc zci wy, ugo dowy, ot war ty). 

Do ro ta Bie lec stwierd za (Bie lec 2008, s. 2008), że na ste reo typ
Cze cha w Pols ce składa się prze de wszystkim prze ko na nie o tym, że
Czech jest najc zęś ciej uległy wo bec agre so ra (Czech-tchórz) oraz
drobno mieszc zański i ogra nic zający zain te re so wa nia do „własne go
pod wór ka” (Cze ch- drob no mieszc za nin). Z dru giej jed nak stro ny Cze -
chów ra tu je w oc zach Po laków ich ra dość życia, za miłowa nie do pi wa 
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(Czech-pi wosz) i swojskiej muzyki (Cze ch- muzykant, por. przysło-
wie Co Czech, to muzykant.).

Stosu nek Cze chów do Po laków rów nież jest dość złożo ny. Wy ni ka 
on także i w tym wy pad ku z zaszłoś ci his to ryc znych (polskie sym pa -
tie pro aus triack ie w XIX wieku, Mo na chium 1938 czy ud ział Po -
laków w stłumie niu Praskiej Wiosny). Jasna Hloušková (1995, s. 47)
uważa, że obraz Po la ka wid zia ne go oc za mi Cze cha może być dwo ja -
ki. Z jed nej stro ny jest to Po lak- ro mantyk, walczący ze świa tem
w imię Bo ga, Ho no ru i Ojc zy zny. Ta ki ste reo typ wy ni ka prze de
wszystkim z pa trio tyzmu polskie go, zna ne go Cze chom z his to rii, ale
także z utworów Mick ie wic za czy Sien kie wic za. Ste reo typ powstańca 
walczące go o wolność prze ci wko reżi mo wi utrwa lił się jeszc ze w la -
tach osiemdzie siątych XX wieku w wy niku działalnoś ci „So li dar noś -
ci”. Z dru giej jed nak stro ny w niez byt od ległych cza sach Po lacy ko -
jarzy li się Cze chom bard ziej z nie le galnym hand lem, przemyt -
nictwem i „cink ciarstwem”. 

Ste reo ty pem działającym po obu stro nach gra ni cy jest wza jemne
prze ko na nie o śmiesznoś ci języka sąsiadów. Cze chów ba wi brzmie nie 
języka polskie go, który przy po mi na im język sta roc zes ki lub dzie ci
nie umiejących jeszc ze do brze mówić. Polszc zy zna korzys ta do dziś
z wie lu słów i wy rażeń już dla czeszc zy zny ar chaic znych, stąd prze-
świadcze nie Cze chów o polszc zyźnie ja ko pry mi tywnej, in fantylnej
od mia nie języka czes kie go. Po lacy z ko lei uważają m.in., że czes ki
obfi tu je w zdrob nie nia, jest bard ziej miękki w wy mo wie spółgłosek
szu miących [č], [], [š], czy li w efek cie... także dzie cin ny. Ge neralnie
ten śmiech po obu stro nach wy wołany jest niek tóry mi po do bieńst wa -
mi i różni ca mi obu pokrewnych języków, które wy wołane są wie lo -
wie kowy mi wza jemny mi wpływa mi językowy mi, ale bez dokład nej
zna jo moś ci języka sąsiadów trudno je zrozu mieć (Szcze pańska
2004).

Dla Ma riusza Szczygła czeska men talność i kul tu ra były od dawna
fascy nującym te ma tem. Wie lokrot nie zajmo wał się tą pro ble ma tyką
i częs to też pod ważał ist niejące w świa do moś ci polskiej ste reo typy
Cze chów, ba dając za gadnie nie z własnej pers pek ty wy. Tak jest też

w książce Zrób so bie raj. Au tor książki nie ukry wa by najm niej swo je -
go su biek tywne go i za ra zem cze cho filskie go stosunku do polskich
ste reo typów do tyczących naszych południowych sąsiadów. Jest tu
więc mo wa o po godnym i ra dosnym na rod zie czes kim, o czes kim ate-
iz mie, a także o ne wral gic znej i de li kat nej kwes tii, jaką sta no wi czes ki 
pa trio tyzm. 

Wśród lic znych funk cjo nujących po obu stro nach czes ko- polskiej
gra ni cy ste reo typów można wy mie nić kil ka, które układają się jak by
w kon tras tujące pa ry: Cze si- opty miś ci wo bec po nuract wa Po laków,
Cze si- a teiś ci wo bec re li gi jnych (aż do prze sa dy) Po laków czy też
Cze si- tchórze wo bec polskie go pa trio tyzmu i bo ha terstwa. Szczy gieł
we wpro wad ze niu do książki pisze, że  u w i e l  b i a m y  Cze chów
właśnie dla te go, że jest to naród, który ma zu pełnie inne wa dy niż my.
Je go zda niem dowodzą te go właśnie ste reo typy, z który mi próbu je się
w swo jej książce zmierzyć. 

Polski ste reo typ Cze chów ja ko na ro du ra dosne go i opty mis tyc zne -
go w Zrób so bie raj zos ta je początkowo potwierd zo ny po przez pre -
zen tację niezwykłych i ory gi nalnych cech czes kiej men talnoś ci. Jest
jed nak w książce Szczygła jak by dru ga stro na czes kie go opty miz mu,
którą cha rak te ry zu je on zna nym skądinąd stwierd ze niem:

Czesi to śmiejące się bestie (Szczygieł 2010, s. 241). 

Śmiech jest bo wiem dla Cze chów także – jak się okazu je – spe cy -
fic znym sposo bem na życie i reakcją na każdą trudną sytuację, a prze -
sadny pa tos i po wa ga wręcz prowokują ich do żartów. Szczy gieł na -
wet ko men tu je to zja wis ko stwierd ze niem, że Cze si tworzy li swoją
kulturę ja ko pro zac, anty de pre sant, a cza sem ja ko uciec zkę od praw-
dy po ma gającą rad zić so bie w pa towych sytuacjach. Może właśnie
dla te go uni ka się w Cze chach po ważnych czy fi lo zo fic znych py tań
o sens ist nie nia, bo wy wołałyby one kons ter nację. Po zorny czes ki
opty mizm to uni ka nie ta kich niewy godnych py tań i ukry wa nie eg zy-
s tencjalnych lę ków pod maską bez troskie go śmiechu. Ta ka pos ta wa
po ma gała przeży wać trudną rzec zy wis tość w nieod ległym okre sie
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reżi mu ko mu nis tyc zne go, pozwa lając z mnie jszym lub wię kszym po-
wod ze niem dys tan so wać się od otac zającej rzec zy wis toś ci.

Jed nak kwes tią, z którą Cze si nie po tra fią się upo rać ani na wet
o niej roz ma wiać, jest na przykład śmierć blis kich. Można tu taj żarto-
wać ze śmier ci ja ko abs trak cy jne go fak tu, na to miast konkret na utra ta
blis kiej os oby jest w Cze chach sprawą intymną i de li katną, a ewen -
tual na żałoba sta no wi te mat ta bu. Zdar za się stosunkowo częs to, że
urny z pro cha mi blis kich nie zos tają ode brane, po nie waż rod zi na pra -
gnie w ten sposób uniknąć cier pie nia i ne ga ty wnych emocji związa -
nych z organi zacją po grze bu. Ta ka pos ta wa wo bec śmier ci to następ -
stwo wspom nia nej wyżej czes kiej fi lo zo fii po ho dy, czy li opty miz mu
nie ja ko za wszelką ce nę. 

Za tem ów czes ki śmiech, który w książce Zrób so bie raj początko-
wo wy da je się tak ra dosny i bez troski, na bie ra sto pniowo gorzkie go
pos ma ku, a ste reo typ Cze cha- opty mis ty ule ga we ry fi kacji. Okazu je
się bo wiem, że śmiech ten nie jest tak do końca au tentyc zny i szcze ry.
Także dla Cze chów bo wiem ist nieją sytuacje, kiedy „opty mizm za
wszelką ce nę” przes ta je się sprawd zać.

Szczy gieł opi su je rów nież ist niejący w Pols ce i wciąż żywy ste reo -
typ Cze cha- a teis ty: 

[...] wielu Czechów opo wia da, że są naj bar dziej ate i sty cz nym narodem świata
(Szczygieł 2010, s. 159). 

Dla Cze chów ateizm – pisze au tor – jest czymś tak oc zy wis tym,
jak dla Po laków wia ra. Jed nak w rzec zy wis toś ci tylko 1% Cze chów to 
ateiś ci, po zos ta li wia rę w Bo ga zastę pują różne go rod zaju idea mi (np.
New Age), a znac zna część jest wo bec re li gii zu pełnie obojęt na. 

Rozdział ten skons truo wa ny jest jed nak w ta ki sposób, aby po ka -
zać, że czes ki ateis ta jest w swoim po de jś ciu do życia częs tokroć bar-
d ziej chrześ ci jański niż polski ka to li cyzm. Przy okazji au tor po rusza
kwes tię dość naiwne go i płytkie go rozu mie nia za sad ka to li cyzmu
przez tak bard zo wy da wałoby się „ka to lickich” Po laków. Polski czy -
telnik otrzy mu je po nadto w tekś cie nie co zawoa lo waną in for mację, że 
czes ki ateizm nie jest życiową tra ge dią, tym bard ziej że na si południo -

wi sąsied zi w wie lu kwes ti ach aż tak bard zo się od nas Po laków nie
różnią, jak to wy ni ka z prze pro wad zo nych przez nie go w Cze chach
an kiet.

W rozdziale tym – co cie ka we – jest też mo wa o niezrozu mie niu
i bra ku ak cep tacji, z ja kim spo tykają się niekiedy wierzący Cze si. Jest
to właś ci wie oba wa przed na piętno wa niem ze stro ny ateis tyc znych
współziom ków (więc de fac to brak to le rancji?). Wia ra jest bo wiem
dla wię kszoś ci Cze chów czymś w rod zaju pry mi tywne go za bo bo nu,
a za tem uważają, że wy znają ją lud zie bądź to naiwni, bądź nie dou-
cze ni. Zda niem Szczygła, w Cze chach nie pa nu je agresy wny antyka -
to li cyzm: w an kie cie ty godni ka Týden ja ko bo ha te ra wszechczasów
Cze si np. wska za li Je zu sa Chrys tu sa. Jed nak mi mo to sytuacja Ko-
ścioła w Cze chach jest nie do po zaz droszc ze nia: świąty nie świecą
pustka mi, bra ku je księży, to leru je się me dialne ata ki na Koś ciół. 

W rozdziale za tytułowa nym Krótka his to ria niechę ci Szczy gieł
pisze, że owa niechęć (czy obojętność) wo bec Koś cioła ka to lick ie go
ma w Cze chach długą tra dycję i zac zy na się od spa le nia Hu sa. Później
utrwa la się w cza sach kontrre for macji i w do bie ka to lickich Habs -
burgów w XIX wieku. Dwud zies to le cie międ zy wo jenne i dru ga poło-
wa XX wieku przy noszą ze sobą antykle ryka lizm, a następnie ot warte
ata ki na księży i wierzących ze stro ny ko mu nistów. Choć w tym cza sie 
czes ki Koś ciół ka to licki wie le wy cier piał, nie stał się nigdy dla
społec zeńst wa czes kie go ta kim wspar ciem, jak dla nas w Pols ce Lu -
do wej. 

Szczy gieł uświa da mia więc polskie mu czy telniko wi, że czes ki
ateizm ma swo je przyc zyny w his to rii. Sposób pre zen tacji fak tów jed -
nak wy raźnie uspra wied li wia Cze chów, a jest rac zej nieprzy chylny
wo bec Koś cioła ka to lick ie go. Szczy gieł cytu je tu taj twierd ze nie T. G.
Ma sa ryka:

[...] to Kościół ka to li cki wykrzywił moralnie Czechów. Bowiem z narodu dumnego,
au ten ty cz nie po bo ż ne go i od da ne go huma ni sty cz nym ideałom Husa stali się narodem 
zdu szo nym, za krzy cza nym, który stara się przede wszystkim przeżyć. 

Stosu nek Cze chów do Koś cioła ka to lick ie go sta je się w świetle
tych fak tów nie tylko uspra wied li wio ny, ale zrozu miały. Z ko lei cały
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sze reg polskich ste reo ty powych wyo brażeń, do tyczących Cze cha-
 -ateis ty oraz je go stosunku do Koś cioła, sta je pod zna kiem zapy ta nia.
Okazu je się bo wiem, że Czech to wprawd zie ateis ta, ale żyjący
w zgod zie z za sa da mi etyki i De ka lo giem. Co wię cej, je go ateizm ma
swo je źródło w his to ryc znych fak tach najc zęś ciej dla Cze chów
krzywdzących i nies pra wied li wych. 

Ma riusz Szczy gieł przy wołuje też w swoim tekś cie zna ny
skądinąd w polskiej świa do moś ci i wspom nia ny już wcześniej ste reo -
ty powy obraz Cze cha- tchór za. Nie nazy wając po imie niu tej wstyd li -
wej nie co kwes tii, po kazu je mnóstwo fak tów przeczących te zie o bra -
ku czes kie go pa trio tyzmu. Przy czym ten os tat ni nie mu si odpo wia dać 
polskim wyo braże niom na ten te mat, co Szczy gieł sta ra się cier pli wie
wy jaśniać polskie mu czy telniko wi.

Polskie mu zazwyc zaj dość trom ta drack ie mu pa trio tyzmo wi prze -
ciwsta wia tu taj Szczy gieł czeską skrom ność, co wy raża się w zda niu:
„niełatwo w Cze chach do ko nać bo ha terskie go czy nu” (Szczy gieł
2010, s. 82). Zda nie to su geru je, że Cze si nie tak chęt nie jak Po lacy
„przy znają się” do bo ha terstwa. Ich na tu ralny dys tans do sie bie
i wrod zo na awers ja do pa to su sta no wią pewną przeszkodę, żeby ja -
kieś wy darze nie uznać za bo ha terski wyc zyn (tak jest choćby w przy -
pad ku za ma chu na Hey dri cha). Szczy gieł chwa li też Cze chów za to,
że po tra fią rozwiązy wać kon flik ty bez prze lewu krwi, czy li „Cze si są
mistrza mi pacy fiz mu” (s. 89). Tak było podczas pa miętnych wy -
darzeń Praskiej Wiosny, kiedy pro wad zo no zor gani zo wa ne ak cje wo -
bec wojsk Układu Warszawskie go, ale był to bierny opór. Udało się
w ten sposób przez pe wien czas sku tec znie i bezkrwawo utrudniać in -
terwencję ob cym wojs kom.

Okazją do oka za nia uc zuć pa trio tyc znych i przy wiąza nia do kra ju
był na przykład dla Cze chów sport. W roku 1969 od by wały się
w Sztokhol mie mistrzost wa świa ta w ho ke ju, podczas których druży -
na czeska za kleiła na swoich koszul kach czerwoną gwiaz dę, co wy -
wołało de mons tracje w Prad ze prze ci wko ZSSR. Bo ha ter a mi na ro -
dowy mi sta li się wtedy dla Cze chów ho keiś ci. W Pols ce po dob ne

gesty w spor cie miały także swoją wy mowę – wys tarc zy tu przy pom -
nieć choćby słyn ny gest Ko za kie wic za. 

Wszystkie te wy darze nia dowodzą, zda niem Szczygła, że pa trio -
tyzm czes ki wy ni ka z prag ma tyc znej men talnoś ci Cze chów, a kon-
kretne działania na tym po lu mają na ce lu rozwiązy wa nie pro blemów
bez ofiar i krwawych za mieszek. Czes ki pa trio ta jest najc zęś ciej pacy -
fistą, który jeś li już do ko nu je wiel kich czynów, to czy ni to zgodnie
z pra wem i w ra mach fair play. Są wprawd zie od tej re guły wyjątki, ta -
kie jak np. Jan Pa lach, jed nak na tyle rzad kie, że au tor o nich tu taj nie
wspo mi na...

Zrób so bie raj to wprawd zie książka o Cze chach, jed nak obraz Po -
la ka ry su je się na ich tle dość wy raźnie i – jak można się do myś lać –
sta no wi zazwyc zaj prze ci wieństwo wizerunku Cze cha. Nie jest za tem 
chy ba dla polskie go czy telni ka zas koc ze niem, że Po lak ja wi się tu taj
ja ko ste reo ty powy kon serwa ty wny ka to lik, nie co kseno fo bic zny pa -
trio ta, a na wet ru so fob. Polskie wa dy za ry sowują się w efek cie do ko -
ny wa nych w książce porównań czes kich i polskich cech na ro dowych
i – tak jak to miało miejsce w przy pad ku Cze chów – rów nież są po -
wie la niem ste reo typów. Wy raźnie krytyc zna jest opi nia Szczygła na
te mat polskiej skłon noś ci do pa to su: 

Polacy […] na świat patrzą ze swoją wadą wrodzoną, bo w jednym oku siedzi
nam etos, a w drugim patos (Szczygieł 2010, s. 43). 

