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Irena BO GOCZOVÁ

Os trava

Szkice z dia lek tolo gii języka czeskiego. 
1. Straty fikacja czeskiego języka narodowego

Ke y words: idiom, dia lect, the Czech lan gu a ge, dia lec to lo gy, dia lec to grap hy
Słowa klu czo we: od mia na ję zy ka, dia lekt, ję zyk cze ski, dia le kto lo gia, dia le kto gra fia

Abs tract

The present article in tro duces the strati fi ca tion of the Czech national language by
means of the enu mera tion of its varieties. The func tional styles of literary Czech,
including col lo quial standard Czech, are mentioned, but also its col lo quial varieties –
inter dia lects (Common Czech), dialects and socio lects. The author also attempts to
give a char ac teri za tion of commonly spoken Czech language (everyday Czech). She
compares the Czech language situation with the situation of the Polish national
language and uses Polish and Czech lin guis tic (dia lec tologi cal) ter mi nol ogy.

V článku je před stavena strati fikace českého národního jazyka, jsou vyjmeno-
vány jed not livé útvary tohoto celku. Zmiňují se styly spisovné češtiny včetně
hovorové spisovné češtiny, ale i variety ne spi sovné – inter dia lekty (obecná čeština),
dialekty i socjolekty. Autorka se snaí podat charak ter is tiku také běně mluveného
českého jazyka. Autorka srovnává českou jazykovou situaci se situací v rámci pol-
ského etnického jazyka a nabízí polskou i českou ja zyk ověd nou (dia lek tologickou)
ter mi nolo gii. 

Wpro wa dze nie

De cy dując się na nad rzęd ny ty tuł Szki ce z dia le kto lo gii ję zy ka cze -
skie go, obe j mujący ki l ka ar ty kułów po świę co nych sy tu a cji cze sz czyz-
ny, ma my na uwa dze dwo i stość po ru sza ne go za gad nie nia. Dia le kto lo -
gię na le ży tu ro zu mieć w sen sie pod mio to wym, czy li ja ko dział ję -
zykoz na w stwa (w da nym wy pa d ku bo he mi sty ki) za j mujący się „zróż- 
ni co wa niem w za kre sie mo wy da ne go te ry to rium ję zy ko we go (=
obsza ru za mie szki wane go przez społecz ność, którą cha ra kte ryzu je

między in ny mi po czu cie ogólno narodo wo ścio wej wię zi ję zy ko wej)”
(Dejna 2009, s. 71), a dział ten, po wołując się na to sa mo źródło,
przed sta wia „dia le kta l ne fa kty ję zy ko we dia chro ni cz nie, w prze kro ju
hi sto ry cz nym” (De j na 2009, s. 71), ko rzy stając z me tod porów naw -
czoję zyko wych. Cy to wa ny po wy żej Ka rol De j na sfo r mułował za da -
nia dia le kto lo gii w na stę pujący spo sób:

[Dia le kto lo gia] biorąc za pod sta wę stwier dzo ny i opisany przez dia le ktografię
stan gwarowy oraz posługując się do cie ka nia mi history czno-po równaw czy mi, wy ja ś -
nia procesy róż ni co wa nia się cech ję zy ko wych, ustala przy czy ny tych pro ce sów
i warunki, w jakich one zachodzą, omawia prawidłowość i re zu l ta ty ich prze bie gu,
słowem – wykrywa ich genezę, bada prawa ich rozwoju i formułuje wysnute z tych
badań syn te ty cz ne uo gó l nie nia i wnioski […] (Dejna 2009/1968, s. 72–73).

Nie co od mien ny cha ra kter ma w ro zu mie niu au to ra dia le ktogra fia, 
któ ra pra cu je z tzw. da ny mi diale ktolo gicz ny mi, przed sta wiając je
opi so wo, kar to gra ficz nie lub w po sta ci in nych opra co wań na uko wych
(słow ni ki, an to lo gie). Jest pewną „opi sowo -ma te riałową sumą wie -
dzy o bu do wie po szcze gó l nych gwar w za kre sie fo ne ty ki, gra ma ty ki
i słow ni c twa, jest zbio rem usy stema tyzo wa nych wia do mo ści o za kre -
sie i geo gra fi cz nych za się gach zró ż ni co wań da ne go te rytorium ję zy -
ko we go”, kon cen tru je się na sta nie gwa ro wym w ja kimś kon kre t nym
cza sie i na okre ślo nym ob sza rze, „nie uw z ględ niając jed nak przy tym
ge ne zy i ewo lu cji zró ż ni co wań ję zy ko wych” (De j na 2009, s. 72).

Wspo mnia na su ma da nych, czy li przed miot ba dań i ana liz dia le -
kto lo gów, od gry wa w ni nie j szym ar ty ku le, jak rów nież w trzech ko le -
j nych szki cach nie mniej istotną ro lę. Ich ce lem jest zwró ce nie uwa gi
na to, co było i na dal jest te ma tem dys ku sji w cze skim śro do wi sku na -
uko wym, co jest przed mio tem ba dań, opra co wań lub spo rów wśród
cze skich bo he mi stów1. Na szym za mia rem jest rów nież ułatwie nie
pol skie mu od bio r cy orien ta cji w od po wied nim ma te ria le ję zy ko wym, 
w sy ste mach dia le któw i gwar ję zy ka cze skie go, wy kry cie ró ż nic
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1 W od nie sie niu do treści naszych artykułów można by użyć pojęcie meta diale -
kto lo gia, w znaczeniu ‘refleksja na temat dorobku ba da w cze go w zakresie dia le kto -
logii’ (por. Hlavsová 2012, s. 49).



i zbie ż no ści po mię dzy sy tu acją w (ogó l no)na ro do wym2 ję zy ku cze -
skim i pol skim, jak rów nież zwró ce nie uwa gi na spe cy fi kę cze skiej
i pol skiej my śli ling wi sty cz nej. W od ró ż nie niu od źró deł wyłącz nie
cze skich (cze skoję zy cz nych) sta ra my się przed sta wić kon kre t ne zja -
wi ska, ko rzy stając (rów nież) z pol skiej ter mi no lo gii języ koz na w czej.

Roz po cznie my od ogó l nych fa któw od noszących się za rów no do
ję zy ka cze skie go, jak i pol skie go, by pó ź niej już do nich nie wra cać. 

Po pie r wsze, stwier dza my, że o ile da w niej dia le kto lo gia była
związa na z et no lo gią/et no gra fią, z fo l klo rem, ku l turą lu dową, ewen -
tu a l nie z ory gi nalną twó r czo ścią li te racką wpro wa dzającą w ra mach
tzw. nu r tu lu do we go do te kstów ar ty sty cz nych ele men ty gwa ro we,
o ty le w cza sach no wszych dia le kto lo gia weszła w ścisły związek
z so cjo lo gią i so cjo ling wi styką, dzieląc się z nią nie ty l ko gro nem
użyt ko w ni ków ję zy ka lub ma te riałem ję zy ko wym, ale też me to da mi
i te ch ni ka mi ba da w czy mi. W ra mach języ koz na w stwa bli sko ma rów -
nież do te o rii ko mu ni ka cji i sty li sty ki3. Z dru giej stro ny, to, co było
i na dal jest przed mio tem dia le kto lo gii, nie służy wyłącz nie tej właś nie 
dys cy p li nie ling wi sty cz nej. Myśl tę roz wi ja Kwi ry na Han d ke w ten
oto spo sób:

W obecnym kształcie dia le kto lo gia nie ogra ni cza się do badania dy fe ren cja cji geo -
gra fi cz nej i dia le kta l nej odmiany języka, choć nadal jest to jedno z jej pod sta wo wych
zadań, często jednak bywa nie celem samym dla siebie, ale śro d kiem lub stadium
prowadzącym do ogólniejszych do cie kań ling wi sty cz nych (Handke 2010, s. 14–15). 

Po dru gie, tak sa mo dla cze skie go dia le kto lo ga, jak i dla pol skie go
ba da cza wy ra ź nie zmie nił się pro fil uży tko w ni ka gwa ry, tzw. in for -
ma to ra, któ ry stał się ogó l nie „to wa rem de fi cy to wym”4.

Po trze cie, wy cho dzi my z założe nia, że w ra mach obu ję zy ków na -
ro do wych doszło do wyod rę b nie nia dia le ktu cen tra l ne go, z któ re go
roz winął się auto no mi cz ny ogó l ny wa riant nor ma ty w ny, i to za rów no
w po sta ci pi sa nej, jak i mó wio nej. Uwa ża my rów nież, że au to no mia
od mia ny zwa nej ku l tu ralną lub li te racką (spisovný ja zyk) po le ga m.in.
na obe cno ści gra nic mię dzy tą od mianą a po zo stałymi od mia na mi ję -
zy ka narodowe go, i to za rów no stru ktu ral ny mi, jak i nie stru ktura lny -
mi. 

Po czwa r te, wspó l ne są w obu ję zy kach na ro do wych ta kie zja wi -
ska, jak: in no wa cje dia le kta l ne, in te gra cja ję zy ko wa i fu zja ję zy ka
ogó l ne go z je go od mia na mi (Rud nic ka- Fi ra 2010, s. 11) w za się gu
ogó l no społecz nym oraz dy glo sja5 i wy zby wa nie się gwa ry przez jed -
no stki6. Po da ne zja wi ska po ciągają za sobą kon se k wen cje w sen sie
ling wi sty cz nym, ale też psy cho-, pra gma- i socjo ling wisty cz nym.
W obu ję zy kach gwa ry ewo lu ują sy ste mo wo i fun kcy j nie (No wo wie j -
ski 2010, s. 121), co przy czy nia się do po wsta wa nia no wych uty li ta r -
nych re je strów ję zy ka na ro do we go; po ja wiają się in ter dia le kty (po-
naddia le kty, pan dia le kty), włącz nie z gwa ra mi mie j ski mi, ró ż ne go ro -
dza ju neo gwa ry, re gio le kty, komuni kacyj no-sty lo we od mia ny i od -
mian ki trze ciej i ko le j nej ja ko ści, któ re prze j mują pie r wotną ro lę gwa -
ry, po zo stając w du żym sto p niu sty lo wo nace cho wa ny mi i – na tle dia -
le ktu kul tura l ne go – „niedo warto ściowa ny mi”. 
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pozostających przez cały czas poza zasięgiem środków masowego przekazu; osób,
które cechuje „an al fa be tyzm, a w każdym razie rzadkie obcowanie z książką” (Sie-
rociuk 2010, s. 124), a zarazem od po wied nia wiedza zdro wo rozsądkowa, mądrość
życiowa, bogate słownictwo i wysoka in te li gen cja socjalna i emo cjo na l na.               

5 Zgadzamy się z tezą, że przełączanie kodów to po prostu „wymóg kulturowy”
(Skudrzyk 2010, s. 139).

6 Świadome wyzbywanie się gwary przy równocześnie niedoskonałej kompetencji 
językowej w odmianie literackiej prowadzi do hiper pora w no ści, czyli błędnego,
równie lub być może jeszcze bardziej niepożądanego efektu zachowania mownego.
Pozbawianie wypowiedzi elementów gwarowych może prowadzić do zubożenia ję-
zyka, gdyż leksemy znane tylko w postaci gwarowej zastępowane są hiper le kse ma mi
i nie zawsze od po wied ni mi wyrazami bli sko zna czny mi.

2 Pre fe ru je my termin język narodowy przed np. terminem język etniczny lub ję-
zyk ogólny choćby ze względu na fakt, że ko re spon du je z czeskim pojęciem národ-
ní jazyk.

3 Nie kwe stio nu je my oczywiście słuszności związku pomiędzy dialektologią
a dia chro ni cz nym opisem języka (gramatyką historyczną), ale w czasach najnow-
szych uważamy go za mniej produktywny.

4 W terenie nie ma już osób na wzór „szlachetnego dzikusa” z Umowy społecznej
Rousseau (Kajfosz 2005, s. 18), nieopuszczających przez całe życie rodzinnej wioski, 



Ję zyk cze ski, po do b nie jak pol ski i in ne ję zy ki na tu ra l ne, nie jest
więc two rem jed no rod nym, nie jest mo no li tem, lecz zbio rem całego
sze re gu od mian i sty lów. Od mia ny te, czy li ró ż ne go ro dza ju „le kty”,
mo ż na opi sy wać i kla sy fi ko wać, przy j mując naj róż nie j sze kry te ria,
o czym języ koz na w cy do sko na le wiedzą7. W bli skich nam ję zy kach
przyjął się po dział na od mia ny re gio na l ne i społecz ne (uwa run ko wa ne 
bio lo gi cz nie, psy choso maty cz nie oraz za wo do wo, śro do wi sko wo).
Naj wię cej od mien no ści wy ni ka jed nak z ogro mne go zróż ni co wa nia
po trzeb komu nika cy j nych człowie ka, po nie waż 

[…] vyj de me - li z konkrétních komunikačních situací, v nichž je jazyka, v našem
případě češtiny, užíváno, je nepochybné, že není jen jedna jediná čeština, ale
nepřeberné množství češtin […] (Havlík 2011, s. 13).

1. Zróż ni co wa nie odmia nowo- sty lo we i ter mi no lo gia

W wie lu pra cach języ koz na w czych do strze ga my, nie ste ty, za mia -
nę te r mi nów od mia na i styl. Nie raz cho dzi o za bieg pra kty cz ny, na wet 
wska za ny, ale tam, gdzie za le ży na dokład nej stra ty fi ka cji ję zy ka na -
ro do we go, mie sza nie tych dwu po jęć pro wa dzi do nie po ro zu mień8.
Za bar dziej od po wied ni te r min niż styl uwa ża my tu po ję cie „wa r stwa

sty lo wa“ (sty lová vrstva), któ re wy ra ża in ne tre ści niż „sty le fun kcjo -
na l ne” (funkční styly, funkční sty lové ob lasti), do któ rych na leżą ta kie,
jak np.: po to cz ny, ar ty sty cz ny, na uko wy, pub licy sty cz ny, kan cela ry j -
ny itp.9 Nie za mie rzając wcho dzić w szcze góły te o rii sty lów fun kcjo -
na l nych, pra gnie my pod kre ślić, że ich li cz ba ty l ko w cze skich źród-
łach po da wa na jest w gra ni cach od dwóch (sdělný i este ti c ky sdělný)
przez czte ry (prostě sdělný, odborný, pu b licistický, umělecký) do oko-
ło dwu na stu, któ re wy mie nia się w pod rę cz ni ku Příruční mlu v ni ce
češtiny z 1995 r. (s. 725), do dając do po wy ższych ko le j ne, np. epi sto-
lární, správně-administrativní, ekonomický, propagační, ideologický, 
esejistický, direktivní, orientační, nie mó wiąc o całym sze re gu pod sty -
lów10.

W po do b nie ostro ż ny spo sób na le ży pod cho dzić do in nych skład -
ni ków cze skie go ję zy ka na ro do we go (český národní ja zyk, da lej
ČNJ); i tu na po ty ka my ró ż no rod ność po jęć, któ re nie za wsze mogą
zo stać w śro do wi sku pol sko języ cz nym po pra w nie ode bra ne. Spra -
wiają wra że nie zna nych i zro zu miałych, ale mo że się oka zać, że w czes-
kim kon te k ście socjo ling wisty cz nym przy j mują in ne zna cze nie. Za -
dzi wić mo że wie lość „cze sz czyzn”: čeština kniní, hovorová, spi sov-
ná, obecná, běně mluvená, dla te go w pie r wszej ko le j no ści po sta ra my 
się wy ja ś nić te właś nie po ję cia.

Mie j s ce na sa mym szczy cie cze skie go ję zy ka narodowego za j mu -
je je go ponad re gio nal na, ogól nona ro do wa od mia na kul tu ra l na (li te -
racka), czy li ogó l no cze ski dia lekt kul tu ra l ny zwa ny tu ję zy kiem spi-
sovným (spisovná čeština, da lej SČ). Nie za do mo wił się na to miast
wśród cze skich bo he mi stów te r min stan dard, ję zyk stan dar do wy,
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9 Na ten temat wy po wia da li się w czasach Praskiego Koła Ling wi sty czne go:
Vilém Mathesus, Bohuslav Havránek, Roman Jakobson, Jan Mukařovský i inni;
dyskusję kon tynu o wa li Josef Václav Bečka, Alois Jedlička, Jan Chloupek itp. Do
rozwoju teorii stylów fun kcjo na l nych naj bar dziej przyczynił się pra wdo podo b nie
B. Havránek, który wyróżnił style: komunikativní, prakticky odborný, teo re ti c ky
odborný i estetický, wywodzące się z „języków”: jazyk konverzační, pracovní,
vědecký, básnický.