Bud zi rac zej niechęć wspom nia ny już i wykreo wa ny w książce
wizeru nek Po la ka ja ko ka to li ka naiwne go bądź nie dojr załego czy – co 
gorsza – pseu do ka to li ka, który w swoich re li gi jnych prak tykach kie-
ru je się opor tu niz mem lub przy zwyc za je nia mi. Za tem ste reo typ Po la -
ka- ka to li ka znajdu je się nie ja ko w opo zycji do ste reo typu Cze cha-
 -ateis ty. Jed nak podczas gdy pierwszy z nich jest ste reo ty pem moc no
ne ga ty wnym, dru gi w in ter pre tacji Szczygła na bie ra cech wy raźnie
po zyty wnych.

Wy ni ka z te go, że wizja Cze chów za pre zen to wa na przez Szczygła
w książce Zrób so bie raj niez byt dokładnie odpo wia da zna nym i dość
powsze chnym w Pols ce ste reo ty pom na ich te mat. Tak jest na przy-
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kład w rozdziale ne gującym ist niejący w polskiej świa do moś ci ste reo -
typ tchórzli we go rze ko mo Cze cha. Au tor wy raźnie chwa li pa trio tyzm 
naszych sąsiadów ja ko godną naś la do wa nia za letę, po pie rając tezę
o ich od wad ze i pa trio tyzmie przykłada mi z nieod ległej przeszłoś ci. 

Ko le jny ste reo typ Cze cha ja ko zdekla ro wa ne go ateis ty zos ta je
potwierd zo ny, ale te mat ten sta je się dla polskie go (a może i czes kie -
go?) czy telni ka za gadnie niem do po nownych przemyś leń. Może na -
wet au to ro wi uda je się zaw styd zić nie co ka to lickich na wskroś Po -
laków, sko ro okazu je się, że ów czes ki ateizm nie tylko nie mu si mieć
pe jo ra tywne go znac ze nia, ale może na wet sku tec znie „konku ro wać”
z zaś ciankowym i nie co pry mi ty wnym niekiedy polskim ka to li cyz-
mem.

Pod zna kiem zapy ta nia sta wia na to miast Szczy gieł ste reo typ Cze -
cha wiec zne go opty mis ty. Au tor nie ne gu je go wprawd zie, ale mo dy -
fiku je, do pre cy zowu je, a może na wet pogłębia, kiedy okazu je się, że
czes ki śmiech jest częs to swoistą ucieczką bądź maską ukry wającą
prawd zi we uc zu cia i dra ma ty. 

Ste reo ty po wa syl wetka Po la ka ist nie je w utworze Szczygła jedy -
nie ja ko tło dla barw nej i ko lo ro wej pos ta ci Cze cha. Jed nak polski
cha rak ter na ro dowy nie pre zen tu je się w tym świetle zbyt korzyst nie,
co jest chy ba zgod ne z za mia ra mi au to ra. Tym le piej i atrak cy jniej bo -
wiem wy pa da na tym tle wizeru nek naszych południowych sąsiadów.
Niek tórzy kryty cy twierdzą na wet, że au tor wykorzys tał do opi sa nia
au tentyc znej na tu ry Cze chów ich własne czes kie ste reo typy na swój
te mat. Ale o stron nic zoś ci au to ra czy telnik zos ta je uprzed zo ny już na
wstę pie książki. 

Po ja wiają się za tem przed naszy mi oc zy ma ko le jno ste reo typy
znane już w polskiej rzec zy wis toś ci, które au tor jed nak ko rygu je bądź
do pre cy zowu je w ta ki sposób, żeby za pre zen to wać Cze chów w ko-
rzyst nie jszym niż do tychczas świetle. Po zorne „wa dy” stają się właś -
ci wie ich atu tem, a po zor nie po wierzchow ne i płytkie po de jś cie do te -
matów is totnych (śmierć) okazu je się ich za kamu flo waną ta bui zacją.
W efek cie tych za biegów ste reo typy już ist niejące tracą jak by swoją
wcześniejszą „de mas ka torską” siłę, ale powsta je – jak się wy da je –

nowy wizeru nek Cze cha, który po sia da ce chy no we go „po zytywne -
go” tym ra zem ste reo typu. Ste reo typ jest zazwyc zaj – jak wia do mo –
uproszc zo nym uogólnie niem, które nie wie le ma wspólne go z racjo -
nalną oceną rzec zy wis toś ci. Jed nak na korzyść au to ra Zrób so bie raj
prze ma wia fakt, że uprzed ził on lo jalnie czy telników o su biek ty wnym 
trak to wa niu te ma tu. Zresztą to od mienne wid ze nie czes kich ste reo -
typów może stać się punk tem wy jś cia do dalszych in te re sujących
rozważań na ten te mat. 
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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

Praha

Jedu na Antarktidu

Užití primárních pre po zic do+G a na+Ak ve význa mu lokálním dy na mickém
směro vém je pro ji no jazyčné mlu včí v součas né češtině vel mi ob tížné (viz blíže
M. Hrdlička Před ložky ve výu ce češti ny ja ko cizího jazyka, Praha: Ka ro li num 2000).
Ke značně složité si tua ci v určitých přípa dech přispívá ta ké nepříliš vy hraněné, resp.
va riantní užívání těch to původních před ložek českými ro dilými mlu včími.

Z výrazů, je jichž řečová dis tri bu ce je v součas né běžné ústní ko mu ni ka ci značně
rozkolísaná, jsme vy bra li dva lexé my, a si ce Antark ti da a poušť. Dotáza li jsme se na
dvou vy so koškolských pra co vištích, konkrétně na pražské fi lo zo fické fa kultě a na
plzeňské pe da go gické fa kultě, českých obo rových bohe mistů (anke ty se zúčast ni lo na 
tři cet res pon dentů, ve velké většině dívek), kte rou z výše uve dených před ložek by
v tom kterém případě užili (vždy by lo nutné uvést pouze jednu al ter na ti vu).

Pokud jde o výpovědní hodno tu anketních odpovědí, lze kons ta to vat, že v pods -
tatě nepři padá v úva hu jak event. významnější role věko vé ho fak to ru (přesněji řeče no
ge ne račních roz dílů me zi dotázanými mlu včími), ne boť se vesměs jed na lo o mla dé
ro di lé mlu včí ve věku ko lem 20 let, tak ani re le vantních vlivů re gionální po vahy.
Zdůrazňu je me rovněž, že výsled ky té to průzkum né son dy rozhodně nepře ceňu je me,
i když ono písem né do tazníko vé šetření na plni lo naše em pi rické očekávání.

Si tuace v užití daných pre po zic ve význa mu místním s lexé my Antark ti da a poušť
se, jak dokládá nás le du jící ta bul ka,  jeví ja ko dos ti ne jednotná.

                Výpověď     Počet mluvčích

Je du na An tar kti du.          17

Je du do An tar kti dy.          10

Je du na poušť.          17

Je du do pouště.          10

Je tedy zře jmé, že je užití pre po zi ce na+Ak frek ven to vanější, nic méně řečový
výskyt před ložky do+G není ne za ned ba telný. Četnější uplatnění pre po zi ce na+Ak ve
spo jení se světadílem je možné vysvětlit sku tečností, že je daný kon ti nent mlu včími
chá pán pa trně spíše geo gra ficky (tedy ja ko os trov, srov. spo jení typu Je du na Kor siku,
na Sar di nii, na Mal lorku aj.) než po li ticky – v případě os tatních světadílů se to tiž
jednotně užívá před ložky do+G (Je du do Asie, do Afriky, do Jižní Ame riky aj.).

Za vel mi zajíma vé pokládáme zjištění, že se výběr, resp. kom binace zmiňo -
vaných před ložek do+G a na+Ak u jednotlivých mlu včích poměrně značně lišil. Ta ké 
ta to sku tečnost podle naše ho sou du svědčí o značně nepřehled né si tua ci a o nepříliš
vy hraněném uplatňování re le vantních řečových fak torů. Odpovědi obo rových bohe -
mistů je z to ho to zor né ho úhlu možné roz dělit do dvou základních množin.

V první sku pině (A) byly odpovědi „ho mo genní”, obsa ho va ly to tiž vždy tu též
před ložku. Ve sku pině druhé (B), „he te ro genní”, došlo k di feren co va né mu míšení
obou zmiňo vaných lokálních pre po zic.

Ad A) Devět účastníků anke ty použilo v obou přípa dech pouze před ložku na+Ak
(což může sou vi set s je jím současným výrazně ex pan zivním cha rak te rem), uved li
tedy Je du na Antark ti du. Je du na poušť. Pouze je diný ro dilý mlu včí opro ti to mu uvedl 
v obou spo jeních to liko pre po zi ci do+G: Je du do Antark tidy. Je du do pouště.

Ad B) Osm res pon dentů uved lo kom bina ci pre po zic v poměru na+Ak – do+G
(Je du na Antark ti du. – Je du do pouště.), devět bohe mis tek nap sa lo re la ci opačnou, či li 
do+G – na+Ak (Je du do Antark tidy. – Je du na poušť.)

Po dotýkáme, že vol ba pre po zi ce ve spo jení Je du na poušť/do pouště může být do
urči té míry ovlivněna i možným různým chá páním pros to ru mlu včím.

Je- li onen je di nec kupř. od něja ké/urči té pouště da le ko (uvažuje např. o da né cestě 
z Česka), nabízí se spíše užití před ložky na+Ak, a to kvůli možné mu naznačení (ne -
kon tak tního) směřování určitým směrem (srov. ta ké spo jení ja ko Po je du na ho ry/na
tábor/na cha tu. aj.). Nao pak na chází- li se do tyčná os o ba v blízko ti pouště (např. na je -
jím okraji), může se ja ko vhodná je vit pre po zi ce do+G, ne boť lze nas ta lou si tua ci
nahlížet i ja ko na (kon tak tní) směřování do urči té ho pros to ru, ja ko pro niknutí někam
– srov. i ana lo gické spo jení Vy razíme na túru do hor. aj. 

Ma lá poznám ka na závěr. Přes tože by lo poslu chačům zře telně sděle no, že mají
spojit pre po zi ci s každým z lexémů zvlášť, ob je vily se i ty to výpovědi: Je du z pouště
do Antark tidy. (1x); Je du z Antark tidy na poušť. (1x); Je du na antark tickou poušť.
(1x) a do konce i Je du na le do vou poušť jmé nem Antark ti da. (1x). Uve de né anketní
odpovědi nebyly ve výsled cích zohledněny a po ne cháváme je bez ko mentáře.
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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

Zdeňka Hladká, Olga Martincová, Slova v soukromých 
dopisech: lexikografická sonda. Brno: Masarykova
univerzita, 2012, 139 s., ISBN 978–80–210–6112–5. 

Ačko li by se v součas né době rychlé ho rozvo je a všeo becně rozšíře né ho užívání
mo derních ko mu ni kačních tech no lo gií mohlo zdát, že je kla sický sou kromý do pis
mrtvým žán rem, není to mu tak. Jak dokládají hned tři různo ro dé pu bli kační výstupy,
kte ré vznikly na brněnském Ús ta vu české ho jazyka Fi lo zo fické fa kul ty Ma sa ryko vy
uni ver zi ty, jsou sou kro mé do pi sy ne jen stále – byť jistě v mnohem menší míře než
dříve – psány, ale předs ta vu jí ta ké podnětný zdroj pro lingvis tický výzkum.

Sou kromým do pisům je v Brně věnována sous tavná po zor nost už od konce 20.
sto letí. Bádání v té to oblas ti je spja to pře devším se jmé nem do centky Zdeňky Hlad ké,
která je mi mo ji né au tor kou práce Češti na v součas né sou kro mé ko res pon den ci. Do pi- 
sy, e- maily, SMS (2005), v níž zpřís tupni la v kor pu so vém zpra cování  zhru ba 5 000
do pisů, e- mailů a SMS běžných pi sa telů z let 1990–2005. Výběr z to ho to ma te riálu
byl po slé ze pod názvem KSK- do pi sy zač leněn do České ho národního kor pusu. Právě
Zdeňka Hlad ká se rozho du jící měrou podíle la ta ké na všech třech nových pu bli-
kacích.

Ja ko první z nich vyšla na kon ci roku 2012 kni ha Slo va v sou kromých do pi sech:
lexiko gra fická son da, kte rou Zdeňka Hlad ká nap sa la spo lu s Ol gou Mar tin co vou. Jde  
o slovníko vé zpra cování přízna kových výrazů ob je vu jících se v sou kromých do pi-
sech mladých lidí, výcho dis kem pro analýzu se sta lo 100 listů ze zmiňo va né ho kor pu- 
su KSK-do pi sy. Ja ko přízna ko vé jsou při tom vnímány lexikální jednotky po hy bu jící
se na ose spi sovnost – nes pi sovnost (tzn. přís luše jící k něk teré mu z útvarů ne bo po lo-
útvarů národního jazyka) či patřící k jednotlivým sty lovým vrstvám, dále prostřed ky
s rysem ex pre si vi ty a  emo cio na li ty a rovněž výrazy přízna ko vé z hle diska frek vence
užití ne bo do bo vé ho za bar vení. Po úvodní teo re tické pasáži ob jasňu jící záměr au to rek 
a při bližující kon cepci slovníku nás le du je vlastní slovníková část čítající asi 800 he-
sel, jež je do plněna výběrovým přehle dem fra zémů. Ne chybí ani stručná cha rak te ris-
ti ka do pisů, kte ré se sta ly pra me nem zpra cováva né ho lexi ka (tj. in for mace o roce na-
psání do pi su, so cio lo gické úda je o pi sa te li a adresáto vi, údaj o nářeční přís lušnos ti pi -
sa te le, je rovněž nastíněn cha rak ter a obsah do pi su). Výraznou předností slovníku
jsou pečlivě vy bra né rozsáhlé citáto vé dokla dy (s od ka zem na konkrétní list dohle-

da telný v závěrečném sezna mu i ve zdro jo vém  KSK- do pi sy). Podává se tak důkaz
o au ten ti citě ma te riálu, uve dení širšího kon tex tu ta ké může po mo ci vysvětlit význa-
mový odstín konkrétního výrazu, případně na pomáhá ob jas nit, proč je da né lexikální
jednotce připsán určitý příznak. 

Přes tože se – dle názvu – jedná pouze o son du, po daři lo se ukázat, jak velký vý-
znam ko res pon dence mladých lidí vy značu jící se mj. pro nikáním prvků běžné mluvy,
emo cio na li tou i výraznou jazykovou krea ti vi tou při zkoumání přízna ko vé ho lexi ka
má. Au torky současně naznačily, jak k to mu to rychle se proměňu jícímu ma te riálu,
který je mnoh dy vázán jen na urči tou ge nera ci či spe ci fickou sku pi nu mlu včích, me to -
do lo gicky přis tou pit a jak ho co ne ja dek vátněji lexiko gra ficky zpra co vat.

Po příruč ce slovníko vé ho rázu nás le do va la na počátku roku 2013 ma te riálová pu -
bli ka ce Zdeňky Hlad ké a kol. 111 let české ho do pi su v kor pu so vém zpra cování. Au-
toři jí naváza li na výše uve de né dílo z roku 2005 Češti na v součas né sou kro mé ko res-
pon den ci. Do pi sy, e- maily, SMS, pods tatně však rozšíři li ča sový záběr zpra cováva-
ných do pisů. Ste jně ja ko v před chozím případě se i nyní jedná o 2 CD. První z nich
přináší pod ma nažerem Bo ni to- Man tee, je hož au to rem je Pa vel Rychlý z Fa kul ty in-
for ma tiky Ma sa ryko vy uni ver zi ty, kor pu so vé zpra cování 2 000 ručně psaných os ob-
ních do pisů různých pi sa telů, ten tokrát z let 1902–2012. Veškerá zahr nutá ko res pon-
dence je so cio lo gicky a nářečně označkována, a pro to lze vy hledáváním v kor pusu
zjišťovat ne jen frek ven ci výskytu různých výrazů, obratů či tře ba konkrétních tvarů,
ale je možné zkou mat i je jich rozložení s ohle dem na pohlaví, věk, vzdělání ne bo
nářeční přís lušnost pi sa te le. Druhé CD obsa hu je plnou tex to vou po do bu všech zač -
leněných do pisů a fo to ko pie ori ginálů. Po dob ně ja ko u kor pusu z roku 2005 počítá se
i nyní se zařa zením shromážděných listů do České ho národního kor pusu. Díky to mu
bu de ten to unikátní jazykový ma te riál přís tupnější jak lingvistům, tak širší veře jnos ti.

Trojlís tek brněnských pu bli kací zabývajících se žán rem sou kro mé ho do pi su do-
plňu je ko lek tivní mo no gra fie Sou kromá ko res pon dence ja ko lingvis tický pra men uve- 
ře jněná ta ké počátkem roku 2013. Je jí vznik byl podnícen ko lok viem věno vaným
epis tolárním textům, kte ré se us ku teč ni lo v listo pa du 2011 na půdě Fi lo zo fické fa kul-
ty MU. Kni ha v sed mi ka pi tolách naznaču je pes trou pa le tu možností me to do lo gic-
kých přís tupů k sou kro mé ko res pon den ci. 

První čtyři oddíly předs ta vu jí výsled ky, kte ré byly v oblas ti zkoumání epis tolár-
ních textů do saženy na brněnském pra co višti. Jde o obecněji zaměře nou stu dii Zdeň-
ky Hlad ké Kor pu so vé zpra cování sou kro mé ko res pon dence na ÚČJ FF MU v Brně,
která se zamýšlí pře devším nad pro blé my spjatými s tvor bou kor pusu KSK- do pi sy či
nad cha rak te rem poznatků, kte ré lze z kor pu sově upra ve né ho ma te riálu získat. 