10 Stylistyk Karel Hausenblas wprowadził do teorii stylów pojęcie učební styl.

7 Stra ty fi kacją czeskiego języka na ro do we go zajmował się w drugiej połowie
XX w. Slavomír Utěšený i jego koncepcje wraz z teoriami Trávníčka, Havránka
i wielu innych są aktualne do dziś. Dla potrzeb ni nie j sze go (pol skoję zycz ne go)
tekstu ko rzy sta my (wybiórczo) z ter mi no lo gii wpro wa dzo nej przez polskich
badaczy, szcze gó l nie (w ko le j no ści alfa be ty cz nej): D. Buttler, B. Dunaja, S. Gajdę,
S. Grabiasa, A. Furdala, K. Handke, Z. Kle men sie wi cza, W. Lubasia, A. Markow-
skie go, W. Pisarka, T. Sku ba lan kę, S. Ur ba ń czy ka i A. Wilkonia, nie odsyłając za
każdym razem do kon kre t ne go nazwiska.

8 Swego czasu podjęliśmy próbę wyjaśnienia różnicy w znaczeniu pojęć odmiana
i styl (patrz Bogoczová 2009), w tym miejscu ograniczymy się do podania informacji,
że odmiany są w porównaniu ze stylami bardziej trwałe, stabilne, obiektywne (ko-
lektywne), całościowe, zamknięte, natomiast styl cechuje zmienność, podatność na
wpływy historyczne, indy widu a l ne, te ksto wo-ga tunko we, sytuacyjne (komu nika cy j -
ne).  



standardní ja zyk, uży wa ny pod wpływem języ koz na w stwa za chod -
nie go, np. przez języ koz na w ców ser b skich i cho r wa c kich, choć pró by
po dej mo wa ne w tym kie run ku trwają od lat. Te r min ten złago dziłby
być mo że roz ziew po mię dzy ję zy kiem li te ra c kim a np. nie lite ra c kim
in ter dia le ktem zwa nym obecná čeština (patrz po ni żej), na co zwra ca
uwa gę Iva Nebeská, pisząc:

K překlenutí rostoucí vzdálenosti mezi spi so v nou normou a jazykem každodenní
ko mu ni ka ce vedou návrhy vsunout mezi normu a úzus další konceptuální jed no t ku;
jako nejvhodnější se jeví internacionální pojem standard. Již v roce 1961 E. Beneš
[chodzi o języ koz na w cę Josefa Beneša, nie o byłego pre zy den ta Edvarda Beneša –
przyp. I.B.] na vrho val zavést pojem standard pro jazykový normál, soubor prostředků 
v jisté době skutečně pravidelně užívaných a pojem norma vy hra dit pro soubor
jazykových prostředků závazně požadovaných a pociťovaných jako správné […].
V redakční poznámce za článkem B. Havránek tento návrh odmítl (Nebeská 2003,
s. 57).

Z dru giej stro ny uży wa nie te r mi nu stan dard (i prze ciw sta wiane go
je mu po ję cia sub stan dard) w po mo cach ję zy ko wych, np. pod rę cz ni -
kach do gra ma ty ki ję zy ka cze skie go, mo że mniej zo rien to wa ny w pro-
ble ma ty ce uży t ko w nik ję zy ka ode brać niewłaści wie, na co zwrócił
nie da w no na łamach „Bo he mi sty ki” uwa gę Jo sef Štěpán (2015,
s. 144–145).   

In na kon ce p cja, przy pi sy wa na Václavowi Er t lo wi i po pu la r na
w pie r wszych trzech dzie się cio le ciach XX w., przy niosła ko le j ny te r -
min, mia no wi cie ję zyk do bre go au to ra. Wzo ro wym (wzo r co wym) ję -
zy kiem lan so wa nym przez Er t la był ję zyk dzieł li te ra c kich na pi sa -
nych przez wy bi t nych cze skich pi sa rzy i po etów, będący god nym na -
śla do wa nia ideałem „pię k nej” (nie ko nie cz nie „po pra wnej”) cze sz -
czyzny. Sta no wi sko to mogło być za sad ne w okre sie tzw. pie r wszej
Cze chosłowa cji, przy da t ność ta kie go mo de lo we go ję zy ka w cza sach
współcze s nych ko men tu je tra f nie Světla Čmejrková:

Pla ti lo - li dříve, v dobách Ertlových, ještě v první polovině 20. stol., že kritériem
jazykové správnosti je jazyk dobrého autora (a myslel se tím autor krásné li te ra tu ry),
je třeba kon sta to vat, že normy správného jazykového vyjadřování bychom v současné 
be le trii těžko hledali (Čmejrková 2011, s. 50).

Jak już za uwa żo no, SČ wy stę pu je w po sta ci pi sa nej i mó wio nej11.
Szcze gó l nie w wer sji pi sa nej od mia na ta czę sto za wie ra ele men ty ar -
cha i cz ne, „książko we” (kniní). Do ta kich na leżą w ję zy ku cze skim
np. imiesłowy przysłów ko we (w mnie j szym sto p niu przy miot ni ko -
we), któ re wy stę pują – jak wia do mo – w trzech fo r mach gra ma ty cz -
nych i dla te go prze cię t ny uży t ko w nik ję zy ka cze skie go al bo je my li,
al bo ich uni ka. Nikt też w mo wie po to cz nej nie uży wa za im ków re la -
cy j nych jen/je (w mie j s cu který/která/které), za zbyt sko st niałe uwa -
ża się fo r my mo hu/mo hou, któ re ustę pują mie j s ca fo r mom můu/mů-
ou), bez oko licz ni ki na -ci: péci, téci, říci (alte rna ty w ne wo bec péct,
téct, říct), na zwy mie sz ka ń ców miast ty pu Ostra van (za miast Ostra-
vák), mia no w nik rze czo w ni ków ro dza ju ni ja kie go da w nej de kli na cji
n-te ma to wej břímě, plémě, rámě, sémě (no wszy: břemeno, ple me no,
ra me no, se me no), kon stru kcje skład nio we z pa r ty kułą -li ty pu podívá- 
me-li se, uvidíme…, przysłów ki déle, spíše w po sta ci dwu sy la bo wej
(za miast dýl, spíš) itp. Cha ra kter książko wy ma oczy wi ście wie le cze -
skich jed no stek le ksy ka l nych, któ rych ze wzglę du na ob ję tość ni nie j -
sze go te kstu nie za mie rza my tu po da wać.

Od mia na SČ w po sta ci mó wio nej na zy wa na jest ho vo rovą češtiną
(dokład niej hovorová spisovná čeština lub hovorová vrstva spisovné
češtiny; skrót HČ). Jej sy tu a cja nie od po wia da w zu pełno ści sy tu a cji
pol szczy z ny ogó l nej – kul tu ra l nej, mó wio nej. Po ję cie sto so wa ne już
w cza sach Pra skie go Koła Ling wi sty czne go wpro wa dza w błąd na wet 
sa mych Cze chów, któ rzy uży wają go czę sto w zna cze niu ‘język nie-
literacki’, ‘potoczny’, ‘obiegowy’, przy czym w uję ciu na uko wym nie 
jest on prze ciw sta wia ny ję zy ko wi „spi sovnemu”, ale ra czej wa r stwie
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11 Czeska bo he mi sty ka, szcze gó l nie w czasach naj no wszych, nie nazywa języka
pisanego i mówionego odmianami, lecz uważa je za dwie formy egzy sten cjona l ne,
dwa modusy jednego języka, dwie odmienne techniki (dwa odmienne kanały) ge ne -
ro wa nia i prze ka zy wa nia tekstu – w postaci gra fi cz nej lub aku sty cz nej. W dyskusji
nad różnicą pomiędzy językiem pisanym a mówionym zabierali głos: Josef Vachek
(autor teorii o dwóch uzupełniających się, dosł. komplementárních normach), Jan
Čadil, Zdeněk Starý, Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová i inni
(bardziej szczegółowo patrz: Bogoczová 2012a).



zwa nej kniní spisovná čeština, i oz na cza zbiór śro d ków li te ra c kich
od po wied nich dla wy po wie dzi ust nych uwa ża nych za li te ra c kie.
Chcąc wy ra zić fakt, że cho dzi o ję zyk nie po pra w ny (nie li te ra cki), na -
le ży użyć okre śleń nespisovná čeština al bo běně mluvená čeština
(po ję cia te nie są ekwi wa len t ne, o czym bę dzie je sz cze mo wa),
względnie te r mi nów bar dziej spre cy zo wa nych, np. in ter dia lekt obec-
ná čeština, středomoravský dia lekt, východomoravský dia lekt, slezský
dia lekt, městká mlu va, np. Ostra vy, brněnská mlu va, nazw kon kre t -
nych gwar, so cjo le któw itp. Na nie jasną świa do mość te go, co po ję cie
HČ właści wie oz na cza, wska zu je m.in. Iva Nebeská, pisząc:

Hovorová čeština je dnes pojmem s nezřetelným a nejednotně chápaným
obsahem […]. Termín hovorová čeština se užívá ve významu hovorová vrstva, resp.
va rian ta spisovné češtiny, jedna z existenčních forem spisovné češtiny, hovorová
forma jazykového projevu apod. (Nebeská 2003, s. 59).

HČ, czy li ję zyk mó wio ny – sta ran ny, to naj bar dziej dys ku to wa na
i spo r na od mia na ČNJ, któ rej nie raz za rzu ca się eli ta ry za cję, niede -
mokra ty cz ność, nie mó wiąc o wspo mnia nej już sko st niałości, sztu cz -
no ści, szty w no ści itp.; od mia na, o któ rej wy ra ził się swe go cza su
František Daneš, że jest ty l ko „chi merą lub po bo ż nym ży cze niem”,
a nie re a l nym wa rian tem ję zy ka; od mia na, do któ rej nie ty l ko cze skie
ośro d ki ba da w cze (włącz nie z mo ra wski mi, śląski mi), ale i sa mi użyt- 
ko w ni cy ję zy ka cze skie go z ró ż nych re gio nów kra ju pod chodzą w od -
mien ny spo sób. O ile ję zyk ogó l ny – pi sa ny ma po stać sko dy fi ko waną 
i „nie mo że tu być w żad nym wy pa d ku mo wy o ró ż ni cach re gio na l -
nych”, a ewen tu a l ne od stę p stwa od no r my mają cha ra kter rea liza cy j -
ny, o ty le ogó l ny ję zyk mó wio ny – przy naj mniej w Pol sce – do pu sz -
cza w swo jej no r mie pe wien roz dźwięk „o cha ra kte rze dys try bucy j -
nym” (Du naj 2006, s. 160), i to we wszy stkich płasz czy z nach ję zy ka.
HČ – po mi mo fa ktu, że jest ję zy kiem mó wio nym – jest w pe w nym
sen sie rów nież sko dyfi ko wa na (por. kwa li fi ka tor ho vor. w pra cach
leksy kogra fi cz nych), na co zwra ca się uwa gę we wspo mnia nym już
opra co wa niu Štěpána (2015, s. 149).  

Co więc na le ży do cze sz czy z ny ho vo ro vej? Któ re śro d ki ję zy ko we 
mogą wy stę po wać w li te ra c kiej, lecz nie ko nie cz nie pre sti żo wej (ofi -

cja l nej, fo r ma l nej) ko mu ni ka cji ust nej? Są to np. uni wer bizo wa ne ze -
spo le nia wy ra zów panelák (panelový dům), náklaďák (nákladní au to -
mo bil/vo zi d lo), osobák (osobní au to mo bil), di p lo m ka ((závěrečná)
diplomová práce), státnice (státní zkouška), rze czo w ni ki oz na czające
wy ko na w ców za wo dów ty pu strojař, stavař, wy ra zy srdcař ‘kardio-
log’ i ‘pacjent cho ry na serce’, cukrovkář ‘chory na cukrzycę’ itp.,
wspo mnia ne już na zwy mie sz ka ń ców miast, jak np. Ostravák, Brňák,
fo r my fle ksy j ne li di, so u se di, so cia li sti, po li ci sti, Angličani, al bo flek- 
sy j no-skład nio we, np. teplé jídla, by ly přijaté přísné kritéria (nie: tep-
lý jídla, přísný kritéria!), děvčata přišly, štěňata si hrály itd., fo r ma
try bu przy pu sz czające go by s me (ale na ra zie nie by sem/by jsem!),
brak od mien nej fo r my wołacza we zwro tach ty pu pa ne Novák!, pa ne
řidič! (na ra zie je sz cze nie Da vid!, Lukáš!), li cz ne związki fra ze o lo -
giczne, np. do stat vy ha zov, být za vo dou, být v pohodě itd.12 De cy -
dując się na po do b ne śro d ki ję zy ko we, uży t ko w nik cze sz czy z ny mu si
jed nak we właści wy spo sób oce nić cha ra kter kon kre t nej sy tu a cji
komu nika cy j nej – po wy ższe wy po wie dzi byłyby nie do przy ję cia
w ust nie od twa rza nych te kstach pie r wo t nie pi sa nych, w pu b li cz nej
sy tu a cji ofi cja l nej (np. w pre sti żo wych pro gra mach tele wi zy j nych).
Zgod nie z sy tu acją pa nującą wśród in nych społecz no ści na ro do wych
SČ jest w cze skim kon te k ście ję zy ko wym od bie ra na ja ko od mia na
w pe w nym sen sie „na po kaz”, ja ko kod „sty lu wy ższe go”13, pełniący
fun kcję so cja tywną, na ro do wo twórczą (Fur dal 1999, 2000, s. 141),
narodo wore prezen ta cyjną, jest ko dem na ucza nia w szko le (przy naj -
mniej na le kcjach ję zy ka cze skie go), prze ka zy wa nia i zdo by wa nia
wie dzy ency klope dy cz nej, nie mó wiąc o wszy stkich ofi cja l nych tek-
stach pi sa nych, co nie zna czy, że nie ma dla niej mie j s ca rów nież
w co dzien nej po to cz no ści, szcze gó l nie tam, gdzie nie za do mo wiła się
je sz cze od mia na inter diale kta l na, obecná čeština, czy li na wschod -
nich te re nach RC, co Iva Nebeská wy ra ziła na stę pująco:

12 J. Štěpán podaje przykłady normy HČ w płasz czy ź nie składniowej (Štěpán
2015, s. 150–152).

13 W definicjach SČ często podaje się, że osoba mówiąca językiem literackim
sleduje vyšší komunikační cíle, włącznie z celami krajně intelektualizovanými.
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[…] uvádí se, že na východní Moravě a ve Slezsku běžná mluva k hovorové variantě
skutečně směřuje (viz např. Kloferová 1995; Balhar 1995). Moravané a Slezané
vesměs pociťují místní nářečí jako ne pre stižní, obecná čeština je jim cizí, a proto
(zejména ve Slezsku) mluvčí usilují i v každodenní ko mu ni ka ci o projev spisovný
(Nebeská 2003, s. 59).

Ję zyk li te ra cki ma w pa ń stwie cze skim za pe w nioną opie kę in sty tu -
cjo nalną, po sia da no r mę pre skry p tywną, sko dy fi ko waną. Po do b nie
jak gdzie ko l wiek in dziej SČ, szcze gó l nie jej wa r stwa ne u tra l na, by wa
w pra cach języ koz na w czych uwa ża na za wska ź nik (orientátor), do
któ re go na le ży od nieść in ne od mia ny i sty le ję zy ka na ro do we go. Po -
zo stałe „cze sz czy z ny” oce nia się wte dy ja ko w pe w nym sen sie sty li -
sty cz nie na ce cho wa ne, choć wię kszość śro d ków ję zy ko wych na le ży
do wa r stwy ne u tra l nej ję zy ka14. 