Na vazu jící stu die Da ny Hlaváčko vé Kor pu so vé zpra cování ko res pon de nčních
textů: mor fo lo gické značkování se zaměřu je na je den spe ci fický pro blém vyvstávající
při tvorbě elek tro nické ho kor pusu, to tiž na otázku mor fo lo gické ho značkování zač le-
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něné ho ma te riálu, jež je v tom to případě kom plikováno výsky tem subs tan dardních
mlu ve nostních jevů.

Ka pi to ly Hy po ko ris ti ka z rodných jmen v Kor pusu sou kro mé ko res pon dence Ja ny
Ma cha lo vé a Kláry Osolsobě a Te ri to riálně a so ciálně pod míněné di ference v jazy ce
sou kro mé ko res pon dence Zdeňky Hlad ké ukazu jí ko res pon den ci ja ko pra men urči té-
ho typu dat, která by by la v ta ko vé míře a s ta ko vou re le vancí z jiných zdrojů jen ob-
tížně získa telná. První z nich se na základě ma te riálu z KSK- do pi sy věnu je analýze
slo votvorných pos tupů a slo votvorných for mantů uplatňu jících se v češtině při tvorbě
domáckých po dob vlastních jmen os ob ních (pra cu je s cca 1 000 lem ma ty re pre zen tu-
jícími cca 7 000 výskytů hy po ko ris tik), druhá se zabývá tím, v ja ké míře do sou kro-
mých do pisů pro ni kají nes pi sovné prvky, a sle du je te ri to riální i so ciální rozvr stvení
to ho to je vu. Obě ka pi to ly pre zen tu jí využití kor pu sových a kvan ti ta tivních me tod při
zpra cování lingvis tických dat.

Poněkud jiný úhel pohle du na sou kro mou ko res pon den ci přináší nás le du jící dvě
ka pi to ly – jed nak nezkou mají do pi sy běžných mlu včích, nýbrž lis ty známých os ob-
ností, jed nak se v je jich případě bádání ne soustředí na jazyk současný, nýbrž na jazyk
dřívějších vývo jových fází. Stu die Jazyková bio gra fie Bedři cha Sme ta ny a jazyk je ho
ko res pon dence se zře te lem ke gra ma tickým jevům Mar ka Nekuly a Lu cie Rych novské 
kom bi nu je so cio lingvis tickou me to du jazyko vé bio gra fie a de tailní roz bor gra ma tic-
ké strán ky Sme ta no vy česky psa né ko res pon dence opírající se o je jí kor pu so vé zpra-
cování. Ukazu je kom ple men ta ri tu obou přís tupů a odha lu je ne jen, jaká by la češti na
Bedři cha Sme ta ny, ale přispívá ta ké k poznání jazyko vé ho úzu 19. sto letí cha rak te-
ris tické ho tím, že ja ko ko mu ni kační prostře dek v českých zemích ko exis to va la češti-
na s němči nou. 

Na epis tolární ma te riál ze staršího ob dobí je zaměře na i stu die Do pi sy ja ko výzva
(Jazykovědný výzkum ko res pon dence Boženy Němco vé) Ro ber ta Ada ma, Ja ro slavy
Janáčko vé, Aleny Ma cu ro vé a Fran tiška Martín ka. Shrnu je čin nost au torské ho ko lek-
ti vu, který při pra vil k vydání rozsáhlou ko res pon den ci té to význačné české au torky
(pod názvem Božena Němcová Ko res pon dence I–IV), nas tiňu je zvo lený ediční pří-
stup i výsled ky roz ma nitě zaměřených analýz.  

Mo no gra fii uzavírá ka pi to la Ja ny Hoffman no vé Sou kromý do pis: me zi psaným
tex tem a mlu veným dia lo gem, v níž se sym bo licky spoju jí oba typy do sud předsta -
vených ma te riálů. Au tor ka se to tiž zabývá jak staršími do pi sy známých os ob ností (Ja -
na Neru dy a Kar la Čap ka), kte ré zkoumá z hle diska sty lis tické ho a prag ma lingvis -
tické ho, tak současnými sou kromými do pi sy mládeže z KSK- do pi sy, u nichž se
zaměřu je na roz bor syn tak tický.

Slo va v sou kromých do pi sech, 111 let české ho sou kro mé ho do pi su v kor pu so vém
zpra cování a Sou kromá ko res pon dence ja ko lingvis tický pra men odpovídají na otáz-
ku, proč má z hle diska jazykověd né ho smysl věno vat se žán ru sou kro mé ho do pi su.

Na závěr tedy nez bývá než s opo rou o názvy těch to pu bli kací vys lo vit naději, že se
slo vy bu de me ještě nějaký čas vy jadřo vat i v sou kromých do pi sech, že jsou před námi
ještě další lé ta – ne jen – české ho sou kro mé ho do pi su a že sou kromá ko res pon dence ja -
ko lingvis tický pra men jen tak nevyschne. 

Lu cie Rychnovská, Br no
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Us tecka bohe mistka – pro fe sor Do bra va Mol da nová wy dała w 2011 r. pu bli kację
Na písčitých půdách. Już sam podtytuł odsyła czy telni ka do pro ble ma tyki, która au -
torce jest bliska od dawna. Wys tarc zy tu przy wołać, iż dokto rat przy niósł por tret pi -
sar ki Boženy Benešo vej (1977), a z ko lei ha bi li tacja poświę co na była czes kiej pro zie
przełomu wieków (1991). Za tem ni nie jsza pra ca wyłania się ja ko fuzja dwóch
kręgów, które od dawna po zos tają w sfer ze zain te re so wań Uc zo nej. War to w tym
miejscu zwrócić uwagę na tom pod su mowujący tra dy cy jnie organi zo waną przez Uni -
wer sy tet imie nia Ja na Evan ge lis ty Purky nie go w Ústí nad La bem kon ferencję Pros tor 
v jazy ce a v li tera tuře (2007), gdzie na s. 381–415 można od na leźć spis wszystkich
pu bli kacji ba dac zki potwierd zający wyżej odno to wa ny fakt. Wcześnie jsze prace au -
tor ki były rów nież pre zen to wa ne i re cen zo wa ne na łamach „Bohe mis tyki”.

Oma wia na książka sta no wi re zul tat długo let nich ba dań nad li tera turą przełomu
XIX i XX w. Na całość składa się 11 szkiców, z których część była już wcześniej pu -
bliko wa na w to mach zbio rowych bądź w pos ta ci re fe ratów kon feren cy jnych.
Wszystkie te dane są dokładnie odno to wa ne w za war tej na końcu no cie. Wy da je się to 
oc zy wiste, ale prak tyka wy daw nic za potwierd za, że nie zawsze re guła ta jest obo -
wiązująca. Z kro ni karskie go obo wiązku war to odno to wać, iż rów nież na ra ci borskich 
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kon ferencjach Do bra va Moldanová jest stałym goś ciem, a cenne uwa gi odnośnie in -
nych re fe ratów, jak rów nież jej własne, tworzą nieodłączny ele ment wrześniowych
spotkań.

Pu bli kację otwie ra szkic, pełniący za ra zem funk cję wstę pu do pro ble ma tyki, ja ka
będ zie po rusza na. Za po wia da to tytuł rozdziału – Spi so va tel ky na pře lo mu 19. a 20.
sto letí, sta no wiący klucz do całoś ci książki. Uwa ga poświę co na będ zie pi sar kom
z po ko le nia urod zo ne go międ zy la ta mi 1862 a 1873. Po za kluc zem ge nera cy jnym ko -
le jnym ele men tem wspólnym jest po chod ze nie z rod zin mieszc zańskich, które, wraz
z rozwo jem sto warzyszeń ko bie cych czy cza so pism skie ro wa nych do czy telnic zek,
rów nież pod le gały gwałtownym prze mianom.  Według Au tor ki właśnie to po ko le nie
tworzy ważny, a za ra zem przełomowy etap „ko bie ce go pi sa nia”. Pod kreś lo na jest
prze de wszystkim je go od mien ność od po przednie go, związa ne go z rolą i za da nia mi
przy pi sy wa ny mi twórc zy niom w okre sie odrod ze nia na ro do wego. Schyłek wieku
przy niósł swoiste novum – od ko biet nie wy ma ga no jedy nie wy chowy wa nia ko le -
jnych ge neracji „bud zi cie li”. W związku z tym pi sar ki mogły po chy lić się nad lo sem
ko biet poszu kujących swe go miejsca w świe cie, opi sy wać niezrozu mie nie, z ja kim
pro ces ten się spo tyka w zdo mi no wa nym przez pa triar chalny układ społec zeństwie,
jak trudno w tym świe cie być po pros tu pi sarką. Dru gim ty pem, po de jmo wa nym
przez au tor ki te go okre su, był mo del bo ha ter ki nie za leżnej od mężc zy zny bądź po zos -
tającej w związku, który pozwa lałby jej na rozwój. D. Mol da nová ge nezę prze mia ny
te go, co nazy wa kon sekwent nie „ko bie cym pi sa niem” wiąże z rozwo jem edu kacji,
adre so wa nej do dziewcząt oraz do cie rający mi na ter eny czes kie echa mi eu ro pe jskie -
go ru chu eman cy pacy jne go. Owa zmia na pa ra dyg ma tu, w ja ki sposób pos trze gać rolę 
twór cy, wy ni ka także z wkrac zającej na sce nę li ter acką mo derny i war toś ci, ja kie re -
pre zen to wała. Po dob ny pro ces dos trze ga także Au tor ka wcześniej w la tach 60. XIX
wieku. Prze mia nie pod le ga sposób funk cjo no wa nia pi sa rek w nowym kon tekś cie li -
ter ackim, gdy nie było już po trzeby „obro ny” ko biet piszących.  Ko bie ty szu kają więc 
przes trze ni dla sie bie, przes trze ni „ko bie cej”, ale jednoc ześnie „mają am bicję poz być
się wówczas po niekąd pe jo ra tywnej gen de ro wej etykietki, a także przełamać ów lite-
r acki, ale i społec zny »męski ka non«, który do tychczas wyd zie lał im przes trzeń
i okreś lał normy” (s. 8). Właśnie kon tekst gen der zwra ca szczególną uwagę Uc zo nej,
bo wiem nie jednokrot nie dos tarc za narzęd zi do no we go spojrze nia na twórc zość au to -
rek powszechnie uzna wa nych za ka no nic zne, ale i tych mniej zna nych. Stąd za koń-
cze nie szki cu przybie ra formę przeglądu sta nu ba dań. Krytyc zka nie wid zi jedy nie
po zyty wnych as pek tów no wej gen de ro wej lek tu ry. Zauważa, że ta (re)lek tu ra przy no -
si no we im pulsy w kwes ti ach oc zy wis tych, ale po za tym ka te go ria gen der „może
przyc zy niać się do wytworze nia po niekąd sztuc zne go ko bie ce go kon teks tu, w którym 
kry te rium nie będ zie prze de wszystkim ja kość powstającej li tera tu ry, ale przy na -
leżność płcio wa” (s. 10).

Dru gi rozdział Ženské psaní v mužském káno nu Au tor ka rozpoc zy na od rozważań 
na te mat wie loznac zne go i sze ro kie go poję cia „li tera tu ra ko bie ca”, które przez długi
czas było w czes kim kon tekś cie łączone jedy nie z tzw. „czerwoną bi blio teczką” (čer -
vená kni hovna). W ten sposób kwes tię tę pre zen tu je m.in. Dag mar Mocná w leksyko -
nie En cyk lo pe die li terárních žánrů (2004), zwra cając uwagę, że wśród au torów moż-
na od na leźć także mężc zyzn, piszących książki skie ro wa ne pry mar nie do ko biet.
W szerszym znac ze niu poję cie litera tu ra ko bie ca odsyła do li tera tu ry wy so kiej, gdzie 
atry but ko bie coś ci może de cy do wać o swe go rod zaju styg ma ty zacji pi sar ki, jak to
zauważył przed po nad stu la ty „ojciec” czes kiej krytyki Fran tišek Xa ver Šal da. Ba -
dac zka kons truu je rozważa nia, pre cy zując w przy pi sie uży te w tytule szki cu poję cie
„ka no nu”, które było hasłem prze wodnim 3. Kon gre su Świa to wej Bohe mis tyki
w 2007 r. Me ta fo ryc znie uży wa ne jest przez D. Mol da novą zes ta wie nie „ka non
męski”, twor zo ny przez mężczyzn od początku XIX w., wo bec które go ko bie ty się
podporządkowy wały, spowo do wało wytworze nie opo zycji w pos ta ci „ka no nu ko bie -
ce go”. W ba da nym przez Au torkę okre sie sytuacja się jed nak zmie niła, bo wiem pi sar -
ki ak tywnie sta rają się przełamy wać „męs kość” do tychcza sowych ram i próbują
tworzyć no we. Jed nak, jak pod kreś la Ba dac zka, nie chcą tworzyć bytu pod hasłem
„ka non ko bie cy”. Šal da da lej po zos ta je dla Au tor ki prze wodni kiem, który przed po -
nad wiekiem wy rażał poglądy ak tualne  częś ciowo i dzi siaj. Wi doc zne jest to choćby
w stwierd ze niu, że trudno wy raźnie i jednoznac znie wyd zie lić to, co odróżnia li tera tu -
rę pi saną przez ko bie ty od tej, którą tworzą mężc zyźni. Niewątpli wie wie le dzie li obie 
płcie, ale li tera tu ra to świat fik cji, do które go nie da się tych dy ferencjacji prze nieść
mecha nic znie. 

Krytyc zne po de jś cie Ba dac zki uwi dac znia się także w podję ciu po le mi ki z in ter -
pre tacją za wartą w publi kacji Lyn Abrams The Ma king of Mo dern Wo men: Eu rope
1789–1918. Szkocka ba dac zka in ter pre tu je Emi la Ja na Ja ku ba Rous seau ja ko punkt
wy jś cia do dys kry mi nujące go ko bie ty zróżni co wa nia świa ta według hierar chic zne go
pa ra dyg ma tu, w którym ro la ko biet jest po drzęd na. Dla D. Mol da no vej nie jest to tak
jednoznac zne, in ność (mężc zy zna to rozum, siła, ko bie ta – uc zu cie) nie mu si ko niec -
znie oznac zać po drzędnoś ci. Prze nosząc się już na grunt czes ki, Au tor ka przy po mi na, 
że w odrod ze niu na ro dowym specjalne miejsce wy znac zo no twórc zoś ci ko biet, a gdy
tych jeszc ze nie było, sięga no po mis ty fi kacje. Nie było to już ko niec zne, gdy na sce -
nę li ter acką wkroc zyły pierwsze pi sar ki, od najdując się w dualnym świe cie. Pierwsza
nowoc zesna pi sar ka – Mag da le na Do bro mi la Ret ti gová czy później Božena Němcová 
kul ty wo wały tra dycję li tera tu ry zaan gażo wa nej, której ce lem był współud ział w two-
rze niu nowoc zesne go społec zeńst wa, częs to za ce nę ofia ro wa nia własnych am bicji.
Mo tyw ofia ry będ zie szczególnie wi doc zny w twórc zoś ci nie co młodszej Ka ro li ny
Světlej, gdzie zyska jed nak wy miar bard ziej mo ralny, mający zmie nić „silne go” męż-
c zy znę, ale też i je go otoc ze nie. Uc zo na zwra ca także uwagę na swoiste ro ze jś cie się
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idei prze kazy wa nych w świe cie fik cji li ter ack iej z tym, co pi sarki przeży wały w rze-
c zy wis toś ci. Najlepszym te go przykładem będ zie au tor ka Ba bu ni czy jednoznac znie
odsądza na przez „bud zi cielską” społec zność re lacja międ zy Ka ro liną Světlą a Ja nem
Nerudą. Ku mu lacja, na gro mad ze nie się pro blemów sto pniowo przyc zy nia się do
przełama nia pre ro mantyc zne go mo de lu za początko wa ne go przez twórcę Emi la i w li -
tera turze po ja wiają się pro blemy ko biet, które do tychczas były ta bui zo wa ne. W czes -
kim kon tekś cie te ma tyka eman cy pacy jna jest tra dy cy jnie wiąza na z pro ble ma tyką
edu kacji ko biet. Działania w tej dzied zi nie zos tały uko ro no wa ne ot war ciem szkół dla
dziewcząt, a więc praskiej Mi nervy i brneńskiej szkoły pro wad zo nej przez sto wa-
rzysze nie Vesna. Ten sam czas to rów nież sto pnio we włącze nie się ko biet do życia li -
ter ack ie go już bez pod kreś la nia od mien noś ci płcio wej (w odróżnie niu od – co pod -
kreś la Ba dac zka – lat osiemdzie siątych XIX w., gdy w mo nu men talnym dzie le
Přehled né ději ny li tera tu ry české Arne Novák umieścił pi sar ki w rozdziale poświę co -
nym li tera turze rozry wko wej. Epoką przełomową pod tym względem jest ko niec stu -
le cia, gdy na ter eny czes kie prze ni kają dzieła czołowych przeds ta wi cie lek fe mi niz -
mu, jak choćby Księga ko biet Lau ry Marholm, która uka zała się w 1897 r. w czes kim
przekład zie, a więc bez pośrednict wa nie mieck ie go. Na la ta dzie więćd zie siąte przy -
pa da po nadto wy raźny przełom w prze war toś cio wa niu do tychcza so we go na ro dowo-
 e man cy pacy jne go pro gra mu odrod ze nia na ro do we go. Kry te rium in dy wi dua liz mu,
wy ni kające z założeń mo der niz mu, sta wia no we wy zwa nia przed wszystkim i twór -
ca mi, także pi sar ka mi. Są to te mat seksu, pro blem wal ki płci i por tret ko bie ty fa talnej.
Wszystko to to ro wało so bie drogę do czes kie go od bior cy z wiel ki mi pro ble ma mi,
cze go przykładem jest dla Ba dac zki re cepcja no we li So na ta Kreut ze rowska Lwa
Tołsto ja. Po now nie Autor ka re flek tu je ogromną różnicę po międ zy li ter acki mi re pre -
zen tacja mi ko biet a obra zem, ja ki wyłaniał się z pry watnych za pisków He leny Kva pi -
lo vej, młodej Boženy Benešo vej czy najbard ziej uta len to wa nej z nich Růženy Svo-
bodo vej. W przy pad ku tej os tat niej cie ka wa jest kons tacja do tycząca związku z F. X.
Šaldą, będące go dla obojga ogromną ins pi racją w pra cy twórc zej, który jed nak był dla 
wię kszoś ci źródłem społec zne go os tra cyzmu – bard ziej w przy pad ku Svobodo vej niż
Šaldy. Z dru giej jed nak stro ny można zna leźć także przykłady odwrot ne, gdy mężc zy -
zna był wspar ciem dla pi sar ki, jak w przy pad ku choćby An ny Ma rii Tilscho vej czy
Ga brie li Preis so vej. Ruch ko bie cy głośno pod kreś lał wagę pro blemów, jak ma -
cierzyństwo, także niechciane, prostytucja, ale te ma tyka ta częś ciej po ja wiała się w li -
tera turze po pu lar nej. Mar gi nalnie znajd ziemy ich od bi cie u au to rek po chodzących
z różnych po ko leń, np. u Te rézy Nováko vej czy młodszej Boženy Viko ve j- Kunětic-
k iej. La ta dzie więćd zie siąte XIX w. są – według Ba dac zki – naznac zone jeszc ze jedną 
zmianą pa ra dyg ma tu. Pi sarki zac zy nają pre zen to wać nowy typ pos ta ci i nowy kon -
flikt, pod kreś lając „newral gic zne punk ty ko bie ce go lo su” (s. 21). Eg zem pli fiku je to
na przykład zie au tor ki Przeszłoś ci i jej nieustan nej wal ki o pra wa ko biet do swobod -

ne go ma cierzyńst wa. Szkic końc zy emocjo nal na uwa ga do tycząca wa runków, w ja -
kich przed stu la ty przyszło tworzyć ko bie tom, z których nie wie le wy walc zyło so bie
swój „własny pokój”. 

W trze cim tekś cie pt. Kořeny. Re ka pi tu lace Uc zo na powra ca do pod wa lin, na ja -
kich bu do wa no nowoc zesne czes kie społec zeństwo, zwra cając uwagę na nieodłącz-
ność ud ziału w tym pro ce sie kobiet. Szkic za tem przyjął formę se rii li ter ackich kon -
ter fek tów.  Pierwszą, zasługującą na uzna nie ko bietą, jest Mag daléna Do bro mi la Ret -
ti gová (1795–1845), która jest najbard ziej zna na ja ko twórc zy ni do dzi siaj po pu lar nej
książki ku charskiej (Domácí ku chářka, 1829). D. Mol da nová pro po nu je jed nak prze -
de wszystkim por tret pi sar ki, au tor ki opo wia dań i sztuk tea tralnych po pu larnych
wśród młod zieży. Ta prekur sor ka pro zy pre ro mantyc znej nie do końca wpi sy wała się
w pos tu lat ten den cy jnej twórc zoś ci wy chowującej w du chu pa trio tyzmu. Ba dac zka
uwy dat nia dyso nans międ zy ty mi teks ta mi a twórc zoś cią po radnikową wy chodzącą
spod jej pióra, przy czym ak cen tu je ogromną rolę tych pi sa nych po czes ku książe -
czek, które częs to były jedyny mi, ja kie tra fiały do rąk czes kich dziewcząt. O tym, jak
bard zo rodząca się czeska kul tu ra odczuwała brak ko biet, które sięgałyby po pióro,
świadczy ko le jny frag ment ar tykułu, gdzie Uc zo na wy lic za mis ty fi kacje, wy ni kające
właśnie z owe go bra ku (Žofie Jan dová, Ma rie Čacká, „de biut” Ret ti go vej itd.). Da lej
ana li zu je poezję pi saną przez ko bie ty – wy da wa ne z okazji ba li Pomněn ky w la tach
40., by dojść do ape lu Němco vej w pos ta ci wiersza Ženám českým i dos trzec pa ra le le,
ale też różnice międ zy życi orysem Ret ti go vej i au tor ki Ba bu ni. D. Mol da nová po raz
ko le jny ak cen tu je znac zny roz dźwięk międ zy obra zem ko bie ty za war tym w dzie le li -
ter ackim, a samym życiem pi sar ki, które go obraz wyłania się głów nie z obfi tej ko -
respon dencji. Da lej na kreś lo ny jest por tret Ka ro li ny Světlej i jej sios try So fii Pod -
lipskiej, przy po mi nający skom pliko waną drogę, jaką obie po ko nały od nie mieck ie go
śro do wiska, w ja kim wy ras tały po to, by stać się pi sar ka mi tworzący mi w języku
czes kim. Przy oma wia niu instytucjo na li zacji ru chu ko bie ce go (szkoły po nadpodsta-
wo we, sto warzysze nia jak np. Ame rický klub dam), Ba dac zka pod kreś la ce chę cha -
rak te rystyczną rodzące go się nur tu – „sym biozę troski o po bud ze nie du cha, o kul tu rę,
o ogólne wyksz tałce nie z troską o prak tyczne stro ny życia” (s. 29). Ko le jny por tret to
wizeru nek Eliški Krásno horskiej, pro zaic zki, poetki, tłumac zki, stojącej m.in. u źró-
deł powołania do życia pierwszej szkoły średniej dla dziewcząt, ja kim było gim -
nazjum Mi ner va (1890). Au tor ka zwra ca uwagę na czes ki pry mat w kwes tii wy-
kształce nia, przy po mi nając założe nie praskie go uni wer sy te tu. Inną pi sarką, która
przykuła uwagę Ba dac zki, jest Teréza Nováková, która za wzo rem Světlej poświę ciła
wie le uwa gi kwes tii fe mi niz mu w Cze chach. Mniej zna na była jej rówieśnic zka An na
Lauer man nová- Mikschová (pseu do nim li ter acki Fe lix Té ver), skądinąd żona wnu ka
Jo se fa Jung ma nna, obra cająca się w kręgach eli ty po li tyc znej i kul tu ralnej. Jedy nie
w Leksyko nie li tera tu ry czes kiej od najd zie czy telnik ko le jne nazwiska au to rek, które
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mają swe zasługi w rozwoju lek tu ry dla dziewcząt, jak Ber ta Mühls tie nová, An na
Řeháková. Ten przegląd końc zy zna na polskim czy telnikom an to lo gii przy go to wa nej
przez Jacka Ba lu cha pos tać (zresztą jedy na au tor ka w tym gro nie) – Ir ma Geiss lová,
czeska Emily Dick in son, „od kry ta” do pie ro w la tach 70. przez Iva na Slavíka. I tu taj
potwierd za się te za, że czy telnic zo żywe po zos tają właś ci wie do dzi siaj teksty pry -
wat ne (ko res pon dencja, li tera tu ra me mua rystyc zna) pi sa rek, które twórc zość „ofi-
cjalną” poświę ciły służbie idei.  

Krótki czwar ty tekst kon cen tru je się na opi sie pos ta ci ko biecych w twórc zoś ci
rea lis tyc znej. Ba dac zka zac zy na rozważa nia od pod kreś le nia od mien noś ci, ja ka była
ty po wa dla lat 90. XIX wieku, spoc zy wającej w tym, że o ile tłumac zo no dzieła
zmuszające do no we go spojrze nia na sytuacje ko biet (Lev Tołstoj, Gus tave Flau bert,
Hen ryk Ib sen), o tyle czeska pro za rea lis tyc zna sięga rac zej do świa ta wie jskie go. Je -
den ze szczytów czes kiej pro zy rea lis tyc znej sta no wi twórc zość wspom nia nej w po -
przedniej częś ci Te rézy Nováko vej, która pro gra mowo nie chciała zamknąć się
w świe cie ko bie cych te matów. D. Mol da nová zauważa, że początek lat 90. XIX w. to
do minacja poe tyki rea lis tyc znej także w dra ma cie, co eg zem pli fikują np. sztu ka Ga -
brie li Preis so vej Je jí pas torkyňa (bard ziej zna na ja ko ope ra Leoša Janáčka), Vojnar ka
Aloi sa Jiráska czy Ma ryša bra ci Mrštíków. Wy chodząc z założe nia, że ani Mrštiko -
wie, ani Jirásek w in nych utwo rach specjalnie nie skłania li się ku pro ble ma ty ce ko bie -
cej, ba dac zka zwra ca uwagę, że w obu sztu kach od tej re guły odstąpi li.  Wid zi w nich
zresztą wie le in nych po do bieństw po za oc zy wis tym kon teks tem śro do wiska wie -
jskie go, w ja kim osad zo na jest ak cja obu ko bie cych dra matów. Bard ziej sen sacy jne
było jed nak przy ję cie na sce nie Tea tru Na ro do we go sztuk G. Preis so vej jak Gaz di na
ro ba i Její pas torkyňa, także pre zen tujących tra gic zne lo sy ko biet pragnących wiel -
kiej miłoś ci. Obie pi sane w du chu i poe ty ce rea liz mu (ory gi nalne stro je z re gio nu
Słowacko, dia lo gi w gwarze, typ pos ta ci), są jed nak – jak ak cen tu je Badac zka – blis -
kie w spojrze niu na ko bietę au tor kom mo der nis tyc znym. Stąd też wy ni ka sięgnię cie
po twórc zość Boženy Viko ve j- Kunětick iej, au tor ki mało zna nej współczesne mu czy -
telniko wi, za to powra cającej w re fleks ji ba dac zy ka te go rii gen der (no ta bene także
polskich, o czym świadczy pu bli kacja Czeszki. Tra jek to rie tożs a moś ci czes kich mo -
der nis tek kra kowskiej bohe mistki An ny Car). Te ma tyka mo ralnej odpo wied zialnoś ci
to warzyszy Viko vej w obu eta pach twórc zoś ci i tej czer piącej z życia małomias tecz-
ko wej społec znoś ci, i w płomien nych obro nach fe mi nis tyc znych tez, ku którym inkli -
nu je w późnie jszym eta pie, a zwłaszc za w try lo gii Ku svět lu.

Ko le jny szkic pt. Li terární sty li zacje a au to sty li za ce spi so va te lek na pře lo mu 19.
a 20. sto letí rozpoc zy na się od okreś le nia stu le cia XIX „złotym wiekiem pseu do -
nimów”. W związku z pers pek tywą, do mi nującą w książce, D. Mol da nová podkreś la
silną ten dencję za cie ra nia ko bie coś ci przez wybór pseu do ni mu męskie go. Tak sa mo
jak pseu do nim ma ukry wać prawd ziwą tożs a mość pi sa rek, po dob nie wygląda

sytuacja roz dźwię ku międ zy rzec zy wis tym życiem a pos ta cia mi ko bie cy mi za -
ludniający mi kar ty po wieś ci. Prawdzi wy obraz wyłania się do pie ro z li tera tu ry
wspom nie nio wej i próżno by szu kać ele mentów au to bio gra fic znych w teks tach, które 
powsta wały w okre sie ak cen to wa ne go po nad mia rę in dy wi dua liz mu. F. X. Šal da
w tekś cie Žena v poe zii a li tera tuře na kreś lił pos tu la ty wy suwa ne pod adre sem
nowoc zesnej sztu ki ko bie cej. Tu i w ko le jnych teks tach krytyka  kluc zowym hasłem
jest „kul tu ra ser ca”, pozwa lająca na za cho wa nie złote go środ ka po międ zy uni ka niem
tra dy cy jnych wyo brażeń na te mat ko bie ce go lo su a nad miernym ule ga niem fe mi niz -
mo wi, które go echa do cie rały na ter eny czes kie. Następnie uwagę Au tor ki przykuwa
przy jaźń najwię ksze go czes kie go krytyka z Růženą Svobodovą oraz pro wad zo ny
przez nią „sa lon”, przez który prze winęły się za przy jaźnio ne z nią wybit ne pos ta ci
kul tury schyłku XIX w., jak Zdeňka Brau nerová, Ha na Kva pi lová czy Božena
Benešová. Im poświę ca następnie uwagę D. Mol da nová, pre zen tując ich lo sy,
wspom nie nia, a zwłaszc za ko res pon dencję i dos trze gając w nich znac zny sto pień au -
to sty li zacji. To właśnie sty li zacy jne za bie gi były bro nią przed otac zającym Svo bo-
dovą świa tem, da lekim od ist niejące go w jej twórc zoś ci. In nym tworzy wem, w ja kim
także dos trze ga Au tor ka sty li zację są ówczesne fo to gra fie. Na ich przykład zie doku -
men tu je zmianę, ja ka się do ko nała w młodszym po ko le niu, re pre zen to wa nym przez
mniej znane twórc zy nie, jak Jin dra Ko pecká czy Božena Da pe ciová. Os tat nim śro do -
wis kiem, ja kie Au tor ka ba da pod kątem obec noś ci za biegów sty li zacy jnych jest krąg
„Mo derní re vue“ ja ko cza so pis ma ot war te go na pro ble ma tykę ko bie ce go pi sa nia.
Tam mogły się rea li zo wać choćby Lou sia Ziková, Růžena Je senská czy Eva Ju rčí-
nová. 

Szósty rozdział pt. …a je jich hrdin ky poświę co ny zos tał kon fron tacji stra te gii
pre zen tacji pos ta ci ko bie cych w pro zie au to rek starszych z ty mi, które swoją drogę
rozpoc zęły w 2. połowie XIX w. Ce lem jest po ka za nie me ta mor fo zy, jaką prze chod zi
ko bie ca opo wieść zwłaszc za u schyłku stu le cia. Ma te riałem, który jest pod da ny ana li -
zie, są za kotwic zone w śro do wis ku mieszc zańskim i wy chodzące w przybliżo nym
cza sie pro zy o silnym przesłaniu mo ralnym: So fii Pod lipskiej (An na, Osud a nadání)
i Eliški Krásno horskiej (np. Svéhla vička, Méně známé romány, Ce lin ka, Je diná) re -
pre zen tujące starszą ge nerację oraz teksty Růženy Svobodo vej (Ztros kotáno, Na
písči té půdě, Přetížený klas, opo wia da nie Hlu cháv ky, Mi len ky, Přítel kyně). Po mi mo
po do bieńst wa mo tywów, sytuacji, rozwiąza nie losów ko bie cych bo ha te rek jest zde -
cy do wa nie od mienne. O ile pro za au to rek starszych konty nuu je tra dycję eu ro pe jskiej
po wieś ci mieszc zańskiej, o tyle twórc zość Svobodo vej in ter pre tu je Au tor ka ja ko po -
le mikę z tym ga tun kiem. Zden ka Havlíčková, słyn na „dce ra náro da” to z ko lei bo ha -
ter ka ko le jnych dwóch ana li zo wa nych utworów au to rek po chodzących z różnych po -
ko leń: Teréza Nováková opo wia da jej lo sy w dzie le Ma loměstský román, a Růžena Je -
senská w po wieś ci Le gen da ze sta ré země. Ciekwaym za bie giem jest także zes ta wie -
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nie twórc zoś ci au to rek po ruszających lo sy ko biet z tym samym pro ble mem przeds ta -

wia nym przez au torów (Boh dan Ka minský, Jo sef Sva to pluk Ma chár, Vi lém Mrštík,

Ka rel Matěj Ča pek Chod, Fráňa Šrámek). 

Růžena Svobodová jest łączni kiem i klu czem do ko le j ne go roz działu znacząco
za ty tułowa ne go Hořkosladké plo dy eman ci pa ce. Jej twó r czość jest skon fron to wa na
z prozą Boženy Vikovej-Kunětickiej. Dla Svo bo do vej (idącej za Šaldą) roz wiąza -
niem kwe stii ko bie cej byłaby po pra wa sto sun ków mię dzy lu dz kich w ogó le, w przy -
pa d ku Viko vej czy te l nik ma do czy nie nia z ciągłą walką obu płci, cze r piącą w du żej
mie rze z ru chu eman cypa cyj ne go. D. Moldanová zwra ca uwa gę na czę sto wy stę -
pujący zwłasz cza w pro zie lat 90. XIX w. mo tyw ar ty stki oraz o wie le bar dziej po pu -
la r ny – na uczy cie l ki. Po pu la r ność te go dru gie go wiąże ze wzro stem li cz by wy -
kształco nych ko biet, dla któ rych była to jed na z nie wie lu dróg, umo ż li wiających sa -
mo- dzielną eg zy sten cję. Egze mpli fi ku je swoją te zę na przykład zie twó r czo ści
Růženy Je sen skiej i Boženy Vikovej-Kunětickiej. Z ży cia rów nież po cho dziły osa -
dzo ne w po za pra skim śro do wi sku utwo ry Ama lie Vrbo vej (Přesazené štěpy) czy
Boženy Benešovej (Myšky), kreślące po rtre ty młodych na uczy cie lek nie radzących
so bie z sa mo tno ścią wśród wro giej im, wie j skiej społecz no ści. 