Po za ob rę bem ję zy ka lite ra c kie go zna j dują się wszy stkie po zo stałe 
od mia ny ČNJ, a więc in ter dia le kty, dia le kty i sub dia le kty, lo ka l ne
gwa ry lu do we/wie j skie, (in ter)gwa ry mie j skie, ję zy ki śro do wi sko we
(gwa ry ko le że ń skie, za wo do we, wię zien ne/prze stę pcze itp.), czy li so -
cjo le kty, oraz po zo stałe „le kty” i sty le uza le ż nio ne od czyn ni ków, ta -
kich jak wiek czy płeć ich użyt ko w ni ków (bio le kty), od czyn ni ków
psy choso maty cz nych (psy cho le kty), od wy no szo nych z do mu na wy -
ków ję zy ko wych (fa mi lio le kty) lub przy zwy cza jeń zu pełnie indy -
widu a l nych (idio le kty)15. Trwające od lat dys ku sje na te mat so cjo lek-
tów, szcze gó l nie zaś cy kli cz ne kon fe ren cje le ksy kolo gicz ne w Pi l ź nie 
(Plzeň; pie r wsza od była się w 1977 r.) za owo co wały w mia rę kla ro w -
nym po działem so cjo le ktal nych od mian i od mia nek cze skie go ję zy ka

na ro do we go na 3 gru py16. Profesní mlu va to od mia na od nosząca się
do ję zy ka grup społecz nych, któ re jed no czy wspó l ny za wód. Od mia -
nę tę pełniącą (w ter mi no lo gii Sta nisława Gra bia sa) pry ma r nie funk-
cje profe sjonal no-komu nikatyw ne i będącą gwarą śro do wi skową
o cha ra kte rze ja w nym (pro fe sjo le ktem za wie rającym słow ni c two rze- 
mie ślni czo-za wodo we, fa cho we, wyspe cjali zo wa ne w ra mach po -
szcze gó l nych dzie dzin na uki) na le ży od ró ż nić od mniej sta bi l ne go
slangu [sleg], czy li gwa ry grup, któ re łączy kon kre t ne zain tere so wa -
nie, hob by lub śro do wi sko (szko l ne – ucz nio wskie, stu den c kie), któ -
re go fun k cja jest prze de wszy stkim mani fe sta cyj na, pod kre ślająca
przy na le ż ność do da ne go śro do wi ska17. Trze cim ga tun kiem so cjo le -
ktu jest od mia na in ten cjo nal nie ta j na, w zna cz nym sto p niu rów nie
wyspe cjali zo wa na jak po wy ższe, kon kre t nie gwa ra prze stę pcza na zy -
wa na ar gotem18. W od ró ż nie niu od slan gu po szcze gó l ne (qu a si-)szyf-
ry nie pełnią w niej fun kcji wyłącz nie za ba wo wej (lu dy cz nej), nie do -
mi nu je w nich hu mor i nie wy szu ka na emo cja (por. Gra bias 1997,
s. 154), wręcz prze ciw nie, od ich pra widłowe go od czy ta nia mo że za -
le żeć na wet lu dz kie ży cie.

16 Przed sta wio ny poniżej podział so cjo le któw uw z ględ nia kryteria poza ję zy ko -
we. Biorąc pod uwagę podział odmian języka na ro do we go na systemowe i nie sy ste -
mo we oraz wyłącznie aspekt nie lite rac ko ści i spe cy fi cz nej funkcji komu nika ty w nej
danej odmiany, wtedy za slang można by uważać wszystkie trzy gatunki so cjo le ktu
i używać pojęć slang zájmový, slang profesní itp., co zresztą wcześniej czyniono.
Dodajmy, że teorią so cjo le któw zajmowali się w czeskim śro do wi sku języ koz na w -
czym szcze gó l nie (w ko le j no ści alfa be ty cz nej): Josef Václav Bečka, Václav Flegl,
Jaroslav Hubáček, Lumír Klimeš, František Obe rpfa l cer, Slavomír Utěšený, Jaro-
slav Suk lub Miroslav Vondráček. 

17 Chodzi więc o żargon w zasadzie również prymarnie jawny, który jednak ze
względu na specyficzne środki językowe nie musi być powszechnie zrozumiały
i który bywa bardziej ekspresywny niż pro fe sjo le kty.

18 W chwili obecnej testowana jest hipoteza, że istotą argotu nie jest jego funkcja
utajniania wypowiedzi (funkcja in ten cjo nal nej tajności), ale sygnalizacja przynale-
żenia do pewnej grupy społecznej, por. pracę o języku więźniów: Lucie Radková, Jak
se mluví za zdmi českých věznic, Ostrava 2012; o języku narkomanów: Lucie
Radková, Jana Rausová, Mluva uživatelů a výrobců drog, Ostrava 2015. 

14 Z tej cechy SČ można jednak sko rzy stać tylko w opisie niższych poziomów
systemu języka mówionego (fonety czno-fo nologi czne go, fle ksy j ne go, słowo twó r -
cze go, ewentualnie le ksy kal ne go), ponieważ na poziomie wy po wie dze nia lub
tekstu SČ okazuje się – ze względu na nie obe cność realnej ko dy fi ka cji – jako nie -
przy datna (Bogoczová, Fic, Chloupek... 2000, s. 146).

15 Użyty przez Wilkonia (2000, s. 87) termin psycholekt, raczej niespotykany
w źródłach czeskich, jest – naszym zdaniem – zbliżony zarówno do biolektu, jak i do
idiolektu, czyli do „»całokształtu« właściwości mowy jednostki” (Handke 2010,
s. 15).
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2. Tery to ria l ne (pry ma r nie) mówione odmiany nie lite ra c kie

Dia le kty, czy li wię ksze ze społy nie lite ra c kich od mian tery to ria l -
nych na ro do we go ję zy ka cze skie go, okre śla się w cze skiej dia le kto lo -
gii ja ko gru py, sku pie nia, ze społy dia le kta l ne (nářeční sku pi na), a wy -
ra zu ob ce go dia lekt i ro dzi me go nářečí uży wa się tu wy mien nie i nie
uza le ż nia ani od li cze b no ści da nej zbio ro wo ści ję zy ko wej, ani od wiel-
ko ści za mie szki wane go przez nią ob sza ru. Naj większą po wie rz ch nię
za j mu je ze spół gwar cze skich, tzn. tych, któ re wy stę pują w Cze chach
właści wych, a nie na Mo ra wach czy Śląsku. Ze spół ten no si na zwę
sku pi na/nářečí česká v úším smy s lu, czy li ‘w ścisłym, dosłow nym
zna cze niu te go słowa’. Dru gie mie j s ce co do wie l ko ści za j mują dia -
lekty środ kowo mo ra wskie zwa ne też (nie dokład nie) ha na c ki mi (sku -
pi na/nářečí středomoravská/hanácká). Na wschód od nich roz ciągają
się dia le kty wscho dnio mo ra wskie, względ nie mo ra wsko-słowa c kie
(sku pi na/nářečí východomoravská), a w cze skiej czę ści Śląska wy stę -
pują dia le kty la skie na zy wa ne czę ściej śląski mi (sku pi na/nářečí slez-
ská, slezskočeská19, slezskomoravská, lašská). Po za ty mi kom p le ksa -
mi dia le ktal ny mi po zo stają ob sza ry gwar prze mie sza nych na sku tek
ru chów prze sied le ń czych po 1945 r., po zba wio nych ro dzi me go koiné
(ofi cja l nie ob la sti nářečně různorodé)20. 

Na podłożu cech dia le kta l nych wy stę pujących w za chod nim/cze -
skim ze spo le gwa ro wym wy kre o wał się naj bar dziej zna ny cze ski in -

ter dia lekt obecná čeština (da lej OČ). Po mi mo swej na zwy OČ nie jest
od mianą ogól no na ro dową. Jest ko dem ogó l nym nie w sen sie pow-
szech no ści je go akty w ne go opa no wa nia i uży wa nia przez mie sz ka ń -
ców pa ń stwa cze skie go, lecz ra czej pod wzglę dem jed no li to ści je go
sub stan cji (ma te rii) ję zy ko wej. Ko rzy st ne (cen tra l ne) położe nie geo -
gra fi cz ne tej od mia ny wzglę dem in nych i fakt, że ko rzy sta z niej na co
dzień sta ty sty cz nie 7 z 10 użyt ko w ni ków ję zy ka cze skie go, czy nią
z niej od mia nę wyjątkową, aspi rującą do ogó l nej cze skiej anty no r my.
Na dal jed nak po zo sta je od mianą te ry to rialną, za wie rającą isto t ne ce -
chy wspó l ne dla dia le któw cze skich – właści wych oraz dla za chod -
nich ob rze ży Mo raw, a rów no cze ś nie od mia ną po zba wioną wy bi t nie
lo ka l nych ele men tów gwa ro wych. Pod tym wzglę dem cho dzi o „zne -
u tra lizo waną”, „roz mytą” fo r ma cję ję zy kową.

 Po wsta nie in ter dia le ktu cze skie go nie jest je dy nym wy ni kiem
pro ce sów inte gra cy j nych w ra mach ČNJ. Po do b ne two ry (nadnářečí)
kształtują się na wspo mnia nych Mo ra wach (obecná moravština) oraz
na Śląsku (obecná slezština), choć nie są aż tak jed no li te jak w Cze -
chach. Do okre śla nia tych fo r ma cji w po da ny po wy żej spo sób pod -
cho dzi się na ra zie ostro ż nie, co nie zna czy, że ich się nie do strze ga, co 
pod kre śla Ma rie Krčmová, twierdząc:

Zatímco v Čechách proces ni ve li za ce značně pokročil […], pro Moravu něco jako 
in ter dia lekt, »obecná moravština«, reálně ne e xi stu je, i když se s tímto pojmem při po -
pi sech počítá (Krčmová 2010–2011, s. 168).

Przy ję ty dy cho tomi cz ny po dział ję zy ko wy pa ń stwa cze skie go na
je go stre fę za cho d nią (czeską) i wscho d nią (środ ko wo mo rawską,
wscho d nio mo rawską i laską) zga dza się ze sy tu acją w re a l nej ko mu ni -
ka cji ję zy ko wej. O ile w za chod niej czę ści kra ju pa nu je układ SČ ve r -
sus OČ, o ty le w czę ści wschod niej – SČ vs gwa ry lo ka l ne (ew. SČ
versus obecná moravština, obecná slezština). Do ta kie go wnio sku na -
le ży do dać dwie isto t ne kon klu zje socjo ling wisty cz ne: po pie r wsze,
we wschod niej czę ści pa ń stwa cze skie go gwa ry lo ka l ne utrzy mują się
z o wie le większym upo rem niż w bar dziej zin te gro wa nej ję zy ko wo
czę ści za chod niej kra ju; po dru gie, na Mo ra wach i na Śląsku uży wa
się – jak już za uwa żo no – ję zy ka lite ra c kie go (SČ) w sy tu a cjach

19 Z kolei nazwy slezskopolská używa się w od nie sie niu do gwar występujących
w tej części dawnego Śląska Cie szy ń skie go, która została po czeskiej stronie grani-
cy pa ń stwo wej, albo tylko do tzw. Zaolzia, czyli terenów czeskiego Śląska Cie szy -
ń skie go z od po wied nim udziałem populacji polskiej. Dzieje się tak ze względu na
przewagę w nich sy ste mo wych znaków języka polskiego. 

20 Szczegółowo i naukowo został opracowany tylko obszar północ no mo ra wski,
graniczący ze śląskim i środko wo mo ra wskim (Kloferová 2000). Z opracowania wy-
nika, że tutejsza ludność napływowa nie jest językowo homogeniczna i w komuni-
kacji społecznej używa regionalnie nace cho wa ne go, względnie neutralnego języka
lite ra c kie go. Obecność SČ nawet w strefach komunikacji intymnej potwierdzają też
prowadzone przez autorkę niniejszego artykułu studenckie prace magisterskie.
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komu nika cy j nych, któ re w czę ści za chod niej uży cia tej od mia ny nie
wy ma gają. To z ko lei wpływa na pre stiż ję zy ka lite ra c kie go – wy ższy
w czę ści wschod niej kra ju. Na fakt ten zwra ca uwa gę in ne źródło, po -
dając:

Rozprávějícím z Čech se ne jed nou zdá, jako by jejich moravští spolubesedníci
mluvili spisovněji než oni sami. Pravda není složitá: O nedostatečné společenské
prestiži svých dialektů, popř. interdialektů […] Moravané dobře vědí, proto se mimo
svůj domov obvykle představují jako lidé usilující o spisovné vyjadřování. […] Cel-
kově pak absence jednotného jazykového útvaru pro běžné dorozumívání vede
k tomu, že jazyková si tu a ce na „menší” Moravě a v české části Slezska jeví se pře-
kvapivě jako složitější, totiž různorodější než v Čechách. Do za ji sta není „moravská
spi so v nost” vyvolána umělou snahou mluvčího nebo větší úspěšností školní výuky.
Spisovný jazyk zůstává Čechům na Moravě prostě tím komunikačním nástrojem,
kterým se dorozumívají ne to li ko v řeči psané, nýbrž vůbec v jakékoli, která nenese
nebo nemusí nést pečeť jasné důvěrnosti […] (Davidová, Bogoczová, Fic... 1997,
s. 140–141). 

Przy znać na le ży, że u osób z nie zbyt dobrą zna jo mo ścią no r my li -
te ra c kiej (co zda rza się rów nie czę sto na Mo ra wach i Śląsku, jak
w Cze chach) spisovná čeština przy j mu je po stać zmo dy fi ko waną. Mó -
wi my wte dy, że ra czej ty l ko aspi ru je do li te ra c kiej. „Znie kształce nie”
SČ pod wpływem mo ra wskich i śląskich gwar lo ka l nych jest w ska li
ogó l no społecz nej bar dziej za uwa ża ne niż mo dy fi ka cje spo wo do wa ne 
in ter dia le ktem cze skim (OČ). Ró ż ni ca mię dzy re gio na mi za chod ni mi
i wschod ni mi po le ga, być mo że, na tym, że prze cię t ny uży t ko w nik ję -
zy ka cze skie go z te re nów mo ra wskich i śląskich czę ściej dąży do te -
go, by wspo mnianą spi so v nost osiągnąć. Dla okre śle nia „od mia ny”,
któ ra po wsta je w ta kiej sy tu a cji komu nika cy j nej, wy da je się od po -
wied nim te r min čeština spisovně zamýšlená, tzn. za pla no wa na, za pro -
je kto wana ja ko li te ra cka, lecz na dal uwikłana w sie ci nie -lite rac ko ści,
bez wzglę du na do bre in ten cje mó wiące go. Pró by roz wiąza nia te go
pro ble mu do ko ny wa li już J. Chlo u pek, F. Daneš, A. Jedlička i in ni, za -
sta na wiając się nad sen sem wpro wa dze nia ko le j nych po jęć: uiva tel
spisovného ja zy ka, a no si tel spisovné no r my. Na py ta nie o to, czy do-
b re za mia ry są wy sta r czające, języ koz na w ca chy ba po wi nien od po -
wie dzieć „nie”, choć dla so cjo ling wi sty in fo r ma cja, że uży t ko w nik ję -

zy ka świa do mie zmie rza do lite ra c ko ści, jest wa ż na. Ta kie py ta nie za -
da je so bie au to rka pra cy Ja zyk, no r ma, spi so v nost, Iva Nebeská, i –
po do b nie jak my – nie zna j du je jed noz na cz nej od po wie dzi: 

[…] za spisovný se v praxi považuje jazyk těch jeho uživatelů, kteří se vědomě
o spisovný projev snaží; jestliže však je rozhodující záměr, jak potom po su zo vat jazyk 
těch mluvčích, kteří spisovně mluvit chtějí, ale spisovný jazyk v plné míře neovládají
[…]? (Nebeská 2003, s. 96).

Przed sta wio nej opo zy cji za chód ver sus wschód od po wia dają kon -
kre t ne zja wi ska ję zy ko we, tra kto wa ne z re guły ja ko cze sko - mo raw-
skie (mo ra wsko-śląskie) re gio nali z my21. Po dział ten jest oczy wi ście
upro sz czo ny i pełny uo gó l nień, z cze go na le ży zda wać so bie spra wę,
lecz po mi mo te go tra f nie wy ra ża ró ż ni ce w sy ste mie ję zy ko wym: fo-
no lo gi cz ne (np. obe cność lub brak depa lata li za cji ty pu ne bu de te ve r -
sus ňebuďee, obe cność/nie obe cność udźwię cz nie nia mię dzywy razo -
we go lub asy mi la cji dźwię cz no ści na sty ku mo r fe mów, np. tag jez, ku -
b me, wy mo wa gru py sh ja ko sch, względ nie zh, wy mo wa ty pu mňesto
x mje sto), słowo twó r cze (np. przy ro stek -iše ve r sus -i sko), fle ksy j ne
(np. (nie)za cho wa nie -l po spółgłos ce w imiesłowach cza su przeszłe-
go, np. (on) usek, upad, řek, nes ve r sus usekl, upadl, nesl, řekl, czy na -
wet wzdłuże nie po prze dniej sa mogłoski šél, ďekovál, viďél), le ksy ka -
l ne (uzel ve r sus suk, prk no ve r sus de ska, truhlář ve r sus stolař, vesňice
ve r sus ďeďina, púda x húra, pe cka ve r sus ko stka, sun dat x zďelat,
rosvíit ve r sus rono ut, překáet x za va zet, klu hat x chro mat, přijít díl
(dýl) x pozďeji)22. 