W ós mym roz dzia le D. Mo l da nová prze su wa swoją uwa gę z he ro in w stro nę bo -
ha te ra dzie cię ce go i po szu ku je go w twó r czo ści au torek wie lo kro t nie już oma wia -
nych: Růženy Svo bo do vej i Boženy Benešovej. W przy pa d ku tej pie r wszej wy dzie la
dwa krę gi, w ja kich pi sar ka sy tu u je dzie c ko. We wcze s nej twó r czo ści są to hi sto rie
bied nych, opu sz czo nych młodych lu dzi. Dru gi bie gun tworzą opo wie ści o dzie ciach,
„żyjących w bez pie cz nej oa zie porządnej mie sz cza ń skiej ro dzi ny” (s. 73), któ ra jed -
nak ta k że nie gwa ran tu je szczę śli we go ży cia. Dzie ci Svo bo do vej są wy po sa żo ne w
zdo l ność oce ny sy tu a cji i re fle ksje chara ktery sty cz ne dla do rosłego. Z ko lei w świe cie 
Be nešovej, zde cy do wa nie zdo mi no wa nym przez chłopców, do mi nu je ka te go ria tra -
gi cz no ści, naj czę ściej wy ni kająca z dy cho tomi cz nej stru ktu ry świa ta po dzie lo ne go na 
bied nych i bo ga tych. O ile Svo bo dová po szu ku je har moni j ne go roz wiąza nia dla świa -
ta dzie ci, o ty le dru ga au to rka nie wi dzi mo ż li wo ści ka t ha r sis. Dla pie r wszej dzie ci ń -
stwo mogłoby być „ra jem”, jak pod po wia da ty tuł nie doko ń czo nej całości, dla Be -
nešovej po zo sta nie – ta k że w okre sie po wo jen nym – przed mio tem su ro wej ana li zy,
na ko ń cu któ rej nie ma opty mi sty czne go roz wiąza nia. 

O ile po prze d nie szki ce były nie mal bez wyjątku poświę co ne pro zie, o ty le dzie -
wiąty, jak za po wia da ty tuł – Dce ry múz lyrického básnictví – od kry je przed czy te l ni -
kiem świat li ry ki two rzo nej przez po et ki. Wie le po sta ci zni k nęło ze świa do mo ści
czyte l ni czej, bo wiem wie r sze pub li ko wa no głów nie w trud no do stę p nych cza so pi s -
mach i na wet wie lo kro t nie do ce nia ny przez D. Mo l da novą Le xi kon české li te ra tu ry
nie będzie tu służył po mocą. Uwa gę przy kuły po et ki przełomu wie ków, z któ rych nie -
wie l kie go gro na bli żej pre zen to wa ne są czy tel ni ko wi trzy po sta cie: Růžena Jesenská,
Teréza Dubrovská, Božena Benešová. Za rów no Jesenská jak i Dubrovská (te ksty obu

są cy to wa ne z ba zy Česká elektronická kni ho v na Ústavu pro českou li te ra tu ru) po zo -
stają w kręgu po ezji okre śla nej ja ko „ohla sová”, a jed no cze ś nie po zo stają pod wpły-
wem Ju liu sa Ze y e ra (Jesenská) czy Ja ro s la va Vrchli c kie go (Dubrovská). Na tym tle
pozy ty w nie wy ró ż nia się do ro bek osta t niej au torki, któ rej to mi ki tra fiły jed nak do
czy te l ni ka do pie ro po jej śmie r ci. Ob sze r ne (liczące 9 to mi ków) dzieło po zwa la na
śle dze nie prze mian, ja kim pod le gało od nie zbyt uda ne go de biu tu (Verše věrné a
proradné) przez to mi ki Svaté po le i Kloktané dra ma aż do osta t nich zbio rów, w któ -
rych do mi nu je po czu cie spełnio nej na rzecz dru gie go człowie ka ofia ry. W ko ń co -
wych wnio skach Ba da czka pod kre śla jed nak, iż to w pro zie au to rki zde cy do wa nie gó -
ro wały nad tworzący mi wów czas męż czy z na mi, po e zja na dal po zo stała do meną si l -
niej- szej płci. 

Przed osta t ni roz dział jest po świę co ny wo jen nym po wie ściom An ny Ma rii Til-
scho vej i Boženy Benešovej, jed no cze ś nie wy zna czającym ko niec epo ki mo der ni z -
mu, bo wiem pie r wsza wo j na świa to wa oz na czała ta k że wy raźną ce zu rę w „pi sa r stwie 
ko bie cym”. Obie au to rki de biu to wały wcze ś niej, ale właś nie wo jen na pro za (Ha l dy
Ti l s cho vej oraz try lo gia Úder, Podzemní pra me ny, Tragická du ha Benešovej) są tra -
kto wa ne ja ko szczyt ich twó r czo ści. Da l szym wspó l nym mia no w ni kiem jest sto p nio -
we opu sz cza nie ko bie cych bo ha te rek na rzecz ko m po zy cji, w któ rej obie płcie będą
re pre zen towa ne rów no mie r nie. Ana li zując ich dzieła, D. Mo l da nová do cho dzi do
wnio sku, że obie pi sar ki do pie ro w tych utwo rach osiągnęły cel, ku któ re mu dążyły
po ko le nia cze skich mo de r ni stek, a tym było włącze nie się w świat li te ra tu ry bez ety -
kie ty „ko bie ca”. 

Osta t ni roz dział Po půl století prze kra cza tem po ra l ne gra ni ce, w któ rych do ty ch -
czas po ru szała się Uczo na.  Na przykład zie po wie ści Bel can to Mi la dy Součkovej do -
ku men tu je de fi ni tyw ne ro ze j ście się z doty ch cza so wym mo de lem si l nie obe cnym w
twó r czo ści cze skich au to rek. Du a lizm Ju lie- Gu i lia, ko bie ty, pragnącej sławy, od bi ja
się na kon stru kcji świa ta przed sta wio ne go, pre zen towa ne go czy tel ni ko wi z dwóch
per spe ktyw: rozsądne go doj rzałego mę ż czy z ny i ro man ty cz nej ko bie ty. W od ró ż nie -
niu od wcze ś nie j szych re a li za cji po do bnych mo ty wów u Součko vej Ba da czka pod -
kre śla za ba wę z usta lo ny mi li te rac ki mi to po sa mi, alte rna ty w ność per spe ktyw oraz
po wra cające me ta te ksto we od nie sie nia świadczące o świa do mo ści po ru sza nia się nie
w re a l nym, ale świa do mie kre o wa nym świe cie fi kcji li te ra c kiej. 

Ko bie ca optyka, do mi nująca w całej pra cy, której tytuł na wiązu je do po wieś ci
R. Svobodo vej, spra wia, że całość sta no wi koherentny obraz ro li, jaką ode grały pi sar -
ki w kul turze przełomu stu le ci. Nie znac zy to jed nak, że pra ca jest skie ro wa na jedy nie 
do bohe mistów czy bohe mis tek zajmujących się kwes ti a mi écri ture fé mi nine. Jasny,
kla rowny język wykładu sta no wi o tym, że pu bli kacja ta może być świetnym wstę -
pem do dalszych poszu ki wań dla tych, dla których okres ten sta no wi nową ja kość
w his to rii li tera tu ry czes kiej. 

Ale ksan dra Pająk, Opo le
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K R O N I K A

Odešel Jiří Hro nek

Uprostřed práz dnin nás zas ti hla smutná zpráva, že dne 11. čer vence 2013 zemřel
po dlouhé ne mo ci přední český bohe mis ta doc. PhDr. Jiří Hro nek, CSc.

Do cent Jiří Hro nek se na ro dil 20. března 1927 ve Ve selí nad Lužnicí. Stu dium
bohe mis tiky ab sol vo val na pražské fi lo zo fické fa kultě, kde byl žákem pře devším Vla -
dimíra Ska ličky a Bo husla va Ha vrán ka, kteří mu da li pevné zákla dy fi lo lo gické práce. 
Po krátkém půs o bení na mi nis ter stvu školství přišel počátkem še desátých let na Fi lo -
zo fickou fa kul tu a nas tou pil ja ko od borný asis tent na ka te dru češti ny pro ci zince.
Brzy se stal je jí vůdčí os ob ností a jedním ze za kla da telů no vé ho obo ru češti na pro ci -
zince. Po od cho du Mi loše So vy do důcho du v srpnu roku 1961 se stal ve doucím té to
ka te dry a vedl ji až do počátku nor ma li za ce. V sedmdesátých a osm desátých le tech se
ne mohl plně věno vat vědecké práci, a pro to se soustře dil na pe da go gickou čin nost.
Do cen tem však mohl být jme nován až po sa me to vé re vo lu ci krátce před od cho dem do 
důcho du.

Jiří Hro nek se zap sal i do his to rie pražské Letní ško ly slo vanských stu dií, a to ja ko 
oblíbený lek tor a přednáše jící, Hronko vou zás luhou se sta ly pevnou součástí do pro -
vod né ho pro gra mu Letní ško ly i ko morní kon cer ty.  

To, že se soustře dil na pro ble ma tiku osvo jování češti ny ja ko cizího jazyka, ho při -
ved lo k zájmu o stra ti fi ka ci češti ny a k zájmu o obec nou češti nu. Jiří Hro nek pro sa zo -
val větší otevře nost ko di fi ka ce spi sovné češti ny vůči obec né češtině a sbližování spi -
sovné češti ny s češti nou obec nou. Svůj další od borný zájem soustře dil pře devším na
lexiko lo gii, fra zeo lo gii a so cio lingvis tice a na otázky jazyko vé kul tu ry. Je ho skrip tum
Obecná češti na z roku 1977 (2. vyd. z r. 1986) se sta lo do ma i v zah ra ničí vel mi
oceňo va nou prací, která se zabýva la pro ble ma tikou po pi su obec né češti ny ja ko plno -
hodnotné va rie ty české ho jazyka. Ta to práce byla pře konána až mo no gra fií Češti na
bez příkras, kte rou J. Hro nek nap sal spo lu s Pe trem Sgal lem (1992). Jiří Hro nek je
rovněž jedním z hlavních re dak torů a spo luau to rem stěžejního díla české fra zeo lo gie,
něko li kadíl né ho Slovníku české fra zeo lo gie a idio ma tiky (vy cházel v le tech 1983 –
2009; v r. 2009 na kla da tel ství Le da vy da lo celý slovník ja ko kom plet) a ta ké spo luau -
to rem Základní učeb nice češti ny (1987, 2. pře prac. vyd. 1993) a Tex to vé cvičeb nice
české ho jazyka I a II (poslední vydání 1994) urče né pro zah ra niční zájemce o češti nu.
Jiří Hro nek pu bliko val v řadě českých i zah ra ničních ča so pisů a sborníků (Ann Ar bor,
Ams ter dam, Phi la del phia…), čas to spo lečně se svým dlouho letým příte lem Pe trem

Sgal lem. Přes tože je ho bi blio gra fie není příliš rozsáhlá, jsou je ho práce dod nes čas to
ci továny v domácí i zah ra niční li tera tuře a byly čas to re cen zovány v zah ra ničních od -
borných ča so pi sech; natrva lo se tak zap sa ly do his to rie české bohe mis tiky.

Jiří Hro nek zasáhl i do lingvo di dak tiky, pře devším ja ko spo luau tor me mo ran da
pra covníků Ús ta vu slo vanských stu dií (nás tupce ka te dry češti ny pro ci zince na FF
UK) urče né ho účastníkům první me to do lo gické kon ference o češtině pro ci zince a au -
tor dvou příspěv ků do sborníku z té to kon ference (1985).

Do cen ta Hron ka je ho zah ra niční stu den ti i ko le go vé vždy ob di vo va li ne jen pro je -
ho hlubo ké zna los ti české ho jazyka a kul tu ry a pro je ho pe da go gické mis trovství, ale i
pro je ho přátelský a vstřícný přís tup ke stu dentům a las kavý hu mor, který ho nikdy
neo pouštěl. Ste jně tak ja ko láska k do bré hud bě, kte ré se věno val ja ko ama térský ko -
morní hráč a kte rou rád po slou chal. 

V Jiřím Hronko vi odešel uznávaný bohe mis ta, res pek to vaný uči tel, báječný ko le -
ga, vstřícný ka marád, který si za všech okolností dokázal za cho vat rovnou páteř.    

Čest je ho památce!

Jiří Ha sil, Pra ha 

Międ zy na ro do wa kon ferencja nau ko wa Doświadcza nie
cod zien noś ci w języku i w li tera turze czes kiej, Ra cibórz

3–4.09.2013 r.

W dniach 3–4 września 2013 r. polscy i za gra nic zni bohe miś ci spotka li się już po
raz siód my w Państwo wej Wyższej Szko le Zawo do wej w Ra ci bor zu na międ zy na ro -
dowej kon ferencji  nau ko wej w ra mach spotkań ba dawczych z cyklu „Język i  li tera -
tu ra czeska a ...”, organi zo wa nych od 2001 r. W tym roku te ma tem kon ferencji było
Doświadcza nie cod zien noś ci w języku i w li tera turze czes kiej. Zos tała ona zor gani zo -
wa na przez Zakład Fi lo lo gii Słowiańskiej PWSZ w Ra ci bor zu oraz Zakład Języków
i Li tera tur Za chodniosłowiańskich Instytu tu Fi lo lo gii Słowiańskiej Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mick ie wic za w Pozna niu. Patro nat ho no rowy nad kon ferencją objął Jan
Sechter, Am ba sa dor Re pu bli ki Czes kiej w Warsza wie. Uroc zys te go ot war cia kon -
ferencji do konał Rek tor PWSZ w Ra ci bor zu prof. dr hab.  Mi chał Sze pe lawy, który
wi tając ser dec znie międ zy na ro do we gro no uc zest ników, ży czył wszystkim uda nych
i owocnych obrad. W imie niu Organi za torów po wi tał goś ci także kie row nik Zakładu
Fi lo lo gii Słowiańskiej prof. dr hab. Miec zysław Ba lowski.
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W za mier ze niu Organi za torów te mat kon ferencji od woływał się do hu ma nis tycz-
ne go as pek tu sze ro ko rozu mia nych kon tak tów cod zien nych, szczególnie zaś spojrze -
nia kogni ty wis tyc zne go, re pre zen tujące go ho lis tyc zne uję cie przeżyć dnia cod zien -
ne go. Zgodnie więc z założe niem, że człowiek jest za nur zo ny w świe cie i świat ten
tworzy, sta je się nie tylko pod mio tem pozna nia, ale rów nież pod mio tem doświadcze -
nia. Dla te go też Organi za torzy pod da li pod re fleks ję nau kow com z kra ju i za gra ni cy
z jed nej stro ny od bi cie w języku i li tera turze czes kiej doświadczeń życia cod zien ne go 
jednostki, a z dru giej socja li zację li tera tu ry i języka ja ko ko du po rozu mie wa nia się.

W trak cie dwudnio wej kon ferencji wystąpiło czterd zies tu czte rech re ferentów
z wie lu czołowych ośrod ków bohe mis tyc znych w Pols ce (Uni wer sy tet im. A. Mick ie -
wic za, Uni wer sy tet Opolski, Uni wer sy tet Ja giel loński, Państwo wa Wyższa Szkoła
Zawo do wa w Ra ci bor zu oraz Aka de mia Tech nic zno- Hu ma nis tyc zna w Biels ku-
 Białej) i w Cze chach (Czeska Aka de mia Nauk, Uni wer sy tet Ka ro la w Prad ze, Uni -
wer sy tet Ma sa ryka w Brnie, Uni wer sy tet Os trawski, Uni wer sy tet Pa lack ie go
w Ołomuńcu, Uni wer sy tet w Par du bi cach, Uni wer sy tet Południowoc zes ki w Czes -
kich Bud zie jo wi cach, Uni wer sy tet J. E. Purky nie go w Us ti nad Łabą, Uni wer sy tet
Hra dec Kr álo vé, Uni wer sy tet Za chodnioc zes ki w Pilźnie).

Znac zna ilość re fe ratów wygłoszo nych na ra ci borskiej kon ferencji świadczy
o dużym zain te re so wa niu, ja kie wzbud ził te mat spotka nia. Wystąpie nia do tyc zyły
zarówno za gadnień językoznawczych (18 re fe ratów), jak i li tera tu roznawczych (26
re fe ratów) i przeds ta wiały sze ro kie uję cie te ma tu. W pierwszym dniu kon ferencję
rozpoc zęły obra dy ple narne, podczas których uc zest ni cy wysłucha li dwu wystąpień:
V i k  t o r  V i k  t o  r a  sku pił się na dia chro nic znym spojrze niu na za gadnie nie co-
dzien noś ci w nau kach hu ma nis tyc znych, pre zen tując re fe rat Každo den nost stře dově-
ké ho (hu ma nis tické ho) vzdělance, na to miast  J a  n a  H o f f m a n  n o v á  zajęła się
językiem cod zien nej ko mu ni kacji i przeds ta wiła re fe rat Im pli citnost a ste reo ty pi za ce
v každo denní mlu ve né ko mu ni ka ci.

Dalsze obra dy pierwsze go i dru gie go dnia kon ferencji obe jmo wały pre zen tację
wystąpień w poszc zególnych językoznawczych i li tera tu roznawczych sek cjach te ma -
tyc znych. W pierwszej sek cji językoznawczej, do tyczącej doświadcza nia cod zien -
noś ci za pi sa ne go w teks tach dawnych, przeds ta wio no re fe ra ty odnoszące się do za -
gadnień czeszc zy zny okre su husyck ie go –  A l e  n a  M .  Č e r n á  Stras ti každo -
denního živo ta ve stínu hu sitských válek (na ma te riále Starých le to pisů českých),
języka re li gi jne go okre su bo roku –  H e  l e  n a  C h ý l o v á  Všednost a každo den nost
v českých ba rokních kázáních oraz czes kich przekładów sie dem nas to wiec znych zbio- 
rów mod litw Mar ti na von Co chem –  Š á r  k a  H a v  l o v á  Ne beklíče Mar ti na z Ko -
che mu coby průvod ci každo den nos ti raněno vověké ženy. Konty nuacją powyższej pro -
ble ma tyki były obra dy w ko le jnej sek cji, do tyczącej doświadcza nia cod zien noś ci za -
pi sa ne go w teks tach kul tu ry. Pre le gen ci w za pre zen to wa nych tu taj re fe ra tach oma -

wia li za gadnie nia z za kre su ono mas tyki, przeds ta wiając ana lizę leksykalno- se man-
tyczną nazw ulic czes kich miast:  M i e c  z y s ł a w  B a  l o w s k i  Cod zien ność za pi -
sa na w nazwach ulic Os trawy i  R e  n a  t a  B u  r a  Na zew nictwo mie jskie Brna –
klasy fi kacja se mantyc zna nazw ulic, oraz rozważa nia mieszczące się w nur cie lin-
gwis tyc zno- kul tu rowym i do tyczące ins krypcji na grob nej ja ko swois te go teks tu kul -
tu ry:  G r a ż y  n a  B a  l o w s k a  Za pis cod zien noś ci w ins krypcji na grob nej na cmen -
tar zu w Ze lo wie.

Ko le jna sek cja obe jmo wała wystąpie nia na te mat różnych prze jawów doświad-
cza nia cod zien noś ci we współczesnym języku. Za pre zen to wa ne zos tały tu międ zy in -
ny mi kwes tie współczesnej czes kiej fra zeo lo gii, których do tyc zyły re fe ra ty w uję ciu
porównawczym czes ko- polskim wygłoszone przez dwo je pre le gentów: J i t k ę  L u -
k á š o v ą  – Fra zé my s kom po nen tem běžný, všední a ob vyklý v češtině a polštině oraz  
L u b o m í r a  H a m  p l a,  który w wystąpie niu Výskyt bi blických fra zeo lo giz mů
s ptačím názvo slovím v češtině a polštině zajął się czes ki mi jednostka mi fra zeo lo gicz- 
ny mi po chod ze nia bi bli jne go za wie rający mi zoo se mantyzmy. W dalszym ciągu
o b r a d  I v a  n a  K o l á ř o v á  w re fera cie pt.  Odraz každo denního vzta hu člověka
k živoči chům v tvoření slo ves od je jich názvů przeds ta wiła pro ble ma tykę słowotwór-
stwa czes kich cza sow ników mo ty wo wa nych nazwa mi zwierząt, na to miast  E l -
ż b i e t a  S z c z e  p a ń s k a  w wystąpie niu Wpływ »cod zien noś ci« na slang mło-
dzieżowy (czes ki i polski) ana li zo wała, w uję ciu porównawczym, język współczesnej
czes kiej i polskiej młod zieży.  D i a  n a  S v o b o d o v á  w swoim tekś cie Jazyko vé,
psy cho lo gické a his to ricko- kul turní vlivy na adap ta ci cizích slov za pre zen to wała
wpływ różno ra kich czyn ników na przyswa ja nie wy razów ob ce go po chod ze nia we
współczesnej czeszc zyźnie. Os tat ni re fe rat w tej sek cji do tyc zył współczesne go czes -
kie go imien nict wa i zos tał wygłoszo ny przez  A g a t ę  O s  t r o w s k ą - K n  a p i k
(Dnešní dětská jmé na).

Dalsze wystąpie nia odno siły się do od bi cia doświadcza nia cod zien noś ci w róż-
nych ty pach ko mu ni kacji.  J i ř í  Z e  m a n  poświę cił swój re fe rat pro ble ma ty ce za-
kłóceń w języku cod zien nej ko mu ni kacji (Odraz jazykových pro blémů v každo denní
ko mu ni ka ci). Na to miast pro ce sem ko mu ni kacji w nauc za niu czeszc zy zny ja ko języka 
ob ce go zajęła się  D a  r i  n a  H r a  d i  l o v á  – Náro ky každo denní ko mu ni ka ce v kon -
tex tu po pi su re fere nční úrovně A1 podle Spo lečné ho evro pské ho re fere nčního rámce
oraz  L e n  k a  P e x o v á  – Jak stu den ti češti ny pro ci zince v zah ra ničí rozumí běžné
mluvě na českém území? W os tat niej sek cji językoznawczej wystąpiły pre le gentki,
które w swoich re fe ra tach zajęły się cod zien noś cią w języku mass me diów XXI
wieku:  M a  r i e  Č e  c h o v á  – Posuny v řeči me diálních mo derátorů oraz  J i n -
d ř i š k a  S v o b o d o v á  – Ko mu ni kační stra te gie na fa ce boo kových pro fi lech pre zi -
dentských kan didátů.
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Re fe ra ty z za kre su li tera tu roznawstwa zos tały także wygłoszone w sek cjach te -
ma tyc znych. Pierwsza z nich obe jmo wała lic zne wystąpie nia pre zen tujące pro ble ma -
tykę  doświadcza nia cod zien noś ci ja ko obrazu prze bie gu życia jednostki w twórc zoś -
ci dzie więt nas to- i dwud zies to wiec znych czes kich pi sarzy.  S v a  t a  v a  U r  b a  -
n o v á  przeds ta wiła fe no me no lo gic zny as pekt opo wia dań Ma rii Vo siko vej (Fik tivní
svět životních zkuše ností v povíd kách Ma rie Vo siko vé aneb Ma lá lek ce z fe no me no lo -
gické on to lo gie),  M o  n i  k a  Vo n  d r á č k o v á  za pre zen to wała Ka ro linę Světlą ja ko 
czy telnic zkę li tera tu ry (Li tera tu ra ja ko prožívání každ oden nos ti – čtenářka Ka ro l ína
Světlá),  M a r  t i n  Š í p  zaś poświę cił swoją uwagę  przeds ta wi cie lo wi dwud zies to -
wiec znej czes kiej pro zy his to ryc znej (K pro blé mu každo den nos ti v his to rických pró-
zách Kar la Mi cha la). Dwie następne re ferentki zajęły się od bi ciem cod zien noś ci
w pro zie Mi la dy Součko vej:  B a r  b o  r a  P o s l u š n á  – Svědectví Mi la dy Součko vé
– pla né naděje denních ak tua lit oraz  L i n  d a  W i e  d e r  m a n  n o v á  – Každo den -
nost v prózách Mi la dy Součko vé. Ko le jny re fe rat, który do tyc zył od bi cia przeżyć cod -
zien nych w sytuacji gra nic znej II wojny świa to wej, wygłosiła  I n  g r i d  C h y  t i  -
l o v á  (Prožívání každo den nos ti v pros to ru ghet ta a kon cen tračních táborů v díle Ar -
nošta Lus ti ga). W dwu po zos tałych wystąpie niach w tej sek cji za pre zen to wa ne zos -
tały wy brane utwo ry Mi la na Kun de ry.  J o a n  n a  M a k s y m -  B e n c  z e w  w re fera -
cie pt. Doświadcze nie poe ty, re wo lucjo nis ty, mężc zy zny – kun de rowskie go bo ha te ra
z po wieś ci »Życie jest gdzie ind ziej« przeds ta wiła kreację głów ne go bo ha te ra po wieś -
cio we go, na to miast  J o a n  n a  K o ś  c i u  k i e  w i c z  zajęła się kon cepcją tożs a moś ci
w twórc zoś ci pi sar za (Tożs a mość w wy bra nych utwo rach Mi la na Kun de ry).

Ko le jna sek cja li tera tu roznawcza obe jmo wała teksty pre zen tujące doświadcza nie 
cod zien noś ci ja ko kon cepcję za dań życiowych.  J a  n a  V r a  j o v á  w swoim re fera -
cie pt. »Poznám ky k to mu, co hledáme« – So fie Pod lipská v kon tex tu myšlení fin de
scié cle odniosła się do twórc zoś ci dzie więt nas to wiec znej pi sar ki, na to miast po zos ta li
pre le gen ci zaję li się różny mi as pek ta mi czes kiej li tera tu ry dwud zies to wiec znej.  M i  -
c h a e  l a  B r o d s k á  za pre zen to wała kon cepcję cod zien noś ci w cie ka wej przed wo -
jen nej po wieś ci – »...žít jen tak, jak se má...«: Kon cept každo den nos ti v an tiu to pickém
románu »Převy cho vaní«,  K a  r e l  K o m á r e k  zaś zajął się twórc zoś cią Ja ro sla va
Du rycha – Sa crum et pro fa num v díle Ja ro sla va Du rycha.  D o  b r a  v a  M o l  d a  -
n o v á  po wię ciła swo je wystąpie nie – Kons truk ce každo den nos ti v české bu do va tel-
ské próze na počátku 50. let 20. sto letí – czes kiej pro zie rea liz mu socja lis tyc zne go,
na to miast   V l a  d i m í r  N o  v o t n ý  przedstwił wyjątkowy tekst Ja na Vla dis la va do- 
kumen tujący cod zien ność dru giej połowy lat 70- tych i początku osiemdziesiątych
XX w. – Es te ti ka každo den nos ti v denících Ja na Vla dis la va. Twórc zoś cią pro za torską 
Jiře go Šo to ly zajął się w swoim wystąpie niu  J a  k u b  K l e i n  (Každo den nost v próze 
Jiřího Šo to ly) a  D a  n i e  l a  B y s t ř i c k á  zwróciła uwagę na as pekt au to bio gra ficz-
ny we współczesnym po wieś cio pi sarstwie (Au to bio gra fický román, ne bo se be re -

flexivní post mo derní hříčka? Re cepce Va culíko va »České ho snáře« ve spo lečenských
sou vis los tech). Na tle wystąpień do tyczących czes kiej twórc zoś ci pro za torskiej cie -
ka wie pre zen to wał się w tej sek cji re fe rat  L i  b o  r a  M a r  t i n  k a  oma wiający od bi -
cie cod zien noś ci w poezji (Všedno den nost v poe zii Duša na Cve ka).

Po zos tałe re fe ra ty z za kre su li tera tu roznawstwa zos tały wygłoszone w sek cji
rozpa trującej doświadcze nie cod zien noś ci ja ko mo tyw li ter acki. Przed mio tem wystą- 
pie nia  T o m á š a  H r a b  c a  pt. Analýza ar che typálních mo tivů v ra né tvorbě Mi cha -
la Ajva ze była cod zien ność bo ha te ra za gu bio ne go w mie jskim śro do wis ku i ucie -
kające go w świat ta jem nic zych mitów i ma gic znych wizji oraz sym bo li.  A l e -
k s a n  d r a  P a j ą k  rozważała różnice w spojrze niu na cod zien ność XIX i XXI w.
w his to ryc zno- przy go dowo- kry mi nalnej fan tasy Fran tiška No vot ne go (Zder ze nie
cod zien noś ci XIX i XXI wieku w po wieś ci »Prsten od vé vod kyně« Fran tiška No vot ne -
go). Na to miast  T e  r e  z a  D ě d i  n o v á  w re fera cie za tytułowa nym Fe no mén sta ré
a no vé řeči v díle Jáchy ma To po la zre kons truo wała zmia ny cza su i przes trze ni na
pods ta wie poświadczo nych w po wieś ci Ses tra zmian językowych, ja kie do ko nały się
w czeszc zyźnie po aks a mit nej re wo lucji w 1989 r.  N a  t a  l i a  P a  l i c h  w swoim
wystąpie niu Poe tyka doświadcza nia przes trze ni według Lubomíra Martín ka sku piła
się głów nie na pro za torskiej i eseis tyc znej twórc zoś ci pi sar za, pre zen tując sposób
doświadcza nia przes trze ni przez pod miot no ma dyc zny. W cen trum zain te re so wa nia
teks tu Zo bra zování každo denn nos ti v prózách Ja ku ba Ar be sa A d a  m a  K r u  p i č k i
zna lazły się prze de wszystkim po wieś ci o te ma ty ce społec znej wybit ne go czes kie go
pi sar za, twór cy ro ma net ta.

W ko le jnych re fe ra tach tej sek cji pre le gen ci rozpa try wa li za gadnie nie cod zien -
noś ci w czes kiej poezji.  V á c l a v  J i n  d r á č e k  poświę cił swo je wystąpie nie re lacji 
cza su i po nadcza sowoś ci w wierszach Kar la Ja romíra Er be na – Něko lik poznámek
k ča sovým as pek tům Er be no vy poe zie,  M a r  t i n  T i c h ý  zajął się ten dencją po now -
ne go od woływa nia się czes kich poetów końca dru giej de ka dy XX w. do ele mentów
dnia cod zien ne go oraz reakcją krytyki li ter ack iej na to zja wis ko – Všední sku tečnost
v poe zii a kri ti ka v roce 1918, na to miast  B o  h u s l a v  H o f f m a n n  przeds ta wił
sposób pre zen tacji przeży wa nia cod zien noś ci przez niek tórych poetów, np. F. Gellne -
ra, J. Kolářa, J. Kai nara oraz wy bra nych twórców współczesnych – »Nemytá a neče -
saná slo va z ulice« ja ko po slo vé každo den nos ti v české poe zii.  R o  m a n  P o l á c h
zaś za pre zen to wał młode po ko le nie czes kich poetów oraz wska zał środ ki, ja ki mi
posługują się oni w od da niu w swej twórc zoś ci te go, co cod zienne także w zes ta wie -
niu z po nadcza sowym – Napětí každo den nos ti a na dča so vos ti v »no vé« an gažova né
poe zii 21. sto letí.

Uc zest ni cy kon ferencji przeds ta wi li w swych wystąpie niach sze ro kie uję cie te -
ma tu za pro po no wa ne go przez Organi za torów oraz różno rodną me to do lo gię prze pro -
wad zo nych ba dań. Is totny jest tu fakt, że wię kszość re fe ratów pre zen to wała także so -
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lidną ana lizę ma te riałową, uwzględniając nie jednokrot nie po de jś cie kom pa ra tywne
czes ko- polskie. Dzię ki te mu możli we było przekro jo we uchwy ce nie prze jawów cod -
zien noś ci w języku i li tera turze czes kiej na osi cza so wej (uję cie dia chro nic zne i syn -
chro nic zne) oraz za pre zen to wa nie przeglądu is totnych dla współczesnej bohe mis tyki
za gadnień i pro blemów językoznawczych i li tera tu roznawczych. Czeszc zy zna zos -
tała opi sa na w różnych sferach ko mu ni kacji: język ko mu ni kacji cod zien nej, slang,
język zawo dowy. Zwróco no także uwagę na spe cy fikę ko mu ni kacji języko wej w pro -
ce sie nauc za nia czeszc zy zny ja ko języka ob ce go. Ana li zo wa no prze jawy cod zien noś -
ci i ich wpływ na mowę do rosłych, młod zieży i dzie ci, rod zimych użytkow ników
języka oraz osób uczących się czeszc zy zny. Li tera tu ra czeska zos tała za pre zen to wa na 
na sze ro kim tle in terdyscypli narnym dzię ki bo gactwu od wołań do różnych dzied zin
nau ki, m.in. do fi lo zo fii, etyki, an tro po lo gii, socjo lo gii, es te tyki, se mio tyki. Zwra ca -
no uwagę na zja wiska cen tralne i pe ry fe ry jne, na ce chy sty lo we i kreację bo ha te ra,
pre zen to wa no pos tawy człowie ka wo bec społec zeńst wa, które go de ter mi nu je, oraz
człowie ka wo bec doświadcza nia cod zien noś ci.

Różno rodność te ma tyc zna i me to do lo gic zna, zróżni co wa ne po de jś cie do pre zen -
to wa nej pro ble ma tyki ot warło przes trzeń do żywej, rzec zo wej dys kus ji, która miała
miejsce po każdym bloku te ma tyc znym w poszc zególnych sek cjach, ale także w ku -
lua rach. Kon ferencja była więc nie tylko dos ko nałą płaszc zyzną wy mia ny in te re -
sujących poglądów, ale także  ins pi racją do dalszych ba dań i do cie kań nau kowych dla
czes kich i polskich bohe mistów.