21 Przez re gio nali z my rozumiemy środki językowe, które w od ró ż nie niu od dia -
le kty z mów są mniej wyraźne i tery to ria l nie mniej ogra ni czo ne i które są na ogół to -
le ro wa ne w języku mówionym przez odbiorców z innych regionów kraju.
Morawizm jako środek językowy typowy dla Moraw (ew. też dla czeskiego Śląska) 
stara się zde fi nio wać w swoim artykule Marie Krčmová (2010–2011), sy g na li zując
na wstępie, że termin ten, acz ko l wiek często używany, nie jest no si cie lem kon kre t -
nej treści rzeczowej, oraz zwracając uwagę na fakt, że o cze chi z mach/bo he mi z -
mach mniej się mówi, co oznacza, że właśnie język wschod niej części Republiki
Czeskiej post rze ga ny jest jako na ce cho wa ny.

22 W przykładach używamy uproszczonej transkrypcji fonetycznej.
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3. W po szu ki wa niu ponad regio na l nej czeskiej po to cz no ści

Sko ro hovorová čeština mie ści się w ra mach ję zy ka lite ra c kie go,
a obecná čeština – spro wa dza się do cze skie go/za chod nie go in ter dia -
le ktu, to co w ta kim ra zie pełni ro lę cze skie go ję zy ka ogó l ne go – mó -
wio ne go? Ję zy ka, któ ry wy ka zu je po do b ne ce chy jak np. pol szczy z na
po to cz na? Pra wdo podo b nie nic. Nie ma ta kiej je dy nej od mia ny wy -
stę pującej na całym ob sza rze ČNJ. Błędem byłoby jed nak uwa żać sy -
tu a cję ČNJ za zu pełnie odo so b nioną. Pe w nym roz wiąza niem mogą
być běně mluvená čeština (BMČ), běně mluvený český ja zyk al bo
běná mlu va, do któ rych od no si się stwier dze nie, że łatwiej wy klu -
czyć śro d ki, któ re do te go ty pu ko du nie pa sują, niż po dać te, któ re sta -
no wią je go isto tę (Bogoczová 2012b, s. 77, za au to ra mi: Da neš,
Krčmová, Chlo u pek, Lu baś i in ni). Je go zna kiem jest ciągła zmia na
i to, że nie da się go opi sać w spo sób, do ja kie go je ste śmy w ję zy ko-
zna wstwie (stru ktura listy cz nym) przy zwy cza je ni, po nie waż pod czas
pró by przed sta wie nia je go no r my, stra ciłby swą ce chę naj wa ż niejszą
– nie uchwy t ność.  

Pewną cha ra kte ry sty kę BMČ źródła jed nak po dają. Jak za uwa żo no 
po wy żej, kon cen trują się na tym, czym kod ten nie jest, i wy klu czają
ele men ty, któ rych z re guły nie po sia da. BMČ nie jest więc prze zna -
czo na do prze mó wień, re cy ta cji, men to ro wa nia i pry ma r nie nie pełni
fun kcji este ty cz nych. Nie za wie ra ter mi no lo gii fa cho wej i „książko -
wych” śro d ków sty lu wy ższe go. Nie ma no r my i na osi uzus – no r ma – 
ko dy fi ka cja zde cy do wa nie bli ż sza jest uzu so wi. Nie jest au to no micz-
ną od mianą ję zy ka na ro do we go, którą mo ż na by umie ścić na od po -
wied nim po zio mie w hie ra r chii od mian i sty lów ČNJ, ale jest za le ż na
od zmien nych oso b ni czych: wie ku uży tko w ni ka ję zy ka, wy kształce -
nia, ty pu wyko ny wa ne go za wo du, zain te re so wań itp.; od re gio nu,
w któ rym wy stę pu je, sfe ry i ty pu ko mu ni ka cji ję zy ko wej. Za wie ra
ele men ty od mian i sty lów, z któ ry mi da na jed no stka ze t k nęła się
w ciągu swe go ży cia: w do mu, śro do wi sku ko le że ń skim i sąsie dz kim,
w szko le, na stu diach, w pra cy, w małże ń stwie itp. Ce chu je ją więc
wa ria bi l ność, dy na mi cz ność i otwa r tość sy ste mu.

Na po zio mie fonety czno-fo nologi cz nym BMČ za uwa ża my wy -
raźną ten den cję do wy god nej, nie sta ran nej ar ty ku la cji, któ ra, w za le ż -
no ści od kon kre t ne go ob sza ru gwa ro we go re gio nów, przy no si za ka ż -
dym ra zem in ne, spe cy fi cz ne re zu l ta ty. Na przykład, w czę ści za chod -
niej, za j mo wa nej przez OČ, wy mo wę sa mogłoski i zbli żoną do e, co
jest przy czyną nie do rze czno ści ty pu Le ka?/li ka dúvjery, (v závo-
dech zvítězily) fe ky?/Fiky, stra na ledová?/lidová, pre zi dent Slo ven -
ska?/Slo vin ska? itd., w czę ści wschod niej np. wy mo wę zme, na zhle da -
nou, ezeme ska (SMS) lub do da wa nie do przysłów ków fo r man tu -ka
(se m ka), do przy im ków – -va (kvu li va, kro m je va, skrze va), ale ge ne ra -
l nie (nie za le ż nie od re gio nu) mo ż na stwier dzić, że cechą ogólną BMČ
jest nie prze strze ga nie ilo cza su w wy pa d ku sa mogłosek wąskich í oraz 
ů/ú, szcze gó l nie w ko ń ców kach (w osta t nich sy la bach), np. pro sim,
ne vim, of cim, pod ob rim, s im uhlim, kne d lik, ho lu bum, bra trum, klu -
kum itp., nie mó wiąc o mo ra wskiej kró t kiej wy mo wie (moravská
krátkost) ty pu bla to, ja ma, ra na, dat, chet, dra ha (dráha) czy o la -
skiej utra cie ilo cza su w ogó le. Od wro t nym zja wi skiem jest długa wy -
mo wa sa mogłosek na ko ń cu wy ra zów przed pa uzą, któ rej to wa rzy szy
nie raz spe cy fi cz na, rosnąca in to na cja, np. sme se rozhodovalí, do
ponďelká; sme za vo lali záchrankú | přijela do ho diní, upra sz cza -
nie grup spółgłosko wych, np. šveska, ke ri, říbek itp. W za kre sie mo r -
fo lo gii fle ksy j nej co raz bar dziej po pu larną sta je się fo r ma by sem (za -
miast bych) lub niewłaści wa po zy cja kli ty cz nych form cza so w ni ka
po siłko we go, za im ków oso bo wych i za im ka zwro t ne go, np. sem byl
na ope ra ci, mi to vipa d lo, se mňej krásňe, mi se ne ch ce; na po zio mie
skład ni/te kstu ty po wy jest brak prze my śla nej, zor ga ni zo wanej bu do -
wy wy po wie dzi, szcze gó l nie nie po prawna jej se g men tacja – pau zy
wde cho we po ja wiają się w nie od po wied nich mie j s cach, co nie ste ty
za uwa ża się ta k że w mo wie dzien ni karzy, re po r terów, np. pre zi dent
Pe tro Porošenko potvrďil e na Ukra ji nu do ra zil | humanitárňi kon -
voj…; bo ho s luba se ne ko na la | po uze na to m to míse ale take na mno -
ha dalších… Do cho dzi do wy dzie la nia te ma tu wy po wie dzi: Zas ta
Bar tošová. (v)O ňi se pořát piše; O ňí se pořád mluví. O té Bílé, lub
zmia ny szy ku wy ra zów: to hle mi řiká muj ro zum selskí; Jar da bil
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bratr | múj | mlatší; ňic mňe nenapadá klo udního; to hle je muj názor |
na tu vjec; ur wa nia wy po wie dze nia, któ re ko ń czy się czę sto wy ra za mi
ne bo, jak(o), e (nevím co), či co (vlas(t)ňe), np. (d)ne ska je zas hor ko
e ne vim; mňe uš to štve ja ko~. Do se man ty ki ta kich te kstów mo ż na
od nieść stwier dze nie, że eks po nu je się w nich antro pocen try cz ność,
emo cjo na l ność i nad mia ro wość: po wtó rze nia, fa l starty (Bo nie cka
2007, s. 73), słowa wy pełniające czas po trze b ny do sfo r mułowa nia
prze ka zu, na wiąza nia do prze rwa ne go wątku. Do naj czę ściej no to wa -
nych wy razów-wa ty na leżą: prose, vlas(t)ňe, ja ko; po ja wiają się
dźwięki he zy ta cyj ne ty pu eee, ehm itp. Wy po wie dzi są przez na da w -
ców ko ry go wa ne, po wta rza ne, uzu pełnia ne, np. mu sim se za ra za re gi -
stro vat; ten (roz sah) | to rospjei je ob rofské; peňíze určené na ten start 
| ten roz jezd…, co nie raz sy g na li zują od po wied nie śro d ki le ksy ka l ne:
te dy/te da, prose, vlas(t)ňe, toi, spíš(e), ne bo, či, raďeji, řeknu to
takto, abych tak řekl, jak bych to na zval…23

Pod su mo wa nie

Choć sy tu a cja cze skie go ję zy ka na ro do we go jest zbli żo na do sy tu -
a cji ję zy ka pol skie go, to trud no w niej nie za uwa żyć pe w nych zna ków 
od mien nych. Stwier dze nie to od no si się za rów no do sa mej sub stan cji
ję zy ko wej (da nych diale ktolo gi cz nych), jak rów nież do fun kcjo no wa -
nia ję zy ka (dia le któw i gwar) w ogó l no społecz nej prze strze ni komu -
nika cy j nej.  Za wyjątkową uwa ża my po zy cję in ter dia le ktu cze skie go
(obecná čeština) za j mujące go szcze gó l nie w czę ści  za chod niej kra ju
nie raz mie j s ce mó wio nej fo r my ję zy ka lite ra c kie go (hovorová češti-
na) lub po to cz ne go (běně mluvená čeština). Na uwa gę zasługu je oce -
na za cho wań języko wo-komu nikacy j nych przez użyt ko w ni ków ję zy -
ka cze skie go w ró ż nych re gio nach Re pu b li ki Cze skiej i ich zróż ni co -
wa ny sto su nek do ję zy ka lite ra c kie go (spisovná čeština). Po cho p ne

i nie pra wdzi we byłoby twier dze nie o pełnym ujed no li ce niu ogól nona -
ro do wej po to cz no ści cze skiej; jej na miastką jest na ra zie BMČ, któ ra
wśród wie lo ści od mian i sty lów cze skie go ję zy ka na ro do we go nie -
ustan nie gu bi się i rów no cze ś nie „od naj du je”, co po twier dza cho ć by
pod ty tuł wspo mnia nej przez nas mo no gra fii Mluvená čeština: hledání 
funkčního rozpětí.
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Grażyna BA LOWSKA

Opole

Cate go ri sa tion of plants in Czech phra se ol ogy

Ke y words: lin gu i stic cate go ri sa tion, scien ti fic cate go ri sa tion, the Czech lan gu a ge,
phra se o lo gy, plant na mes

Abs tract

This article presents an analysis of phra se ologi cal units with the PLANT
component as found in con tem po rary Czech. The focus is on the set of features at trib -
uted to in di vid ual specimens of flora which reflect patterns of cate go ri sa tion with
reference to, for example, physical char ac ter is tics (shape, colour, taste, scent), useful
prop er ties, and behaviour. Cate go ri sa tion is un der stood here as one of the possible
tools of or gan iz ing and in ter pret ing reality. The concept of cate go ri sa tion refers to the
pre- scientific (naive) com mon place per cep tion of the world which involves the fore -
ground ing those features which are relevant from a human per spec tive and ignoring
those which are in sig nifi cant.

Cate go ri sa tion is un der stood here as one of the pos si ble tools of or -
gan iz ing and in ter pret ing re al ity. This con cept re fers to the pre-
 scientific (na ive) com mon place per cep tion of the world which in -
volves fore ground ing those fea tures which are rele vant from a hu man
per spec tive and ig nor ing those which are in sig nifi cant (Habrajska
1996: 223). As Lakoff and John son note, “(a) cate go ri sa tion is a natu -
ral way of iden ti fy ing a kind of ob ject or ex pe ri ence” with out one uni -
ver sal cri te rion for se lec tion of the fea tures in ques tion, since “(in)
mak ing a state ment, we make a choice of cate go ries be cause we have
some rea son for fo cus ing on cer tain prop er ties and down play ing oth -
ers” (Lakoff & John son 1980: 163). Cate go ri sa tion serves hu man be -
ings pri mar ily as a means of un der stand ing the world (Piekarc zyk
2004: 19).

This model, as an in tui tive way of or gan iz ing re al ity, is con trasted
with a model of sci en tific cate go ri sa tion. Maćkiewicz (1999) in tro -
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duces the con cept of sci en tific cate gory, i.e. logi cal (clas si cal) cate -
gory, and that of non- scientific, i.e. natu ral cate gory. Ac cord ing to
Maćkiewicz “the way of cre at ing logi cal cate go ries cor re sponds to the 
sci en tific pur suit of pre ci sion and ex plic it ness of con cepts,” whereas
natu ral cate go ries re flect “a non- scientific cate go ri sa tion of the world
on the ba sis of simi lar ity to stereo typi cal mod els and coun ter mod els,
(…) with non- scientific cog ni tion and its an thro po cen tric per spec -
tive” (Maćkiewicz 1999: 51–52; trans la tion by Ewa Gieroń-
 Czepczor). As Maćkiewicz claims, these two mod els only seem ingly
stand in op po si tion to each other; in fact, they do not com pete, but
com plete each other and over lap.1

Let us consider this distinction in an analysis of the noun żyto
(‘rye’), which, according to a scientific definition denotes ‘plant of the 
grass family = Poaceae’ (Czech čeleď lipnicovitých), while folk
taxonomies place rye within the category of ‘cereal’/’corn’ (Czech
obilina) with reference to the genus of crop plants, that is, to a natural
category which is practically oriented as one grouping of plants
cultivated to satisfy the basic human need for food. A dictionary of the
Czech language, Slovník spisovného jazyka českého, offers the
following definitions for the entry ito (‘rye’): ‘ito seté’(‘rye’), 2.
‘obilky ita setého’ (‘rye grain’); and another dictionary, Slovník
spisovné češtiny pro školu a veřejnost, defines the term as: 1. ‘obilina
s šedavým klasem a kratšími osinami’ (‘a cereal plant with a greyish
ear and short bris tles), 2. ‘její zrna’ (‘its grain’).2

The perspective adopted here is a non-scientific perception and
description of reality which, as mentioned above, is anthropocentric,
i.e. based on the assumption that man is the central and fundamental
entity in the world. According to Piekarczyk (2004: 14) this principle
reflects “a belief which results in a vision and assessment of the world
from the human point of view, with all human needs and pref er ences.
[…] The taxonomy as found in language is much simpler than the
scientific one. […] The most significant difference, however, is the
divergence of perceptions of humanity’s position in the world: from
a scientific view point, man is a member of the animal world, while the 
linguistic world view does not position man within the animal world,
but as the paragon of all life on the planet” (translation by Ewa
Gieroń-Czepczor).

As a consequence, Man pays attention to those elements of reality
which he finds relevant, making them ‘typical’ of a given category.
With reference to plants, these most relevant characteristics can be
presented in the form of certain general classes. As Tokarski (1993)
suggests, they include “environmental characteristics (including
flowering time as the most significant for the development of the
plant), physical characteristics, and usable properties” (Tokarski
1993: 340–341, cited in: Waniakowa 2015: 166; translation by Ewa
Gieroń-Czepczor).

This set of characteristics is not a closed one and variously
modified by researchers. For example, Anna Wierzbicka (as cited in
Piekarczyk 2004) distinguishes: appearance, growth, size and the
relationship with people, while Jerzy Bartmiński (cf. Piekarczyk
2004) lists: appearance, scent, place of growth, flowering time, the
relation to man, and Dorota Piekarczyk proposes: physical
characteristics, flowering time, the place of growth, behaviour, the
relation to man (cf. Piekarczyk 2004: 32–44 ).3
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3 Cf. a de sci ri p tion of the plant world by Alicja No wa ko wska who di stin gui s hes
the following features: shape and ap pe a ran ce of a plant, scent, taste, weight, beha-
viour and the sur ro un dings, usable pro per ties, and the en vi ron ment (No wa ko wska
2005: 61ff).

1 It is worth noting that some re se a r chers, including Grażyna Habrajska (1996),
postulate that the two ap pro a ches should be di stin gui s hed from each other termi -
nolo gi cal ly, with the ap p li ca tion of the term cate go ri za tion in relation to the
common, un s cien ti fic way of ex pe rien cing reality, while a scien ti fic de scri p tion of
the world which relies on “on the basis of all known features and according to a uni-
form criterion” should receive the name of clas si fi ca tion (Habrajska 1996: 223).

2 Cf. an entry found in Słownik języka polskiego by Witold Doroszewski (1968):
“Secale, a plant of the grass family, one of the major cereal plants […]; its grain,” and
another, from Nowy słownik języka polskiego (2002), “an annual cereal crop including 
many cultivated species […]; also: the grain of this plant.”



In se arch of a new way of de fi ning words (in clu ding plant na mes)
in the Po lish lan gu a ge which ta kes in to ac co unt esta b li s hed con cepts
ro o ted in eve ry day lan gu a ge , Bar t mi ń ski (2006) calls for the ap p li ca -
tion of the prin ci p le of the clo se con ti gu i ty of a hy pe ro nym to the de fi -
ned con cept. Such an ap pro ach wo uld pla ce the co r n flo wer in the ca te -
go ry of ‘flowers’, not ‘weeds’, on the ba sis of an iso la ted de fi ning se -
qu en ce of conce ptua li sa tions: co r n flo wer  flo wer  plant  thing
(so me t hing) (Bar t mi ń ski 2006: 56). Be low we lo ok at de fi ni tions of
‘cornflower’ con ta i ned in di c tio na ries of the Po lish and the Czech lan -
gu a ges. The Po lish lan gu a ge di c tio na ry by Do ro sze wski de fi nes
‘bławatek’ (‘cornflowers’) as ‘alternatively, cha ber, mo drak, Cen ta u -
rea cy a nus, a co r n field we ed of the fa mi ly of Com po si tae, an nu al or
bien nial, blo o ming blue’. Si mi la r ly, in The New Di c tio na ry of the Po -
lish Lan gu a ge (No wy słow nik ję zy ka pol skie go) co r n flo wer is con si -
de red a we ed and di s cus sed un der the en try of CHABER: ‘bot. herb,
me a dow and step pe plant, who se re pre sen tati ve is the com mon co r n -
flo wer, a field we ed with blue flowers’. An ana lo go us de scri p tion is
pro po sed by the Czech Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
which clas si fies the co r n field as a we ed: ‘a plant with blue flo wers on
a thin stalk (field we ed)’. The di c tio na ry of li te ra ry Czech lan gu a ge,
ho we ver, which re fers to the ‘plant’ hy pe ro nym, do es not spe ci fy to
which ca te go ry ‘cornflower’ sho uld be in clu ded: we eds, herbs or flo -
wers: ‘plant with blue or pu r p le (ra re ly yel low) flo wers en ca sed in an
egg - s ha ped in vo lu c re [...]; bot. ge nus Centaurea’.

J. Bar t mi ń ski (2006) em p ha si ses the im p li ca tions that ad op ting
this me t hod of cate go ri za tion car ry for se man tic de scri p tion.4 It is es -
sen tial to pay at ten tion to dif fe rent sets of at tri bu tes, i.e. “when clas si -
fy ing a plant as a ‘flower’, it is im po r tant to an swer qu e stions abo ut its
ap pe a ran ce, smell, blo o ming pe riod and lo ca tion; if it is pla ced in the

ca te go ry of ‘weeds’, tho se qu e stions sho uld con cern its en vi ron ment,
ap pe a ran ce, ef fect on pe o p le, and me t hods of con trol” (Bar t mi ń ski
2006: 57, trans la tion by Ewa Gie roń - Cze pczor).

Be low we pres ent a pre limi nary part of the study on the cate go ri za -
tion of plants as found in Czech phra se ol ogy. With ref er ence to se -
lected ex am ples of plants, we will pres ent the most im por tant fea tures
es tab lished in lan guage, and at trib uted to the in di vid ual speci mens in
ques tion. These will in clude physi cal char ac ter is tics such as col our,
taste, smell, as well as be hav ior and us abil ity. The ma te rial for this
analy sis in cludes col lo ca tions with a PLANT com po nent as found in
mod ern Czech.5

I. Physical cha rac te ri stics

Physi cal fea tures are those quali ties which arise from hu man sen -
sory ex pe ri ence in con tact with plant speci mens in na ture. They are af -
fected by the senses of sight, taste, and smell. The fo cus in the fol low -
ing sec tions is, on the one hand, on which plants or their parts are the
car ri ers of cer tain prop er ties, and, on the other hand, on which fea tures 
are con sid ered im por tant in the de scrip tions of cer tain cate go ries of
vege ta tion.

C o l o u r

The col ours of plants oc cupy a spe cial place in phra se ol ogy. Con -
ven tion al ised ap pli ca tion of col our terms in set phrases does not only
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the pattern: ‘a plant of the family...’). Such practice, which co m pro mi ses common
meanings for the sake of elements of scien ti fic knowledge, and omits popular
imagery as expressed in everyday language, is rightly opposed by Anna Wie rz bi -
cka” (Bar t mi ń ski 2006: 54).

5 This material includes excerpts from the following dictionaries: (a) Slovník české
frazeologie a idiomatiky edited by František Čermák: Přirovnání (1983), Výrazy
neslovesné (1988), Výrazy slovesné, Vol. I and II (1994), Výrazy větné (2009), (b)
Wielki czesko-polski słownik frazeologiczny edited by Teresa Zofia Orłoś (2009), (c)
Česko-polský frazeologický slovník by E. Mrhačová and M. Balowski (2009).

4 Therefore, the principle of an initial reference to the scien ti fic taxonomy as
adopted by Do ro sze wski is subjected to criticism: “The dilemma con ce r ning such
an approach [i.e., the selection of a hyperonim – GB] was solved in Słownik języka
polskiego, edited by Do ro sze wski, by applying generally (yet inap pro pria te ly) de fi -
ni tions of plants on the basis of a scien ti fic taxonomy model by providing in va ria-
b ly the Latin name of the plant first, followed by the de fi ni tion proper according to



re flect hu man ob ser va tion of na ture, but can also be ac counted for by
sym bolic ref er ences rooted in cul ture: con ven tion al ised per cep tions
(stereo types), such as the sym bol ism of the rose, poppy, or lily. As the
cor pus col lected for this study sug gests, col our seems an es sen tial fea -
ture with ref er ence to parts of plants, es pe cially flow ers, or – as they
are more pre cisely de fined in sci en tific tax on omy – ‘seed -bearing or -
gans of a plant’ (Czech květ rost liny). As a side note, it is in eve ry day
cate go ri za tion that the term FLOWERS is used with ref er ence to a
cate gory of plants; in sci en tific tax ono mies, how ever, it is not found.
In Czech phra se ol ogy a ref er ence to the col our as an at trib ute of the
flower can be found with plants such as čekanka (chic ory), fi alka (vio -
let), chrpa (corn flower), len (linen), lilie (lily), mák (poppy), pivoňka
(pe ony), pomněnka (forget- me- not), růe (rose), ša frán (saf fron), and
fruits, such as bro skev (peach), ci trón (lemon), jablko (ap ple), ja hody
(straw berry), ma lina (rasp berry), trnka (black thorn), třešně (cherry),
ze linka (green un ripe fruit, esp. pears and plums), and leaves: brčál
(peri win kle), as well as dry stalks, as with sláma (straw), and in one
case col our con sti tutes an en com pass ing fea ture of a clus ter of plants
as is the case with les (for est) (cf. Ba lowska 2015).

Let’s con sider in di vid ual col our terms. Red seems to be the most
fre quently ap plied one, as in: být čer vený jako (vlčí) mák (be red as
a poppy FČ;6 to be red like a (wolf) poppy EG- Cz), být čer vený jako
ma lina/pivoňka/růe (blush like a rose FČ; to be red like a rasp -
berry/pe ony/rose EG- Cz), mít rty jako ja hody/maliny/třešně (have
lips like cher ries FČ; to have lips like straw ber ries/rasp ber ries/cher -
ries EG- Cz), být čer vený/mít tváře jako (míšen ské/panen ské) jablíčko
(be rosy- cheeked, have cheeks like roses FČ; to be red/have a face like
a (Mi sen ske/Vir gin) ap ple EG- Cz).

The next colour term (in terms of popularity) as attested in Czech
phraseology appears to be:

(a) blue: mít oči (modré) jak čekanka/čekanky (have for get- me - not
eyes FČ; to have eyes as (blue) as chicory/radicchio EG-Cz), (mít)
oči (modré) jako len (be fla xen- ha i red FČ; to have eyes as blue as
linen (flowers) EG-Cz), mít oči jako pomněnky (have for get- me - not
eyes FČ; to have eyes like for get- me - nots EG-Cz), (mít) oči (modré)
jako chrpy (have eyes like for get- me - nots, have eyes like limpid
pools FČ; to (have) eyes (blue ) as a co r n flo wer EG-Cz), nebe (je)
modré jako chrpa (the sky is co r n flo wer blue FČ; the sky (is) as blue 
as a co r n flo wer EG-Cz);

(b) followed by yellow: být (lutý) jako citrón (be yellow as a canary/
/banana/Chi na man/cowslip FČ; to be (yellow) like a lemon EG-Cz),
(být) lutý jako šafrán (be saffron yellow FČ; (to be) yellow like
saffron EG-Cz);

(c) and its shades, e.g. its pale shade, as in: (mít) vlasy jako len (be fla -
xen- ha i red FČ; (to have) hair like linen EG-Cz), mít vlasy jako
sláma/slámu (have hair the colour of straw FČ; to have hair like
straw EG-Cz);

(d) as well as the yel lowi sh - red, e.g.: mít vlasy jako pochcaná sláma/
/pochcanou slámu (have hair the colour of ... straw FČ; hair like
uri ne- so a ked straw EG-Cz);

(e) and the oran ge-y el lo wish (peach) shade as in: být svěí jako
(orosená) broskev (be as fresh as a flower, be rosy - che e ked FČ; be
as fresh (dewy) as a peach EG-Cz).

Other col our terms seem to be less fre quently re ferred to and can be 
found in a mod est number of con ven tion al ised phrases:

(a) green: být (zelený) jako brčál (be as green as grass FČ; to be
(green) like pe ri win kle EG-Cz), být (bledý) jako zelinka/zelenka
(look green about the gills, be pale as a sheet FČ; to be (pale) like
a green pear (or plum) EG-Cz);

(b) black: mít oči jako trnky (have eyes like sloes FČ, EG-Cz), černý
les (dark forest FČ; black forest EG-Cz);

(c) white: (být) bílý jako lilie ((be) white like a lily FČ, EG-Cz);
(d) dark blue: mít oči jako fialky (have eyes like violets FČ, EG-Cz).

338337
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F. Čermák (indicated as FČ), literal trans la tions of Czech phra se o lo gisms have been 
provided by Ewa Gieroń-Czepczor (EG-Cz).



It should also be noted that col our as a sig nifi cant fea ture in the de -
scrip tion of these plants serves a wide range of dif fer ent func tions.
While in the case of flow ers it is one of the as pects of their beauty, with 
most fruit the ref er ence to col our seems to serve the more prac ti cal
pur pose of in di cat ing ripe ness, i.e. the fact that they are edi ble. It
should be em pha sised that in col lo ca tional pat terns at tested for
flowers such as the rose and the pe ony it is the red col our that is re -
ferred to as char ac ter is tic al though tea and white roses, as well as
white and pink peo nies are com mon. Simi larly, while white is the typi -
cal col our of the lily, pink lil ies are also popu lar, not to men tion those
of other col ours and shades which are grown to day).7

T a s t e

The sense of taste plays a criti cal role in hu man life. In ad di tion to
the abil ity to dis tin guish be tween and memo rize dif fer ent fla vours or
de liver pleas ant sen sa tions, taste may serve a warn ing func tion: a bad
taste pre vents one from eat ing some thing that is a dan ger to health or
life. The hu man tongue can iden tify four ba sic tastes: sour, bit ter,
sweet, and salty.8 The ma te rial for this analy sis does not pro vide evi -
dence for salti ness as salty plants are not to be found. Sour edi ble
plants in clude lemon, ap ple, and sor rel. A bit ter taste is the hall mark of 
most herbs, and this bit ter ness is cru cial as a fea ture which com bines

with their me dici nal prop er ties, as is the case with: pe lyněk (sage -
brush, worm wood), zeměluč (cen taury, Cen taurium erythraea).

There are the fol low ing tastes:

(a) sour taste: tvářit se/šklebit se jako kdy kousne/kouše/by kousl/by
kousal do citrónu (look like (he/etc) just bit into a lemon FČ; to
wince as when one is biting/into a lemon EG-Cz), kouká/tváří se
jako by kousl/kousal do šťovíku (he’s looking sour as vinegar FČ; to
wince as if chewing sorrel EG-Cz), je to kyselé jako šťovík (be as
sour as vinegar FČ; it is sour like sorrel EG-Cz), tvářit se jako by
kousl do kyselého jablka (look sour, be a sourpuss FČ; to wince as if
biting into a sour apple EG-Cz);

(b) bitter taste: být (hořký) jako pelyněk (be as bitter as gall FČ; to be
(bitter) as sa ge brush EG-Cz), (být) hořký jako zeměluč ((be) bitter
as centaury FČ, EG-Cz);

(c) sweet with a touch: je to jako mandle (it melts in your mouth (like
butter) FČ; it is like almonds EG-Cz), je to jako malina (it’s
luscious, it looks a treat FČ; it is like a ra sp ber ry EG-Cz), (to je)
děvče/dívčina jako malina/jahoda (she’s a peach (of a girl) FČ; (she 
is) a girl like a ra sp ber ry/stra w ber ry EG-Cz);

(d) ‘good’ taste: pivo je jako křen (a beer and a half FČ; beer is like
ho r se ra dish EG-Cz).

S m e l l

Smell is an important sense for humans which enables detection
and recognition of scents and protection against dangers to health or
life. Additionally, smell provides pleasant sensations. Our material
attests the value of fragrance in one plant only, i.e. the rose with its
pleasant smell: vonět jako růe (be as fragrant as a rose (-garden) FČ;
to smell like roses EG-Cz).

II. Behaviour

As Nowakowska in Świat roślin w pol skiej frazeolo gii (2005)
claims, the term be hav iour which she ap plies with ref er ence to plants
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7 It is worth men tio ning that lin gu i stic and cultural re fe ren ces of colors in the
Czech language, mostly green and yellow, have been discussed in detail by Irena
Vaňková (2003a and b).