Gra ży na Ba lo wska, Opo le

Tři cet pět let Ús ta vu bohe mis tických stu dií

Ús tav bohe mis tických stu dií, který dnes na Fi lo zo fické fa kultě Uni ver zi ty Kar lo -
vy v Pra ze za bezpeču je výu ku češti ny pro ci zince, vznikl ofi ciálně 1. úno ra 1978, a to
ja ko výsle dek snah teh de jších nor ma lizátorů zajis tit ve doucí úlo hu Ko mu nis tické
stra ny Čes ko slo venska na tom to pra co višti a zajis tit i plno hodnotný ideově po li tický
vliv na je ho pra covníky i stu denty. 

Ús tav slo vanských stu dií vznikl, jak už by lo kons ta továno (srov. Ha sil 2013,
s. 232–237) sloučením oddělení češti ny pro ci zince při ka tedře české ho a slo venské ho 
jazyka UK FF a ka te dry Letní ško ly slo vanských stu dií; je ho název byl od vo zován
právě z názvu Letní ško ly, která původně měla ve svém pro gra mu ved le bohe mis -
tických stu dií i výu ku ruské ho jazyka a ta ké dalších slo vanských jazyků, pře devším

slo venšti ny, lužické srbšti ny a dalších. Letní ško la slo vanských stu dií a i nový ús tav
měly stu do vat bohe mis tiku v širším slo vanském kon tex tu. 

Per sonální složení oddělení češti ny pro ci zince při ka tedře české ho a slo venské ho
jazyka by lo ve školním roce 1978/1979 nás le du jící: ve doucí oddělení: V. Šus ta lová;
ta jemník oddělení: M. Šára; čle no vé oddělení–od borní asis ten ti: F. Čermák, K. Fi li -
pová, J. Ho lub, J. Hro nek, J. Lut te rerová, L. Nováková, J. Sedláková, M. Šára, V. Šus -
ta lová, Z. Švam berk, A. Trnková.1 

V Ús ta vu slo vanských stu dií ve školním roce 1979/1980 pra co va li: ře di tel: Ja ro -
slav Tax; zás tupce ře di te le: Jan Petr; ve doucí ta jemník: Ja ro slav Porák; ta jemníci:
K. Fi li pová, Jan Kuklík; čle no vé ús ta vu – do cent: J. Tax; od borní asis ten ti: F. Čermák, 
K. Fi li pová, J. Ho lub, J. Hro nek, J. Lut te rerová, L. Nováková, J. Sedláková, M. Šára,
V. Šus ta lová, Z. Švam berk a A. Trnková; od borní pra covníci: Vla dimír Lan da, Vlas ta
Škuba lová; ex terní ta jemník LŠSS: Vla dimír Blažek.2 

Mi lan Šára poz ději na událos ti konce sedmdesátých let mi nu lé ho sto letí vzpo-
mínal tak to: 

Paradoxně došlo i k tomu, že některé zásahy normalizátorů přinesly v konečném účinku
něco, co jejich autoři rozhodně nezamýšleli. To byl případ katedry češtiny pro cizince, která
měla být pro ne spo le hli vost svého vedení i většiny řadových pracovníků zrušena. Po jistém
váhání byla stranická kon tro la zajištěna jinak. Katedra byla sloučena s Letní školou a obojí po -
sta ve no pod jednotné vedení dvou nejosvědčenějších ´kádrů´ fakulty. Tak vznikl Ústav
bohemistických (v oné době „slovanských”) studií. Tím byly všechny programy oboru čeština
pro cizince, právě tak jako pedagogická i výzkumná ka pa ci ta soustředěna na jednom pracovišti.
Okolnost, že nové vedení dbalo hlavně na politický dozor a programově ig no ro va lo složku od bo -
r nou, se pro je vi la jako blahodárná. Stranou nevítané po zo r no sti a při jakési mrzuté přehlíživosti
mohla být rozvíjena práce, která přispívala k rozvoji oboru (Šára 1997, s. 8–9). 

V sedmdesátých a osm desátých le tech mi nu lé ho sto letí byly prohlou beny me to -
do lo gické a pe da go gické zása dy obo ru češti na ja ko cizí jazyk, ustáli la se organi zační
for ma výuky jak bohe mistů, tak i ne bohe mistů a stážistů a post gra duantů, v téže době
byly napsány učeb nice pro různé typy kursů, kte ré byly a mno hé z nich dod nes jsou
používány při výu ce ne jen na pražské Fi lo zo fické fa kultě, ale i na zah ra ničních bohe -
mis tických pra co vištích. Cvičení z české mluvnice A. Trnko vé3, ko lek tivní Tex tová
cvičeb nice české ho jazyka I, II4, Czech for Be gin ners J. Ho lu ba5, Česká slovní zás o ba
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1 Dle Seznamu přednášek FF UK na šk. rok 1978/1979. Seznamy přednášek jsou uloženy
v Archivu Uni ve rzi ty Karlovy v Praze (AUK).

2 Dle Seznamu přednášek na šk. rok 1979/1980.
3 Alena Trnková, Cvičení z české mluvnice (upravené vydání), ISV, Praha 1998.
4 Alena Trnková (ed.) a kol., Textová cvičebnice českého jazyka I, II (upravené vydání), ISV,

Praha 1994.
5 Jan Holub, Czech for Beginners, SPN, Praha 1978.



a kon ver zační cvičení J. Lut te rero vé6, Učeb nice češti ny na základě rušti ny J. Poráka7,
Slovní zás o ba I V. Šus ta lo vé8, Slovní zás o ba II K. Fi li po vé a Z. Švam ber ka9 či Cvičeb -
nice češti ny pro zah ra niční stu denty-ne bohe mis ty I a II Z. Švam ber ka10 jsou to ho
nezvratným důka zem. Kon cem osm desátých let vznikla i ko lek tivní Základní učeb -
nice češti ny su ma ri zu jící pe da go gické i lingvo di dak tické zkuše nos ti členů to ho to pra -
co viště11. Výše uve de né učeb nice, ale i něko li kadílný Slovník české fra zeo lo gie
a idioma tiky, je hož au torský ko lek tiv tvoři li pře devším uči te lé oddělení češti ny pro ci -
zince, vytvořily základ me zinárodní pres tiže dnešního Ús ta vu bohe mis tických stu dií,
ja ko spe cia li zo va né ho pra co viště pro výzkum a výu ku češti ny ja ko cizího jazyka.

V sedmdesátých le tech se i ustáli la po doba pěti le té ho obo ro vé ho stu dia češti ny
pro ci zince. Stu dium se rea li zo va lo v pods tatě ja ko dvouo bo ro vé v kom bina ci český
jazyk a li tera tu ra pro ci zince a obecná jazykověda. Složku obecně lingvis tickou pe da -
go gicky zajišťova li pra covníci teh de jší ka te dry obec né lingvis tiky a fo ne tiky, něk te ré
přednášky z jazykověd né bohe mis tiky po slou cha li zah ra niční stu den ti spo lečně se
stu denty českými a přednáše li je pra covníci ka te dry české ho a slo venské ho jazyka,
os tatní jazykověd né přednášky, se mináře a výu ku v prak tických jazykových kur sech
za bezpečo va li pra covníci Ús ta vu slo vanských stu dií. Výu ku české li tera tu ry plně sa -
tu ro va li vyuču jící teh de jší ka te dry české a slo venské li tera tu ry (se minář české li tera -
tu ry první po lo vi ny 20. sto letí vedl J. Tax); zah ra niční stu den ti po slou cha li přednášky
z české li tera tu ry spo lečně se stu denty českými,12 se mináře však větši nou měli sa -
mostatné.13 Ustáli la se i po doba kursů pro stážis ty a post gra duanty.

Je tře ba ovšem ta ké kons ta to vat, že ve dení no vé ho ús ta vu re pre zen to va né pře-
svědčeným ko mu nis tou Ja ro sla vem Taxem si by lo vědo mo, že výu ku zah ra ničních
bohe mistů mu se jí zajišťovat zkušení od borníci a dobří uči te lé s dos tatkem pe da go -
gických zkuše ností, pro to nikdo z do sa vadních členů ús ta vu ne mu sel fa kul tu k ne li -
bos ti nor ma li začního ve dení uni ver zi ty opus tit. 

Až v průběhu osm desátých let odešlo do důcho du něko lik pra covníků oddělení
češti ny pro ci zince, ne boť do vrši li důcho dový věk (V. Šus ta lová, J. Sedláková, J. Lut -
te rerová) a na je jich mís ta nas tou pi li noví mladí uči te lé (Ra do sla va Ko sová – půs obící 
na ús ta vu jen krátce, Jiří Ha sil, Mar tin Skři van, Mi lan Hrdlička, Jitka Šonková, Jiří
Pešička); oddělení posílil i zkušený pe da gog v obo ru češti na pro ci zince An tonín
Bytel.

V září 1989 odešel do důcho du J. Tax a ře di te lem ús ta vu se stal J. Kuklík. To už
ale pozvol na „pu ka ly ledy” a blížil se listo pad 1989.

Po sa me to vé re vo lu ci nas tal velký roz mach zájmu o češti nu a čes kou kul tu ru
prak ticky v ce lém světě a jak nap sal M. Šára, „by lo vše při pra ve no” (Šára 1997, s. 9),
aby mohl Ús tav slo vanských stu dií ten to zájem us po ko jo vat. Proměni lo se složení
stu dentů obo ro vé ho stu dia, ve velkém přes ta li stu do vat zájemci o češti nu z tzv. rozvo -
jových zemí a ob je vi li se stu den ti převážně evropští a stu den ti z USA. Brzy po sa me -
to vé re vo lu ci enor mně vzrostl počet stu dentů v kur sech pro stážis ty a post gra duanty,
kteří při jíždějí stu do vat češti nu v se mes trálních, či dvou se mes trálních kur sech. By lo
to mu tak pro to, že vzrostl počet me zi uni ver zitních do hod a zvýšil se i počet re ci -
pročních stu dentů, kteří při jížděli na základě me zistátních kul turních do hod. Pos -
tupně se rozšířil i počet stu dentů při jíždějících v rámci pro gra mu SOKRATES/ERAS- 
MUS, CEEPUS a sti pen distů Vi se gradské ho fon du, ale i stu dentů z USA. Na ty to sku -
tečnos ti by lo tře ba rea go vat zvýšením míst v kur sech pro stážis ty a post gra duanty.

Na počátku de va desátých let rozšířil ús tav nabíd ku kursů češti ny pro ci zince
o placený in ten zivní dvou se mes trální pro gram nazvaný Česká stu dia – Czech Stu dies. 
Kurs byl od počátku kon ci pován tak, aby je ho frek ven tan ti získa li uce lený soubor
poznatků a do vedností o českém jazy ce a české li tera tuře a kul tuře. Zpočátku se kurs
skládal ze šestnác ti ho din týdně, v poslední době byl ten to počet zvýšen na dva cet ho -
din. Mnozí ze stu dentů po ab sol vování Českých stu dií by li při ja ti na české vy so ké
ško ly a pokračo va li dál ve stu diu. Něk teří z nich i na obo ru češti na pro ci zince. Pro -
gram Česká stu dia si za do bu své exis tence vy dobyl značnou pres tiž a stal se me zi
zah ra ničními zájemci o čes kou kul tu ru a český jazyk vy hledávaným pro gra mem.
V ne poslední řadě se stal i vítaným zdro jem fi na nčních prostřed ků pro ús tav i fa kul tu. 

V roce 1991 pra covníci Ús ta vu slo vanských stu dií na své schůzi došli k závěru, že 
by by lo dobře ús tav pře jme no vat tak, aby je ho jmé no lé pe vys ti ho va lo je ho pra vé pe -
da go gické i výzkum né po slání. Děkan UK FF dne 23. čer vence 1991 vy jádřil svůj
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6 Jiřina Luttererová, Česká slovní zásoba a konverzační cvičení, (upravené vydání), ISV,
Praha 2003.

7 Jaroslav Porák, Učebnice češtiny na základě ruštiny, SPN, Praha 1977.
8 Vlasta Šustalová, Slovní zásoba I, Univerzita Karlova, Praha 1980.
9 Filipová Kamila, Švamberk Zdeněk, Slovní zásoba II, Univerzita Karlova, Praha 1982.
10 Zdeněk Švamberk, Cvičebnice češtiny pro zahraniční studen ty-ne bohe mi sty I, Karolinum,

Praha 1991 (poprvé 1981); Švamberk Zdeněk, Cvičebnice češtiny pro zahraniční studen ty-ne -
bohe mi sty II, (upravené vydání), Karolinum 1996.

11 František Čermák, Jan Holub, Jiří Hronek, Milan Šára, Základní učebnice češtiny I–V,
SPN, Praha 1987. Později bylo toto skriptum revidováno a znovu publikováno jako František
Čermák, Jan Holub, Jiří Hronek, Milan Šára, David Short, Czech. A multi-level course for
advanced learners I, II, Masarykova univerzita, Praha, Brno, Londýn 1993.

12 Přítomnost zahraničních studentů-bohemistů ve společných seminářích s rodilými
mluvčími může být a mnohdy i je z didaktického hlediska velmi přínosná, zahraniční studenti
totiž vnášejí do výuky „pohled z druhé strany”, zvnějšku na pro ble ma ti ku českého jazyka,
literatury i kultury.

13 K proměnám výuky české literatury na Ústavu slovanských studií (a později na Ústavu
bohemistických studií) blíže viz Hasil, 2011, s. 191–197. 



souhlas s na vrho va nou změnou a pře jme no val ús tav na Ús tav bohe mis tických
studií.14 

V průběhu de va desátých let došlo k dalším per sonálním ob měnám. A. By tel od jel
na lek torát na Hankuk Uni ver si ty v Seou lu v Jižní Ko re ji a po návra tu do vlas ti začal
pra co vat v Ús ta vu jazyko vé a od bor né přípravy UK, bo hužel však krátce na to náhle
zemřel. J. Šonková nás le do va la své ho manžela, který získal pra covní mís to v USA,
M. Skři van pe da go gickou práci na uni ver zitě opus til a F. Čermák se stal ře di te lem
nově za ložené ho Ús ta vu České ho národního kor pusu UK FF (svůj pe da go gický úva -
zek ale nadále rea li zu je v Ús ta vu bohe mis tických stu dií). Do důcho du odešli
Z. Švam berk, J. Hro nek, K. Fi li pová, L. Nováková i M. Šára a A. Trnková, ex terní pe -
da go gickou spo lu práci uko nčil E. Ve jvo da. 

V so bo tu 22. srpna 2009 uprostřed 53. běhu Letní ško ly slo vanských stu dií neče -
kaně zemřel ve věku 69. let pro fe sor Jan Kuklík. Děkan fa kul ty pro to jme no val ře di te -
lem Ús ta vu bohe mis tických stu dií M. Hrdličku a ře di te lem Letní ško ly slo vanských
stu dií J. Ha si la. 

Ús tav bohe mis tických stu dií se zabývá současným českým jazykem a čes kou kul -
tu rou s důra zem na je jich pe da go gickou pre zen ta ci zah ra ničním stu dentům bohe mis -
tiky. Čle no vé ús ta vu pro to velkou po zor nost věnu jí stu diu součas né ho české ho jazyka 
ve všech je ho sty lových vrstvách, pře devším se zaměřu jí na kor pu sový výzkum běžně 
mlu ve né ho jazyka, na po pis české fra zeo lo gie a idio ma tiky a na stra ti fi ka ci dnešní
češti ny. Pra covníci ús ta vu se rovněž soustřeďu jí na výzkum českých ši roce chá pa-
ných reálií (na odraz české kul tu ry a his to rie v součas né češtině) a na je jich lingvo di -
dak tickou apli ka ci ve výu ce češti ny pro ci zince. Pods tatnou část vědecko výzkum né
čin nos ti ÚBS v nedávné his to rii předs ta vo val po pis úrovní české ho jazyka podle Spo -
lečné ho evro pské ho re fere nčního rámce pro jazyky, v dnešní době se ús tav soustřeďu -
je na vytvoření lingvo di dak tické ho po pi su gra ma tiky české ho jazyka pro ci zince a na
kon fron tačně zaměřený výzkum češti ny v rámci slo vanských jazyků. Něk teří čle no vé 
ús ta vu se zabývají i výzku mem tes tování jazykových zna lostí a apli kací poznatků
z té to oblas ti do praxe. ÚBS se v ne poslední řadě soustřeďu je na rozvíjení di dak tiky
češti ny ja ko cizího jazyka a na tvor bu učeb nic a učeb ních ma te riálů pro výu ku češti ny
pro ci zince na různých úrovních i zaměření (od výuky vy so koškolské až po nízko pra -
ho vé kurzy).

V ne jnovější etapě his to rie obo ru češti ny pro ci zince by la vytvoře na řa da
úspěšných učeb nic, kte ré re pre zen tu jí současnou od bor nou úro veň Ús ta vu bohe mis -
tických stu dií. Uveď me kupříkla du ko lek tivní Češti nu pro středně a více pokroči lé15

do plněnou Pra covním seši tem16, učeb ni ci Ne bojte se češti ny Any Ada mo vičo vé17,
ko lek tivní třídílnou učeb ni ci Ba sic Czech I, II, III 18, ko lek tivní učeb ni ci češti ny pro
mírně a středně pokroči lé na základě němči ny Brána jazyka české ho otevřená19,
skrip tum Výbor z textů k dějinám české ho myšlení J. Kuklíka a J. Ha si la20 a Z tra dic
české kul tu ry H. Ha si lo vé a J. Ha si la21.