8 The latest research on recognition of flavors by the tongue, its taste buds and taste
receptors, identifies the fifth basic taste called umami, i.e. ‘savoury’ (a name given by
a Japanese researcher, Ikeda, in the early twentieth century, finally approved as one of
the basic tastes under this name in 2000). It a ‘meaty’ or ‘brothy’, yet difficult to
define, taste which is detected, however, due to the fact that our receptors react to
glutamic acid which is naturally found in meat. Http://www.mowimyjak.pl
/styl-zycia/kuchnia/jakie-sma ki-rozpoz naje-nasz -je zyk,17_35931.html [accessed 04/ 
04/2014].



is a vague no tion (2005: 77).9 How ever, we ap ply it here as one that
ap pro pri ately cap tures the es sen tial char ac ter is tic of plants, as cor -
robo rated in the ma te rial for this study, which con sists of the re ac tions
of plants to ex ter nal stim uli. Ob ser va tions of the in flu ence of the en vi -
ron ment on plant life give rise to rich im agery. The fol low ing ex em -
plify char ac ter is tics at trib uted to cer tain spe cies:

(a) growing be ha vio ur: vinout se (k někomu) jako liána/psí víno (be
entwined like the ho ney su c kle and the bindweed FČ; to wind
(around someone) like a creeper/vines EG-Cz), vinout se jako
svlačec (fawn on/suck up to someone FČ; wind like bindweed
EG-Cz), zapustit někde kořeny (take root FČ; to put down roots so -
me w he re EG-Cz), být navlečený/nabalený jako cibule (be all
muffled up FČ; be wrapped up like an onion EG-Cz), nechat
si/nechávat si někoho/něco (někde) na semeno (keep someone on
per ma nen t ly, save sth for next time FČ; to keep someone/so me t hing
(so me w he re) as seeds EG-Cz), zasévat/rozsévat/zasít/rozsít semeno 
sváru (sow the seed of discord FČ, EG-Cz), slyšet (i) trávu růst (see
the cloven hoof in eve ry t hing, have eyes eve ry w he re FČ; to hear the
grass grow EG-Cz);

(b) fruition: dary lesa (the fruits of the forest FČ; forest gifts EG-Cz),
vydat ovoce (to yield fruit EG-Cz), nést/přinášet/přinést (dobré)
ovoce (bear fruit FČ; to produce good fruit EG-Cz), přinést/ při-
nášet (trpké/hořké) ovoce (go sour on so. FČ; to ‘bring/deliver’
(sour/bitter) fruit EG-Cz), sklízet ovoce/plody něčeho (harvest the
fruits/reap the benefits of (one’s en de a vo ur etc) FČ; reap the fruits
/berries of so me t hing (i.e. a plant) EG-Cz);

(c) the ease of growth: bují/rozmáhá se/rozlézá se to jako plevel (grow
rapant like weeds FČ, EG-Cz); roste to jako houby po dešti (they

spring up like mu s hro oms FČ; to/spring up like mu s hro oms after
rain EG-Cz), přibývá jich jako hub po dešti (they spring up like mu -
s hro oms FČ; they spread like mu s hro oms after rain EG-Cz), je toho
jako hub po dešti (there are so me t hing/someone galore FČ; there
are as many as mu s hro oms after rain EG-Cz), je toho/jich jako kvítí
(they are as co un t less as the stars/sands FČ; there are as many (of
them) as flowers EG-Cz);

(d) the place of ve ge ta tion: být/zůstat (sám) jako hruška v poli (be left
all alone (in the world) FČ; to be/stay on your own like a pear tree in 
a field EG-Cz), být (opuštěný) jako hruška v širém poli (be left all
alone FČ; to be forsaken like a pear tree in an open field EG-Cz), to
je jako nosit dříví do lesa (it’s like car ry ing coals to Ne w ca st le FČ;
it is like car ry ing timber to a forest EG-Cz), pro stromy nevidět les
(cannot see the wood for the trees FČ; (one) can’t see the forest for
the trees EG-Cz), to je (jako) dungle (it is (like) a jungle FČ,
EG-Cz); být/připadat si někde jako růe mezi trním (be like a rose
among thorns, be like a rose between two thorns FČ; to be/feel so -
me w he re like a rose among the thorns EG-Cz), být/bejt (u) pod
kytičkama (be pushing up daises FČ; to be (already)under the
flowers EG-Cz);

(e) in con spi cuo us ap pe a ran ce: (být) skromná jako fialka/fia lin ka (she
is like a shrin king/modest (little) violet FČ; (to be) modest like a
violet EG-Cz), sedět někde jako hřibek v mechu (sit so me w he re like
a mushroom in moss FČ, EG-Cz), obrůstat (u) mechem (get
(already) ove r grown with moss FČ, EG-Cz);

(f) im mo bi li ty: být/stát jako dub (to be/stand like an oak FČ, EG-Cz),
spát jako buk/dub/pařez (be sound asleep, be dead to the world FČ;
to sleep like a beech/oak/stump EG-Cz), sedět/stát (někde) jako
pařez (sit/stand there looking gormless FČ; to sit/stand (so me w he -
re) like a stump EG-Cz), (být) hloupý/tupý/blbý jako pařez (be as
thick as two short planks FČ; to be silly/stupid/dumb like a stump
EG-Cz), mlčet jako dub/pařez (stay buttoned up FČ; to be silent as
an oak/stump EG-Cz);
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9 Cf. also a view on the subject by Pie ka r czyk, who in tro du ces this term in her
pu b li ca tion Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata: “behavior is
probably not the most fe li ci to us term for the above mentioned pro per ties of plants
[reacting – GB]. Yet, since the Polish language does not provide a word that would
be ap pro pria te here, I have chosen this term” (2004: 37).



(g) in vo lun ta ry movement: spadnout jako (zralá) hruška/slíva (drop
like a sone FČ; to fall down like a (ripe) pear/plum EG-Cz), padali
jako hniličky/(zralé) hrušky (they were dropping like flies, they were 
going down like ninepins FČ; (they) fell like rotten/(ripe) pears
EG-Cz), spadnout z višně (to fall from a cherry tree FČ, EG-Cz);

(h) movement in the wind: třást se/chvět se jako osika/(osikový)
list/třtina (quake like an aspen leaf FČ; to shake/sway like an aspen
tree/(aspen)leaf/cane EG-Cz), být jako třtina ve větru (be like
a reed tossed in the wind FČ; to be like a reed in the wind EG-Cz);

(i) low re si stan ce to en vi ron men tal factors (flam ma bi li ty, brit t le ness
etc.): zlomit se/lámat se jako třtina (to break like a reed FČ,
EG-Cz), hořet jako sláma (burn like tinder FČ; to burn like straw
EG-Cz), být jako zvadlá/zlomená lilie (look all washed out FČ; to
be like a withered/broken lily EG-Cz), být/bejt (taková) skleniková
květinka (to be (such) a gre en ho u se flower FČ, EG-Cz).

III. Practical application(s)

The last group of plant char ac ter is tics that have been pre served in
Czech phra se ol ogy con cerns the as pect of us abil ity. Hu man knowl -
edge of the ap pli ca tion of plants, which has ac cu mu lated through out
cen tu ries of di rect ob ser va tion of na ture, is con tained in lan guage. On
this ba sis, we can con clude which char ac ter is tics of plants are im por -
tant from the point of view of ag ri cul ture: which spe cies or their parts
are suit able for hu man con sump tion, and which have aes thetic or
thera peu tic val ues.

There are the fol low ing prac ti cal ap pli ca tions:

(a) food: horký brambor (hot potato FČ, EG-Cz), mluví jako kdy má
v puse horký brambor ((he) speaks as if he had a hot potato in his
mouth FČ, EG-Cz), moct s někým ořechy/vořechy klátit (to be able
to knock down nuts with someone (tall and thin like a pole) EG-Cz),
být (pro někoho) tvrdý oříšek/bejt (pro někoho) tvrdej voříšek (be
a hard/tough nut (for someone) FČ; to be a tough nut (to someone)
EG-Cz), roz lu sk no ut (tvrdý) oříšek/roz lu sk no ut (tvrdej) voříšek

(have cracked it/a tough nut FČ; to crack a (hard) nut EG-Cz), mít
tvrdou skořápku (to have a hard shell FČ, EG-Cz), sníst/slupnout/
/spolknout něco jako (jednu) malinu/rozinku/jahodu (gulp/wolf so -
me t hing down, make short work of so me t hing FČ; to eat/devour/
/swallow so me t hing like a ra sp ber ry/raisin/stra w ber ry EG-Cz),
vypadá jako by kousl do kyselého jablka (look sour, be a sourpuss
FČ; looks as if biting into a sour apple EG-Cz), tahat za někoho
kaštany z ohně (pull someone’s che st nuts out of the fire FČ, EG-Cz);

(b) high nu tri tio nal value: (být) zdravý jako tuřín/řípa/lípa/křen/hřib
(be as fit as a fiddle, be as sound as a bell FČ; (to be) as healthy as
a turnip/beet/lime tree/ho r se ra dish/mushroom EG-Cz), být jako
tuřín (to be like a turnip FČ, EG-Cz);

(c) low pra cti cal value or use les s ness: je to jako z kopřiv plot (it is like
a nettle fence FČ, EG-Cz), být jako hra cho vi na (to be like pea straw
EG-Cz), být (tenký) jako lupínek (be wa fer - t hin FČ; to be thin like
a petal EG-Cz), být (jako) padavka (be like a fart in win d strom FČ;
to be like a fallen fruit EG-Cz), být (slabý) jako hnilička (to be as
(weak as) a wild (overripe) pear EG-Cz), červivé jablko/jablíčko
(bad egg FČ; wormy apple EG-Cz), mít něčeho jako plev (to have
too much (like chaff) of so me t hing like FČ, EG-Cz), to je jako mlátit
prázdnou slámu (it’s like flogging a dead horse FČ; it’s like thre s -
hing gra in less straw EG-Cz), být/bejt čertovo kvítko (to be a devil’s
flower EG-Cz), být/bejt kvítko z čertovy zahrádky (to be a flower
from the devil’s garden EG-Cz), oddělit koukol od pšenice (sepa-
rate the wheat from the chaff FČ; to separate the wheat from the
tares EG-Cz), být někomu trnem v oku/očích (be a thorn in some-
one’s flesh/side FČ; to be a thorn in someone’s eye(s) EG-Cz),
vytrhnout někomu trn z paty/nohy (take a thorn out of someone’s
flesh FČ; to pull out a thorn out of someone’s foot/leg EG-Cz),
být/sedět (někde) jako na trní (sit there like a hen on a hot griddle/
/gridle FČ; to be/sit (so me w he re) like on thorns EG-Cz), mít někoho 
rád jako vosinu za krkem/v prdeli (like someone about as much as
a kick in the balls FČ; to love someone like bristle under the
collar/in the ass EG-Cz);
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(d) ad or n ment: (to je) děvče jako karafiát ((she is) a girl like a ca r na -
tion FČ, EG-Cz), (to je) děvče jako (z růe) květ (she’s as pretty as
a rose in bloom FČ; (she is) a girl like a flower (of a rose) EG-Cz),
být (hezká/krásná) jako růe/růička (be as pretty as a rose(-bud)
FČ; to be (as pretty/be a u ti ful) as a rose EG-Cz), být/bejt jeden
květ/být/bejt v květu (to be a flower/to be in bloom FČ, EG-Cz);

(e) me di ci nal pro per ties: vzácná bylina (so me t hing to be prized/che ri -
s hed FČ; a rare herb EG-Cz).

In con clu sion it should be noted that mod ern lexi co graphi cal de -
scrip tion seeks to cre ate so- called open se man tic defi ni tions which
take into ac count a broader con text of the lan guage in clud ing any pos -
si ble con no ta tions: both con ven tion al ised ones as well as se man tic
modi fi ca tions and shifts which are likely to af fect mean ing in sty lis ti -
cally di verse con texts, in clud ing po etry, not in fre quently in in di vid ual
in stances of use. There fore such an ap proach should in flu ence fur ther
stages of re search in this field.

To sum up, it is worth re view ing the dis cus sion as pro posed by
Maćkiewicz (1999) who poses a key ques tion: “Is the shift from pre-
 scientific cate go ries to the sci en tific ones a sig nifi cant tran si tion ‘from 
chaos to or der’?” Maćkowiak im me di ately pro vides a nega tive an -
swer: “No, it is rather the next stage of or der ing. Yet, due to a di ver -
gent ob jec tive of this or der ing, dif fer ent meth ods and cri te ria are ap -
plied. Ac cord ingly, the con tent of the ‘i nhe rited’ cate go ries is modi -
fied, both quan ti ta tively (some ele ments are re moved, some oth ers
added), and quali ta tively (the con figu ra tion of the items, their hi er ar -
chy and re la tions are modi fied)” (Maćkiewicz 1996: 253, trans la tion
by Ewa Gieroń-Czep czor).

Trans la tion by Ewa Gie roń-Cze pczor
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Jiří MURYC

Os trava

K teo rii mezi ja zyk ové in ter fer ence
v lexikálním plánu češt iny a polšt iny 

Ke y words: in ter fe ren ce, le xis, Czech lan gu a ge, Po lish lan gu a ge, trans la tion
Klíčová slo va: in ter fe ren ce, le xi ka, čeština, polština, překlad

Abs tract

The article deals with the theory of language in ter fer ence in the lexis of Czech and 
Polish languages. The author defines the term, specifies several types of in ter fer ence,
and describes some aspects of Czech and Polish lexical typology. Based on par ticu lar
oc cur rences the author offers clas si fi ca tion into three basic types of lexical in ter fer -
ence, so called lexical transfers.

V příspěvku se autor věnuje prob lema tice teorie mezi ja zyk ové in terefer ence
v lexikálním plánu češtiny a polštiny. Definuje pojem a vymezuje vybrané typy in ter -
fer ence a věnuje se vybraným aspektům typologie české a polské slovní zásoby. Podle 
konkrét ních projevů autor nabízí členění na tři základní typy in ter fer ence ve slovní
zásobě, tzv. lexikálních transferů. 

Vzájemný kon takt polšt iny a češt iny – napřík lad během převodu
psaného i mlu veného textu – se mnohdy neobejde bez mezija zyk ové
in ter fer ence či ji ného po chy bení ja zyk ové, potamo přek la datel ské
povahy. Ačk oli na toto téma vznikla a stále vzniká řada prací, povau-
jeme za vhodné při pome nout vy brané prvky ja zyk ové ty polo gie a s ní
úzce provázané mezi ja zyk ové in ter fer ence, s nimi se set kávají ze-
jména poslu chači oborů če ské a pol ské fi lolo gie, potamo přek la -
datelských oborů těchto ja zyk ových kom binací. O in ter fer enci a jed -
not livých typech jsme psali ji dříve (viz mj. Muryc 2010), přičem na 
tento jev můeme nahlíet op tikou hned něko lika dis ci plín. Za in ter -
fer enční chybu v tomto kon textu povaujeme jed noznačnou od chylku

od ja zyk ové normy čili od platných ja zyk ových pravi del (mluv nic-
kých nebo funkčně sty lových) týkajících se jak sa motných ja zyko-
vých jed no tek, tak jejich organi zace v textu, od pravi del závazných
pro konkrétní ja zyk ové společen ství a re spek tovaných všemi jeho
členy. Chybu v této sou vis losti vnímáme jako po rušení normy, jako
nezáměr nou ino vaci ja zyka či jistý ja zyk ový šum. Její podstata tkví
nejčastěji ve slabé nebo ne do statečné ja zyk ové kom pe tenci uivatele
ja zyka (ale také v jeho spěchu, nekázni nebo ji ném sel hání) a na rušuje
struk turu daného textu ale spoň v jedné jeho rov ině (Bo goc zová 2001,
s. 20–21; Bo goc zová 2002a, s. 16; Lipi ńska 2003, s. 83). Za in terfe-
renci pak povaujeme nega tivní ja zyk ový trans fer prvku jed noho ja -
zyka do druhého, který se z poh ledu ja zyk ové správ nosti jeví jako
chyba (Lotko 1998, s. 50), ale jeho příči nou není (pouze) slabá
a/nebo ne do statečná ja zyk ová kom pe tence (nesprávná gen er ali zace
neúplně zvlád nu tého prav idla), ale spíše současná (ne)zna lost dvou
ja zyků. Jak uvádí Mou nin: 

Pozorování toho, jak se jazyky chovají v kontaktních situacích s ohledem na in ter -
fe renční jevy […] po sky tu je originální metodu ke studiu struktur jazyka. Zejména
k ověření teze, zda systémy […], které jazyk vytvářejí, jsou skutečnými systémy, tj.
natolik solidární celky ve všech svých částech, e kadá změna v jediném místě [zde
kadá in ter fe ren ce] můe postupně změnit jejich tvář (Mounin 1999, s. 15–16). 

Při pomeňme jen, e pro přek la datel skou (po dobně jako di dak tic-
kou) praxi jsou nejvýraznější násle du jící hle diska členění a typy in -
terefer encí. Na zák ladě ja zyk ového zdroje nega tiv ních trans ferů od -
borná lit era tura (zejména lingvo di dak tická) vy me zuje tzv. in ter fer enci 
mezi ja zyko vou a vni tro ja zyko vou. První se rozumí záporný vliv ja -
zyk ových návyků z mateřského ja zyka na os vo jování a uívání cizího
ja zyka, zatímco druhý typ spočívá v záměně různých jevů v rámci jed -
noho ja zykového kódu, které si z důvodu jisté blíz kosti v ja zyk ovém
povědomí uivatele ja zyka vzájemně konku rují. Něk teří od borníci na- 
víc ho voří o kom bi naci obou uve dených typů, tzn. o in ter fer enci kom -
bi nované, je se pro je vuje půso bením mezi ja zyk ových a vni tro jazy-
kových vlivů. S oh le dem na směr půso bení se in ter fer ence můe dále
členit na tzv. in ter fer enci proak tivní, chápanou jako vliv dříve zvlád -
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nuté ja zyk ové kom pe tence na kom pe tenci pozdější, a tzv. in ter fer enci
ret roak tivní, spočívající nao pak ve vlivech později zvlád nuté (zís -
kané) kom pe tence v urči tém ja zyce na kom pe tenci dřívější. Na in ter -
fer enci lze nahlíet rovně z per spek tivy okamiku jejího vzniku, při-
čem se ro zlišuje tzv. in ter fer ence aso cia tivní, vzni kající v průběhu
os vo jování si daného ja zyk ového jevu, a tzv. in ter fer ence re pro duk -
tivní, její vznik je podmíněn nevhod nou aplik ací (re pro dukcí) ji
zvlád nutých jevů ve vlastní komu nikaci ve druhém (cizím) ja zyce.
Jiní od borníci na danou problema tiku vy me zují in ter fer enci také po-
dle typu jejího pro jevu, a to na in terfer enci zjev nou, kdy je zřejmý
rozdíl mezi vni tro- a mezi ja zyk ovými nega tiv ními trans fery, a na in -
ter fer enci skry tou (latentní), v rámci které uivatel ja zyka up latňuje
jemu bliší výrazy a struk tury, je jsou sice v druhém ja zyce běné
a od povídají přís lušné ja zyk ové normě, ale ro dilí mluvčí v komu nika-
ci vyuívají od lišné analogické ja zyk ové prostředky. Jes tlie toti bu-
deme mezi ja zyko vou in ter fer enci v mezním případě de fi no vat jako
v pod statě náhodné ja zyk ové ne dorozumění, kdy se napřík lad zvuko-
vá po doba dvou slov rozchází s jejich význa mo vou slokou, lze v rám- 
ci skryté in ter fer ence sle do vat nejen jevy, které in ter ferují, nýbr jevy,
je mezi ja zyk ové in ter fer enci nepodléhají (něk teré sloky daného ja -
zyka mo hou být pros tupné více, jiné méně). Jedná se tak o jakési vy -
hýbání se prvkům sekundárního ja zyk ového systému, které můe být
způso beno tím, e se primární ja zyk ový systém nevyznačuje kate go -
riemi nebo funk cemi, které by od povídaly prvkům sekundárního sys-
tému, případně tím, e daný prvek v primárním systému ex is tuje (ne-
bo nao pak), ale jeho pouití je omezené, ok ra jové. Tato ne do statečná
(nebo přímo nega tivní) ja zyk ová „pro dukce” se můe v relaci polšt ina 
– češt ina vzta ho vat napřík lad na uívání přechodníků, neo sob ních
slovesných tvarů, pod statných jmen slovesných místo vazeb s in finiti- 
vy, (ne)přechy lování (tj. tvoření femi nin od masku lin), od lišnou dekli- 
 naci čís lovek pomnoných (druhových) nebo ab senci skloňovaných
po dob jmen cizího původu apod. Na proti tomu tzv. nad pro dukce spo-
čívá v časté aplik aci (místy i naduívání) ja zyk ových struk tur vlivem
prvního ja zyk ového kódu. Zařa dit zde můeme také kalky a výpůjčky, 

hy perko rektnost ve vy jadřování případně chyb nou in ter pre taci dané
ja zyk ové struk tury nebo prvku (Pös ingerová 2001, s. 48–50; Bugajski
1992, s. 87–93; Żydek- Bednarczuk 1993, s. 69–82; Lipi ńska 2003,
s. 81–82; Ar ab ski 2007, s. 345–346). 

Dříve ne přis toupíme k charak ter is tice polsko- české in ter fer ence
ve slovní zásobě, zaměříme naši po zor nost na ja zyk jako typ a
pokusíme se ale spoň krátce nastínit zák ladní ty pologické rozdíly mezi 
češti nou a polšti nou1. Je obecně známo, e češt ina a polšt ina před sta -
vují ja zyky ge neticky příbuzné, e vy rostly ze společného zák ladu
(praslovanšt iny) a e spolu se slovenšti nou, luickou srbšti nou a
kašubšti nou tvoří zápa do slo van ské ja zyk ové společen ství.

Struk turní vlast nosti ja zyků popisuje ja zyk ová ty polo gie, která ja -
zyky charak teri zuje a kla si fikuje na zák ladě společných a vzájemně se 
pod miňu jících rysů. Soubor těchto struk turních rysů tvoří tzv. ja zyk -
ový typ. Ty polo gie tak od ha luje v ja zyk ovém systému vztahy mezi
jed not livými jevy, nepopisuje tyto jevy izolovaně, nýbr v jejich sou -
vis lostech. Ty polo gie ro zlišuje něko lik ja zyk ových typů. Jak ji bylo
uve deno, oba po su zované ja zyky – češt ina a polšt ina – sice náleí k ja -
zykům flex iv ním, avšak vyznačují se od lišnou mírou flex iv nosti.
Mezi ne jobec nější znaky flex iv ních ja zyků patří:

a) snaha vyjadřovat důsledně vztahy mezi plnovýznamovými slovy ve 
větě pomocí prostředků vnější flexe – koncovek,

b) roz vi nu tost tvaroslovného systému (bo ha tost gramatických tvarů),
c) roz vi nu tost slovotvorného systému a tvoření slov především odvo-

zováním,
d) vysoký stupeň dějového dy na mi s mu určitých slovesných tvarů ve

větě.

V při ro zených ja zycích jsou v sym bióze vlast nosti různých typů,
tzn. ádný ja zyk není reali zací pouze jed noho typu. Proto se někdy ho -
voří nik oli o ja zycích flex iv ních, izo lačních aj., ale o ja zycích s převlá- 
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rů: Basaj, Davidová, Labocha, Orłoś, Sia t ko wski. 



dajícími znaky flex iv nosti, izo la tiv nosti apod. Ve srov nání s ostat ními
slo van skými ja zyky se češt ina jeví jako ja zyk nejflex iv nější, zatímco
polšt ina se v mnoha směrech, zejména v rov ině syn tak tické a lexikál-
ní, dost zře telně od flex iv ního typu od chy luje (Lotko 1997).

V této části práce se tedy zaměříme na přeh led a charak ter is tiku
vy braných in ter fer enčních jevů, na ně můe nara zit začínající i zku-
šený přek la datel během převodu textu z polšt iny do češt iny. Naši po -
zor nost obrátíme pře devším směrem k rov ině lexikální. V níe uve -
dené charak ter is tice vy cházíme z vlastní peda gogické praxe a po zo -
rování poslu chačů přek la datelských dis ci plín reali zovaných na oddě-
lení po lo nis tiky kate dry slavis tiky FF OU.

Srovnáme- li če skou a pol skou slovní zásobu, musíme kon sta to vat,
e situace v obou po su zovaných ja zycích není stejná. Rozdíly nalez-
neme např. ve způsobu tvoření nových po jme nování. Jak známo, fle-
x iv nější češt ina častěji de rivuje, zatímco polšt ina v jistých případech
upřed nostňuje přejímání ho tových lexémů z jiných ja zyků. Zák lad-
ním zdro jem pře jatých slov v pol ské slovní zásobě a frazeolo gii byl
fran couzský, a te prve poté německý ja zyk, přičem na pol skou lexiku
měla do stře dověku vliv také češt ina (Dam borský 1999). V po su zova-
ném re gionu na česko- polském pomezí reg is tru jeme rovně časté
výpůjčky z nes lo vanských ja zyků, konkrétně ger man ismy, které jsou
příznačné zejména pro místní nářečí (Bo goc zová 2001, s. 162).

Kromě mezi ja zyk ové in ter fer ence ve zvukovém plánu jsou právě
nega tivní trans fery ve slovní zásobě povaovány za jedny z nejběněj- 
ších a „nejčitelnějších”. Lexikální in ter fer ence vzniká v situaci kon -
taktu slovní zásoby dvou ja zyků a jed not livé trans fery, na rozdíl od
jiných ja zyk ových rovin, proni kají z jed noho kódu do druhého často
bez výraznějšího omezení, ve velkém počtu. Slov ník2 jed noho ja zyka
můe in ter fero vat se slov níkem druhého ja zyka různými způsoby. Za-

vedení nového (zprav idla tvarově adap tovaného) slova pro označení
nového po jmu rozšiřuje slovní zásobu mluvčího a mnohdy ov livňuje
„pozice” obsazené ji ex is tu jícími slovy v širším séman tickém poli,
přičem zde nové slovo před sta vuje určité (zpravidla ovšem neádou-
cí) obo hacení. Podle konkrét ních reali zací mezi ja zyk ové in ter fer ence
z polšt iny do češt iny3 lze lexikální trans fery rozdělit do tří zák ladních
kate go rií:

1. pouité slovo (popř. jeho tvar) ne e xi stu je v české slovní zásobě, ale
vyskytuje se v lexice polštiny (mnohdy se to týká nejen běné slov-
ní zásoby, ale i oblasti odborné ter mi no lo gie a oficiálních názvů,
také výrazů expresivních nebo ustálených slovních spojení, fra ze o -
lo gizmů a kolokací);

2. výskyt pouitého slova (popř. jeho tvaru) je doloen ve slovní záso-
bě českého jazyka, ale v daném kontextu je nevhodně uito s ohle-
dem na jeho odlišný význam nebo odlišný stylový příznak; 

3. pouité slovo (popř. jeho tvar) je slovotvorně-významovým neo lo -
gi s mem a vzniklo (zpra vi d la) kontaminací českých a polských mor- 
fémů, případně slovotvorných postupů (takovéto po lo ni s my, resp.
dia le kti s my, vlivem hláskoslovných úprav „působí dojmem” legi-
timních českých výrazů). 

Zatímco u prvního typu se jedná o, řekněme, „čistý” typ lexikální-
ho trans feru, kdy je dané slovo (popř. jeho tvar) v sekundárním ja zyk -
ovém systému (v našem případě v češt ině) zcela neznámé, o typu
druhém a třetím můeme ho vořit čás tečně jako o trans feru séman -
tickém a formálně slo vot vorném. Lexikální trans fery se po jistých
mor fologických, fonetických či grafických zásazích rek ru tují jak
z oblasti mluv nických jmen a sloves (a jiných slov ních druhů), tak
z frazeologických jed no tek, víces lovných po jme nování a kolokací,
která jsou navíc mnohdy do slov nými přek lady (srov. Bo goc zová
2001, s. 159–202; Bo goc zová 2002b, s. 96; Le his te ová 2004, s. 92–93;
Lotko 1981, s. 64–75; Lotko 1997, s. 24–32; Jan dová 2006, s. 14–21).
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3 Pochopitelně lze směr působení in ter fe ren ce obrátit.

2 Jak se o tom zmiňuje Lehisteová (2004, s. 94), lze lexikální in ter fe ren ci
různými způsoby sy ste mati c ky zkoumat, přičem o tom, jak bilingvní osoby pracují 
se slovní zásobou ve dvou jazycích, mohou po sky t no ut zajímavé poznatky
výzkumy přepínání kódů. 



V kon textu slovní zásoby se často ho voří také o kalcích, tzn. o pří-
padech, kdy se význam slova (nebo spo jení) v jed nom jazyce modi -
fikuje nebo mění podle vzoru druhého ja zyka. Séman tický po sun je
výsledkem zdomác nění vypůjčených homo nym. V těchto případech
nemá nový význam v zásadě nic společného s významem před chozím.
Běný druh lexikální in ter fer ence představuje slo vot vorný a séman -
tický kalk, jeho přík lady lze najít prak ticky v kadém ja zyce (srov.
např. Dam borský 1999, s. 254–277). Kromě toho ex is tují také tzv. hy -
bridy (hy bridní sloen iny), jejich vznik je podmíněn aplik ací něko -
lika procesů současně – výpůjčka se můe přiz půso bit domácím
vzorům, je den prvek sloen iny můe být cizího původu apod. (srov.
Le his te ová 2004, s. 92–93; viz také Lotko 1997, s. 24–32; Pančík ová
2008, s. 62–39).

V sou vis losti s lexikálním plánem obou po su zovaných ja zyků si
do vo lu jeme při pome nout také ex is tenci tzv. zrádných slov, o nich se
po drob něji zmiňuje pře devším Lotko (srov. Lotko 1992, s. 251–260;
Lotko 1997, s. 110–143; Pančík ová 2008 aj.) a případy ja zyk ové ho -
monymie (viz např. Szałek, Nečas 1993).

V před kládaném příspěvku jsme se poku sili o kom para tivní popis
vy braných jevů pře nosu ja zyk ových pravi del v polšt ině a češt ině. Ze-
jména jsme se zaměřili na teo rii mecha nismů pro dukce textu včetně
volby ja zyk ových prostředků lexikálních, které nezřídka ve dou k ne-
ádoucímu ja zyk ovému trans feru, tedy k mezi ja zyk ové polsko- české
in ter fer enci. Našim cílem bylo utřídit a su ma ri zo vat něk terá před chozí 
zjištění, a to jak vlastní, tak dalších od borníků věnu jících se uve dené
prob lema tice. Domníváme se, e spolu s charak ter is tikou če ského
a pol ského ja zyka, která nám při blíí ty pologické rozdíly mezi těmito
kódy, dokáeme najít zdroj a účinně před cházet vzniku in ter fer enč-
ních chyb (ne jen) v lexikálním plánu obou sle dovaných ja zyků.

Literatura

A r a b s k i  J., 2007, Transfer mię dzy języ ko wy, [w:] I. Kurcz (red.) Psy cho logi cz ne
aspekty dwu języ cz no ści. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psy cho logi cz ne.

B o g o c z o v á  I., 2001, Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou
jako zdroj jazykové in ter fe ren ce. Ostrava: Ostravská univerzita.

B o g o c z o v á  I., 2002a, Interferenční jazyková chyba – patologie nebo přiroze-
nost? „Český jazyk a literatura”, č. 1–2, s. 15–19.

B o g o c z o v á  I., 2002b, K fungování česko-polské dvojjazyčnosti na Těšínsku
v České republice. In: J. Štefánik (red.), Bi ling vi z mus. Minulosť, prítomnosť
a budúcnosť. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 91–99.

B u g a j s k i  M., 1992, In ter fe ren cja jako przyczyna przeobrażeń językowych, [w:]
Język a Kultura. t. 7: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle
kontaktów kulturowych, Wrocław, s. 87–93.

D a m b o r s k ý  J., 1999, Polština a franština ve vzájemném vztahu. Ostrava: Ostrav-
ská univerzita.

J a n d o v á  E., 2006, Morfologicko-syntaktické prostředky de agen ti za ce v mluve-
ných projevech polsko-českého smíšeného pruhu. Ostrava: Ostravská univer-
zita.

L e h i s t e o v á  I., 2004, Pojem in ter fe ren cie. In: J. Štefánik (red.), Antológia biling-
vizmu. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 82–98.

L i p i ń s k a  E., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwu -
języ cz no ści. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ja giel loń skie go.

L o t k o  E., 1981, Polština a čeština z hlediska typologického. Olomouc: Univerzita
Palackého.

Lotko E., 1992, Wyrazy zdradliwe w języku polskim i czeskim, [w:] Język a Kultura,
t. 8: Podstawy meto dolo gi cz ne semantyki współczesnej, Wrocław, s. 251–260.

Lotko E., 1997, Synchronní konfrontace češtiny a polštiny (Soubor statí). Olomouc:
Univerzita Palackého.

Lotko E., 1998, Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: Univerzita
Palackého.

M o u n i n  G., 1999, Teoretické problémy překladu. Praha: Karolinum.

M u r y c  J., 2010, Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové in ter fe ren ce na
českém Těšínsku. Ostrava: Ostravská univerzita.

P a n č í k o v á  M., 2008, Rozvojové tendecie poľskej a slovenskej lexiky na prelome
tisícročia. Vybraná problematika. Substantíva. Bratislava: Stimul.

P ö s i n g e r o v á  K., 2001, Problematika negativních transferů při výuce polského
jazyka. Praha: Karolinum.

S z a ł e k  M.,  N e č a s  J., 1993, Czesko-polska homonimia. Poznań: Wydawnictwo
Naukowe UAM.

Ż y d e k  - B e d  n a  r  c z u k  U., 1993, Błędy językowe a zjawisko interferencji mię dzy -
języ ko wej. „Przegląd Glot tody dakty cz ny”, nr 12, s. 69–80.