V ne poslední řadě je tře ba též zmínit výzkum né pro jek ty, kte ré byly zaměřeny na
výzkum obo ru češti na ja ko cizí jazyk a na je jichž řešení se význam nou měrou podíle li
pra covníci Ús ta vu bohe mis tických stu dií. Pře devším to by lo zpra cování po pi su tzv.
pra ho vé úrovně B1 češti ny ja ko cizího jazyka, ve doucím au torské ho ko lek ti vu byl
M. Šára22, a po pi su úrovně B2, ten to pro jekt vedl J. Ho lub23. Oba po pi sy jsou součástí
pro jek tu podpo ro va né ho MŠMT ČR, který zařa dil češti nu a Čes kou re pu bliku v evro -
pském kon tex tu me zi státy, jež v rámci Spo lečné ho evro pské ho re fere nčního rámce
pro jazyky24 jednotně po pi su jí a vyuču jí daný jazyk ja ko cizí a tes tu jí jazyko vé do -
vednos ti ci zinců, učících se cizí jazyk. Řešení to ho to pro jek tu nes porně přispělo
k posílení od bor né pres tiže Ús ta vu bohe mis tických stu dií v očích me zinárodní bohe -
mis tické veře jnos ti. Ste jně tak ja ko kor pu so vé zpra cování Slovníku běžně mlu ve né
češti ny, který vznikl za ve dení prof. F. Čermáka ve spo lu práci s Ús ta vem České ho
národního kor pusu; členy au torské ho ko lek ti vu by li uči te lé Ús ta vu A. Ada mo vičová,
J. Pešička a v počáteční fázi přípravy ru ko pi su i J. Šonková25. M. Hrdlička je au to rem
něko li ka mo no gra fií zabývajících se češti nou ja ko cizím jazykem.26 J. Ha sil pu bliko -
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14 Dopis děkana FF UK je uložen v archivu Ústavu bohemistických studií na FF UK.
15 Jana Bischofová, Jiří Hasil, Milan Hrdlička, Jitka Kramářová, Čeština pro středně a více

pokročilé, Karolinum, Praha 1997; třetí přepracované vydání 2011.

16 Jana Bischofová, Jiří Hasil, Milan Hrdlička, Jitka Kramářová, Pracovní sešit k učebnici
Čeština pro středně a více pokročilé, Ka ro li num, Praha 1999.

17 Ana Adamovičová, Nebojte se češtiny, Karolinum, Praha 2005.
18 Ana Adamovičová, Darina Ivanovová, Basic Czech I, Karolinum, Praha 2006; Ana

Adamovičová, Milan Hrdlička, Darina Ivanovová, Basic Czech II, Karolinum, Praha 2007; Ana
Adamovičová, Milan Hrdlička, Basic Czech III, Karolinum, Praha 2010.

19 Jiří Hasil, Eva Hájková, Helena Hasilová, Monika Zielinski, Brána jazyka českého
otevřená, Karolinum, Praha 2007.

20 Jan Kuklík, Jiří Hasil, Výbor z textů k dějinám českého myšlení, Karolinum, Praha 2000.
21 Helena Hasilová, Jiří Hasil, Z tradic české kultury, Karolinum, Praha 2004.
22 Šára Milan a kol., Prahová úroveň – čeština jako cizí jazyk, CEP, Štrasburk 2001.
23 Jan Holub a kol., Čeština jako cizí jazyk. Úroveň B2, MŠMT ČR v nakladatelství Tauris,

Praha 2005.
24 Kol., Společný evropský referenční rámec pro jazyky [český překlad], Univerzita

Palackého, Olomouc 2002. 
25 František Čermák a kol., Slovník běžně mluvené češtiny, Karolinum, Praha 2007.
26 Milan Hrdlička, Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka, AUC, Phi lo lo gi ca,

Monographia CXXXV, Karolinum, Praha 2000; Milan Hrdlička, Čeština jazyk cizí, ISV, Praha
2002; Milan Hrdlička, Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. K prezentaci gramatiky



val mo no gra fii o in terkul turních as pek tech me zikul turní ko mu ni ka ce.27 A znovu v té -
to sou vis los ti při po meňme ko lek tivní čtyřdílný Slovník české fra zeo lo gie a idio ma -
tiky28, je hož poslední díl vyšel nedávno.

Ús tav bohe mis tických stu dií a je ho před chůd ce (tj. Ús tav slo vanských stu dií) ta ké 
pra vi delně pořádá me zinárodní sym po zia o češtině ja ko cizím jazyku, na nichž do -
chází k me zinárodní výměně zkuše ností z výuky češti ny ja ko cizího jazyka.29 Pra-
videlně jsou vydávány sborníky obsa hu jící příspěv ky pro ne se né na těch to sym po -
ziích.30 Ty to sborníky spo lu s tra diční sborníko vou řa dou Přednášky z ... běhu Letní
ško ly slo vanských stu dií jsou vítanými přírůstky ne jen českých od borných kni ho ven,
ale je o ně zájem i v zah ra ničí, kde pro pa gu jí do bré jmé no pražské bohe mis tiky a vy-
tváře jí obraz o celko vé úrovni spo lečenských věd v České re pu blice.31

Ús tav bohe mis tických stu dií pěs tu je četné styky se zah ra ničními bohe mis tickými
pra co višti. 

Ne jdelší tra di ci má pravděpo dob ně spo lu pořádání tzv. Berlínské ho Bohe mi ca/
/Slova ci ca, in ten zivního čtrnác ti denního kur su české ho ne bo slo venské ho jazyka,
který se ko nal pra vi delně od roku 1990 do roku 2012 v září na Hum boldtově uni ver -
zitě v Berlíně. Na kurs na va zo va la týdenní exkurse do Prahy. Na výu ce v Berlíně se
kromě berlínských bohe mistů v různých le tech podíle li J. Pešička, M. Hrdlička,
J. Kramářová, J. Bischo fová, K. Fi li pová a J. Ha sil, který se spo lu podílel i na organi -

za ci kur su. Pra vi delně též do chází k výměnným krátko dobým přednáškovým poby-
tům pe da gogů ÚBS a Ús ta vu sla vis tiky Hum boldto vy uni ver zi ty. 

Ve školním roce 2009/2010 vyús ti la úzká spo lu práce me zi ÚBS a Ús ta vem sla vis -
tiky na Uni ver zitě v Lips ku v po depsání pro gra mu PRIMUS – BACHELOR PLUS,
na němž se podílí i Uni ver zi ta ve Vra tis la vi (Wrocław). Jde o spo lečný pro gram
určený stu dentům ba ka lářské ho stu dia obo ru zá padní sla vis ti ka lipské uni ver zi ty fi -
nan co vaný německou organi zací Deut sche Aka de mische Aus tausch dienst. Lipští stu -
den ti tak mají v průběhu jedno ho roku možnost ab sol vo vat nad rámec své po vin né
výuky ještě čtyři týdenní blo ky in ten zivní jazyko vé výuky češti ny a čtyři týdenní blo -
ky in ten zivní jazyko vé výuky polšti ny. V nás le du jícím roce stráví je den se mestr na
uni ver zitě ve Vra tis la vi a je den na uni ver zitě v Pra ze. Výu ku češti ny v Lips ku
zajišťova li a zajišťují Z. Hajíčková, J. Pešička a J. Ha sil. Kromě to ho probíhá úzká
spo lu práce ÚBS a Ús ta vu sla vis tiky v Lips ku i ve vědecké oblas ti a rea li zu je se i mo -
bi li ta uči telská.

Pe da go gická mo bi li ta je rozvíje na i me zi uni ver zitními bohe mis tickými pra co -
višti v Řezně (Re gens burg), ve Vídni, v San tia gu de Com pos te la, v Bru se lu a v ne -
poslední řadě i ve Lvově a v Ky jevě, v Plovdi vu a ta ké v Shef fiel du, v Gen tu, v Os lu,
v Tam pe re a ta ké v Košicích a Bra tis lavě. 

Za zmínku stojí ta ké učeb nice, kte ré vznikly ve spo lu práci se zah ra ničními bohe -
mis tickými pra co višti, například s Hum boldto vou uni ver zi tou v Berlíně v SRN32,
s uni ver zi ta mi v Ky jevě a ve Lvově na Ukrajině33 a s Hankuk Uni ver si ty v Seou lu
v Jižní Ko re ji34.

Uči te lé ús ta vu rovněž vy jíždějí na zah ra niční bohe mis tická pra co viště ja ko lek -
toři české ho jazyka. V mi nu los ti tak například A. Trnková přednáše la na Lo mo no so -
vově uni ver zitě v Mosk vě a L. Nováková na uni ver zitě v Pekin gu. Na Hankuk Uni -
ver si ty v Sou lu v Jižní Ko re ji půs o bi li A. By tel, J. Bischo fová, J. Kramářová a J. Pe-
šička, na Hum boldtově uni ver zitě v Berlíně pra co val ja ko lek tor J. Pešička, který
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jazyka v učebnicích češtiny pro cizince, AUC, Phi lo lo gi ca, Mo no gra p hia CLVII, Ka ro li num,
Praha 2009; Milan Hrdlička, Ka pi to ly o češtině jako cizím jazyku, Západočeská uni ve rzi ta
v Plzni, Plzeň 2010.

27 Jiří Hasil, Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace, Acta Uni ver si ta tis Purkynianae
165, Studia Didactica, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2011.

28 František Čermák a kol., Slovník české frazeologie a idiomatiky I, II, III 1, 2, Academia,
Praha 1983, 1988, 1994, IV. díl, Leda, Praha 2009 (nakladatelství Leda v r. 2009 vydalo celý
slovník jako komplet). 

29 Zatím poslední z těchto sympozií se konalo od 13. do 17. srpna 2013, sborník referátů
přednesených na tomto setkání by měl vyjít do konce roku 2013. 

30 Kol., Materiály ze sympozia o bohemistice v zahraničí, ed. Jaroslav Tax, SPN, Praha 1979;
kol., Materiály ze II. sympozia o bohemistice v zahraničí, ed. Jaroslav Tax, Univerzita Karlova,
Praha 1980; kol., Čeština jako cizí jazyk III. Materiály z III. mezinárodního sympozia Český
jazyk a literatura v zahraničí, ed. Jaroslav Tax, Karolinum, Praha 1990; kol., Čeština jako cizí
jazyk IV. Materiály ze 4. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, eds. Jan Kuklík,
Jiří Hasil, Univerzita Karlova, Praha 2002; kol., Čeština jako cizí jazyk V. Materiály z V.
mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, eds. Jan Kuklík, Jiří Hasil, Eu ros la vi ca,
Praha 2008; kol., Čeština jako cizí jazyk VI. Materiály z VI. mezinárodního sympozia o češtině v
zahraničí, eds. Milan Hrdlička, Jiří Hasil, Eu ros la vi ca, Praha 2012. 

31 První díl sborníkové řady Přednášky z XX. běhu Letní školy slovanských studií vyšel z 9.
běhu a zatím poslední z běhu 56. 

32 Jiří Hasil, Helena Hasilová, Čtení o České re pu b li ce, Humboldt-Universität zu Berlin,
Berlín 1997; Hana Adam, Eva Hošnová, Milan Hrdlička, Petr Mareš, Krok za krokem I,
Humboldt-Universität zu Berlin, Berlín 1998. 

33 Oksana Antoněnko, Jiří Hasil, Helena Hasilová, Naďa Lobur, Olga Palamarčuk, Kultura
českého národa – tradice a současnost, Nakladatelství Lvovské Frankovy univerzity, Lvov
2006, druhé podstatně přepracované vydání 2010; Olga Palamarčuk, Naďa Lobur, Jiří Hasil,
Чеська мова для українців, 1. díl, Vydavatelství Lvovské národní univerzity Ivana Franka,
Lvov 2011. 

34 Jana Bischofová, Antonín Bytel, Kyuchin Kim, Česká kultura, HUFS, Seoul 2000; Jana
Bischofová, Kwon Jae-il, Osobnosti české kultury, HUFS, Seoul 2001; Jana Bischofová,
Antonín Bytel, Kwon Jae-il, České reálie, HUFS, Seoul 2003; Jitka Kramářová, Kyuchin Kim,
Česká literatura ve 20. století, HUFS, Seoul 2003.



strávil je den rok ja ko lek tor i na uni ver zitě ve Fran fur tu nad Mo ha nem. Na Svobod né
uni ver zitě v Bru se lu půs o bil M. Hrdlička. V To kiu půs obí ja ko lek tor ka české ho
jazyka M. Gebhar tová.

V oblas ti vědecko výzkum né práce v současnos ti či v nedávné mi nu los ti pra cov-
níci ÚBS par ti ci po va li, resp. par ti ci pu jí na něko li ka pro jek tech, např. Výskum a vzde- 
láva nie na UPJŠ – smero va nie k ex ce lentním európskym uni ver zitám (Ex pert);
Nabývání druhé ho jazyka u ro dilých mlu včích rušti ny v českém prostředí ve srovnání
s německým; Mo derní mluvnice češti ny pro stu denty ma gis terských a dok torských
pro gramů fi lo lo gických oborů a Češti na v afázii. Čle no vé ús ta vu se ak tivně spo lu -
podíle li na pro jek tu Ino vace vzdělávání v obo ru češti na ja ko druhý jazyk (tvor ba tzv.
žákovské ho kor pusu), no si te lem to ho to pro jek tu by la Tech nická uni ver zi ta v Li ber ci.
Něk teří též au torsky přispěli k vytvoření me to dické příručky pro nízko pra ho vé kurzy
češti ny (ve spo lu práci s Aso ciací uči telů češti ny ja ko cizího jazyka a organi za ce mi
Člověk v tís ni, SOZE a CIC). Jiní se za poji li do pře pra cování zkoušky z češti ny pro
žada te le o trvalý pobyt (A1) a do vy pra cování spe ci fi kací pro nový formát zkoušky
k trva lé mu pobytu (A2). Probíhají ta ké in tenzívní práce na do ko nčení výzku mu, je hož 
před mětem je zkoumání re cep tivních zna lostí blízce příbuzné ho jazyka (Jak rozumějí
zah ra niční slo va kis té češtině a zah ra niční bohe mis té slo venštině). Uči te lé Ús ta vu
bohe mis tických stu dií se věnu jí i otázkám lingvo di dak tickým a vytváře jí no vé učeb ní
ma te riály a pu bliku jí v ča so pi sech Český jazyk a li tera tu ra, Naše řeč, Nová češti na do -
ma a ve světě, Stu die z apliko va né lingvis tiky, Kraji ny češti ny, Bohe mis tyka i jinde.
Pu bliku jí i v zah ra ničí a účastní se me zinárodních i domácích vědeckých setkání. 

V průběhu posledních let opus ti li řa dy in terních pra covníků ÚBS J. Kramářová
a J. Pešička, do důcho du odešli J. Bischo fová a J. Ho lub. Na je jich mís ta byly při ja ty
Zu za na Hajíčková, An drea Hu dous ková, Ma rie Kestřánková a Ja na Do lenská.

V roce 2013 Ús tav bohe mis tických stu dií pra cu je v tom to složení: ře di tel: doc.
PhDr. Mi lan Hrdlička, CSc.; zás tupce ře di te le: od borný asis tent PhDr. Jiří Ha sil,
PhD.; ta jem nice: PhDr. Zu za na Hajíčková; od bor né lek torky: PhDr. Ana Ada mo -
vičová, Mgr. Ma rie Boc cou Kestřánková, Mgr. Ja na Do lenská, Mgr. Mar ké ta Gebhar -
tová, PhDr. Zu za na Hajíčková, Mgr. An drea Hu dous ková, Ph.D., Mgr. Da ri na Iva no -
vová a PaedDr. Ilo na Kořánová; ex terní spo lu pra covníci: PhDr. Ja na Bischo fová,
PhDr. He le na Con for tiová, CSc., PhDr. Jitka Kramářová, PhDr. Jiří Pešička, Mgr. Šte -
fan Pilát; spo lu pra covníci z jiných pra co višť UK FF: prof. PhDr. Fran tišek Čermák,
DrSc., prof. PhDr. Ha na Glad ko va, CSc., PhDr. He le na Ha si lová, Ph.D., prof. PhDr.
Ale na Ma cu rová, CSc., prof. PhDr. Petr Ma reš, CSc.; ad mi nis tra tivní pra covnice:
Vlas ti mi la Mikátová, PhDr. Ka teři na Klou bová; ře di tel ství LŠSS: ře di tel: PhDr. Jiří
Ha sil, Ph.D., ta jem nice: PhDr. Ja na Bischo fová, PhDr. Ja na Do lenská, Mgr. Da ri na
Iva no vová, Vlas ti mi la Mikátová, Bc. Ma rie Při by lová.

His to rie Ús ta vu bohe mis tických stu dií není příliš dlouhá, pouhých tři cet pět let,
his to rie výuky češti ny pro ci zince v Pra ze je mnohem delší. Ús tav bohe mis tických
stu dií se snaží na tu to his to rii důs tojně navázat a plnit tak své po slání při šíření české -
ho jazyka a české kul tu ry v zah ra ničí. Snad se mu to i daří. 
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