354353



Ewa SIATKOWSKA

Warszawa

Pol. miłość to nie czes. milost, ale láska, 
pol. łaska to nie czes. láska, ale milost. Dlaczego?

Ke y words: Czech, Po lish, se man tics, le xi co lo gy, homonym
Słowa klu czo we: ję zyk cze ski, ję zyk pol ski, se man ty ka, le ksy ko lo gia, homonim

Abs tract

The authoress analyzes semantic changes of lexemes love and mercy and grace on 
the basis of Czech and Polish language. She draws attention to the homonymy of
forms in the contemporary Polish. The author refers to the etymological dictionaries
and historical texts, documenting functioning of such meaning of those words.

Autorka analizuje zmianę znac zen iową leksemów miłość i łaska oraz laska na
gruncie czeskim i polskim. Zwraca uwagę na ho moni mic zność form we współ-
czesnym języku polskim. Odwołuje się do słowników ety mologic znych i tekstów his -
to ryc znych, dokumentując funk cjon ow anie takiego znaczenia tych wyrazów.

W pol szczy ź nie i cze sz czy ź nie spo ty ka my bar dzo li cz ne apro ksy-
ma ty, czy li po zo r ne ek wi wa len ty, ale rza d ko się zda rzają ta kie jak tu –
pod wó j ne, a na wet po trój ne, o krzy żo wej bu do wie.

W Pol sce nieję zykoz na w com cze ski wy raz láska ko ja rzy się z zu-
pełnie in ne go po cho dze nia wy ra zem pol skim la ska ‘kij do pod pie ra-
nia się’, da w niej ‘oznaka władzy’, por. la ska ma r szałko wska, i fra ze o- 
lo gizm: wpłynąć do la ski ma r szałko wskiej, czy li ‘być pod da nym pod
ob ra dy sejmu’.W tym zna cze niu la ska to kon ty nu ant ps.*lěska ‘pręt
z leszczyny’ i pra wdo podo b nie sta ra obo cz na po stać le sz czy na: -ka/
-ina. Po zy cja -k przed -i wy wołała da l sze pro ce sy fo ne ty cz ne. Oby d -
wie fo r my to de ry wa ty od ps. *lěsъ- ‘teren po ro ś ni ęty drze wa mi,
zwłasz cza liściastymi’ (Bo ryś 280) i z ‘miłością’ nie mają nic wspól-
ne go. ‘Kij z leszczyny’ w ję zy ku cze skim to hůl < *hól, o zu pełnie in -
nej ety mo lo gii. Po cho dzi z ps. *golь ‘goły’. W ję zy ku słowe ń skim za -

cho wało się je sz cze da w ne zna cze nie te go wy ra zu ‘drzewo bez ga-
łęzi’, czy li ‘drzewo gołe’. Stąd bli sko już do zna cze nia ‘kij’ (Ma chek
1968, s. 190). Cie ka we, że mi mo ró ż ne go po cho dze nia oby d wóch
lekse mów tworzą one fra zeo logi z my po kry wające się zna cze nio wo,
zob. czes. maršálská hůl. Wi do cz nie la ska po wszech nie była oz naką
władzy. Zresztą berło to też la ska, ty l ko spe cja l na, oz do b na.

Pol sko - cze ska po zo r na homo ni mi cz ność la ski ja ko ‘kija do pod-
pierania’ i ‘uczucia do płci przeciwnej’ stała się źródłem nie po ro zu -
mień ję zy ko wych. Np. słowa pio sen ki śpie wa nej przez Ka ro la Got ta:
má láska nebeská (’moja miłość niebiańska’) mogły bu dzić zdzi wie -
nie z po wo du tak wie l kie go przy wiąza nia do ja kiejś, na wet ład nej, bo
na nie bie sko po ma lo wa nej, zwy cza j nej la ski. Aby wy ja ś nić to nie -
poro zu mie nie, na le ży roz pa trzyć inną ekwi wa len t ność pol sko - czeską. 
Przy mio t nik pol ski nie bie ski, utwo rzo ny od ko lo ru nie ba1, jest pod sta -
wową nazwą te go ko lo ru, na to miast w cze skim nazwą pod sta wową
jest – zna ny też pol skie mu – przy mio t nik modrý2, na wiązujący do ko-
lo ru wo dy3. Bo ryś (335) uwa ża, że być mo że to pra po kre w na fo r ma
mo kry. Dla zna cze nia wyob raże nio we go: ‘taki jak w nie bie, jak w ra-
ju’, czy li ‘zachwycający, rozkoszny’ ma my – od mienną mo r fo lo gicz-
nie – polską fo r mę nie bia ń ski (SJPDor V12). W ję zy ku cze skim
w tym zna cze niu jest właś nie nebeský. I zno wu, mi mo ró ż nic le ksy -
kalnych, w pol skim i cze skim wy stę pu je zbie ż ność fra zeo logi z mów,
mia no wi cie pol. nie bie ska, błęki t na krew i czes. modrá krev to przeno -
ś nie ‘krew arystokratów’. Mało prze ko nujące jest tłuma cze nie K. Mo -
szy ń skie go (za: Ma chek 1968: 372), że ko lor nie bie ski był ulu bio ny
przez wy ższe wa r stwy społecz ne. Ra czej da w niej ko ja rzo no na iw nie
ko lor krwi z nie bie skim ko lo rem żył wi dzia nych przez cienką skó rę,
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1 Kolor ten jest wywołany przez na gro ma dze nie dużej ilości powietrza w od po -
wied nim oświe t le niu.

2 Synonim niebieski, podobnie jak szafirowy (kolor dro go cen ne go kamienia
szafiru) lub błękitny (pierwotnie 'jasny' z stwysniem. przez czeski), nacechowany jest
poetyckością, a poza tym oznacza kolor o innym odcieniu, ciemniejszy. 

3 Wrażenie koloru niebieskiego daje na gro ma dze nie dużej ilości wody, oświetlo-
nej słońcem.



a taką mie li lu dzie nie pra cujący fi zy cz nie, czy li ary sto kra ci. Czy od
tych nie bie sko ści nie do sta li śmy za wro tu głowy?

Aby wy ja ś nić po cho dze nie cze skie go le kse mu láska ‘miłość’, mu -
si my cofnąć się w cza sie. Jak wia do mo, w całej półno c nej Słowiań-
szczy ź nie, w je den fo nem zlało się l’ < lj oraz l’ zmię kczo ne przed sa -
mogłoską prze d nią, a w cze skim po XIV wie ku pro ces ten po stę po wał
da lej i objął rów nież twar de, prze dnioję zykowo zębo we l przed sa -
mogłoską prze d nią. Z trzech ro dza jów l po zo stało jed no – tzw. „l śred -
nie”. W ję zy ku pol skim, szcze gó l nie na wschod nich pe ry fe riach, dłu-
go utrzy my wała się wy mo wa twar de go prze dnioję zykowo zębowe go
l, orto gra fi cz nie ł (por. Stie ber 1969, t. I, s  90). Wy mo wa ta ka była
uwa ża na za po prawną. Wy ma ga no jej od akto rów i od na uczy cie li.
W la tach 20–30 XX wie ku pro fe sor po lo ni sty ki na Uni wer sy te cie
War sza wskim, Sta nisław Szo ber, nie za li czał stu den to wi eg za mi nu,
je śli de li k went nie opa no wał prze dnio języ ko wej ar ty ku la cji ł. Osta-
tecz nie jed nak nie dało się ura to wać te go „pię k ne go re li ktu prze-
szłości” i obe c nie ł jest ar ty kułowa ne jak niezgłosko twó r cze B. 

W wy ni ku ró ż nych prze kształceń arty kula cy j nych za tarła się róż-
ni ca mię dzy pol skim słowem łaska i cze skim słowem láska. Dla Po la ka 
nie są to apro ksy ma ty, czy li wy ra zy to ż sa me pod wzglę dem formy, a ró -
ż ne pod wzglę dem zna cze nia, bo dokład nie słyszy ró ż ni cę w wy mo wie
l i ł (choć nie za uwa ża ró ż ni cy mię dzy a i á). Na to miast za apro ksy ma ty
uz na je on pol ski wy raz la ska ‘kij’ i cze ski láska ‘miłość’, bo w ję zy ku
pol skim ilo czas jest uwa run ko wa ny wzglę da mi emo cjo nal ny mi i na
zna cze nie wy ra zu nie wpływa. Ina czej jak w czeskim, gdzie długość
lub kró t kość sa mogłoski ma cha ra kter fo no lo giczny4.

Mi mo za ta r cia w ję zy ku pol skim śla dów po kre wie ń stwa mię dzy
pol. łaska (łac. ca ri tas) i czes. láska (łac. amor), ono jest. Bo ryś 296
po da je, że ps. *łaska wy wo dzi się od cza so w ni ka *łaska ti ‘głaskać,
pie ścić, oka zy wać miłość, pożądanie’ . Rdzeń *łas- oz na czał ‘pożądli -
wość, łako m stwo, chciwość’, a ta k że ‘swawolę’, por. pol. łasko tać,

łasko t ki. To zna cze nie od naj du je my w stp. łasy (XVI w.) ‘chciwy,
łakomy’, a da lej w cza so w ni ku łasz czyć się ‘przymilać się, za bie gać
o łaski’5. Sem pra da w ne go zna cze nia ‘okazywać pożądanie’ utrwa lił
się w ros. łaska ‘pieszczota’ i czes. láska ‘miłość zmysłowa’. Jaką dro -
gę prze był pol ski le ksem łaska?

W ję zy ku sta ro pol skim (Sstp IV 99) w zna cze niu te go słowa po ja -
wił się do da t ko wy sem ‘okazywanie ży cz li wo ści, wzglę dów, przy -
chy l no ści, zwy kle choć nie za wsze, przez ko goś wy ższe go niższemu’. 
Chara ktery sty cz ny jest cy tat: 

Wierny sądzie nie mają zyskować ani baczyć gniewow, ani łaski, ani darow
(Statuty ziemskie, XV w.), 

co od czy tać na le ży ja ko prze stro gę dla sę dzie go, że by przy wy da wa -
niu wy ro ku nie kie ro wał się prze wi dy wa niem je go kon se k wen cji al bo
ne ga ty w nych (gnie wy), al bo po zy ty w nych (da ry i łaski). Tu łaska
prawdo podo b nie oz na cza ‘dar nie mate ria l ny, wszelką korzyść’, z cze -
go łatwo już przejść do zna cze nia ‘chęć prze ka zy wa nia da rów, udzie -
la nia łask’. Tak in ter pre to wać trze ba cy tat z De mo r te pro lo gus (po-
łowa XV w.): Cze mu twą łaskę stra ci li? Wy raz prze niknął do ję zy ka
re li gij ne go i po zo stał w nim do dziś, por. mo d li twa Zdro wa-ś Ma rio,
łaski-ś pełna. Stan łaski to ‘wolność od grzechu’. 

Już w śred nio wie czu wy kształciła się, dotąd ży wa, se man ty cz na
opo zy cja pol sko - cze ska. W spra wach świe c kich łaska na brała do mi -
nujące go zna cze nia ‘litość, miłosierdzie’ : 

Nakarmi łacnego, napoj z łaski pragnącego (W. Nehring, Beiträge zum Studium
alt pol ni s cher Sprachdenkmäler, XV w.). 

L (II 595) zna cze nie ‘miłosierdzie’ po da je ja ko pod sta wo we, ilu-
strując je cy ta tem: 

Łaskę bierzem za miłość, nie wszelką, ale tę tylko, gdy god nie j szy pod le j sze go
miłuje (S. Petrycy, Polityki Are ste le so wej, to jest rządu Rze czpo spo l tej, z dokładem,
ksiąg ośmioro, Kraków, cz. I, II, 1605, 1618), 
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5 Późne po świa d cze nie wyrazu wskazuje na pożyczkę, pra wdo podo b nie z ukr.
laščyty 'pieścić, głaskać'.

4 Co innego rada w kon te k ście „dobrá rada”, a co innego rádá w kon te k ście
„jsem rádá” ‘jestem zadowolona’.



co jest zgod ne z de fi nicją le ksy ko gra ficzną Sstp.
Oprócz te go pod sta wo we go zna cze nia ist niało w sta ro pol szczyź-

nie i pó ź niej wie le zna czeń po bo cz nych, właści wych rów nież wy ra -
zom po chod nym jak łaska wy, łaska wość, łaska wie itp. (Sstp XVI L),
np. ga li cy j ski ty tuł łaska wa pa ni6. Po wstały fra zeo logi z my, któ re
z cza sem na brały cha ra kte ru przysłów np. pa ń ska łaska na pstrem ko -
ni ku... (Rej, Żywot Jó ze fa, 1545), pó ź niej łaska pa ń ska na pstrym ko -
niu je dzie ‘ts’ (SJPDor. VII 690), czy li ‘jest nie okre ślo na, nie pew-
na’7. In ne fra zeo logi z my to: być na czy jejś łas ce ‘zależeć od kogoś’,
spu ścić się na czyjąś łaskę ‘uzależnić się od kogoś’, do stać coś z łaski
al bo zro bić coś z łaski ‘bez przy mu su, dobrowolnie’, za łaską al bo je -
śli łaska ‘z przeproszeniem’, ar ty sta z bo żej łaski ‘utalentowany’, cza -
sem iro ni cz ne: na si stra te dzy z bo żej łaski wy ob ra ża li so bie...
(B. Prus, 1847–1912) ‘niedouczeni, niekompetentni’, ro bić coś z łaski 
‘dobrowolnie’, ‘wielkodusznie’ lub ‘niechętnie’ (iron.), po kre w ne:
obe j dzie się, bez łaski ‘jest niepotrzebne’, nie łaska? ‘czy nie je steś
skłon ny?’ (iron.), być na czy jejś łas ce i niełas ce ‘być od ko goś całko -
wi cie uzależnionym’, w dro dze łaski ‘wyjątkowo’ itd. 

Jak wi dać, do mi nan ta zna cze nio wa wy ra zu łaska ‘dar’, ‘przyw-
ilej’ < ‘życzliwość, miłosierdzie’ szy b ko w pol szczy ź nie się upo wsze -
ch niła i roz gałęziła. USJ P Dub (II 496) uzu pełnia je sz cze: Zo sta wić
ko goś [naj czę ściej dzie ci] na łas ce bo żej ‘bez nad zo ru, bez opieki’.
Praw ne łaska, ułaska wie nie ‘darowanie lub złago dze nie ka ry dla
skazańca’. Re li gi j ne dostąpić łaski ‘dostąpić bo żej po mo cy, opieki’
lub ‘otrzymać nie zasłużo ny dar od Boga’. Wszy stkie po wy ższe fra ze -
my są spe cja li zacją pod sta wo we go zna cze nia ‘caritas – miłosierdzie’.

Na ma r gi ne sie mo ż na wspo mnieć, że w ję zy ku pol skim (SJPDor
IV 273) wy stę pu je je sz cze je den ho mo nim mia no wi cie łaska ‘łasica’
(czę sta obo cz ność su fi ksów -ka/-i ca) obok łaska ‘miłosierdzie’. 

Na grun cie pol skim roz wój se man ty cz ny oma wia ne go le kse mu
od szedł dość da le ko od pie rwo t ne go zna cze nia ‘głaska nie, pie sz czo-
ta; oka zy wa nie miłości zmysłowej’.

Jak było w cze skim? Ma chek (1968, s. 321) pod hasłem láska
umie sz cza, nie zmie nio ne od cza sów prasłowia ń skich, do mi nujące
zna cze nie ‘miłość zmysłowa’, łac. amor. Przykładem mo że być ro -
man ty cz ny hymn do miłości z utwo ru K.H. Máchy Máj (1836):

Byl pozdní večer – první máj – 
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, 
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
kvetoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl, [...]

Mácha na da je tu słowu láska zna cze nie prze wy ższające miłość
mę ż czy z ny i ko bie ty, wi dzi ją w całej na tu rze. Prze śle dź my, jaką
drogą do te go doszło.

Cy ta ty ze Sstč II 208 tre ścio wo po kry wają się z uży cia mi pol skie -
go słowa łaska. Oz na czały ogó l nie ‘życzliwość dla dru gie go człowie-
ka; dobrą wolę’: Aby sě všickní sešli a družbi li v láscie (J. Hus,
1372–1415, Po stil la), Ta svátá láska8, o níž mám řeč, latině ca ri tas
slo ve (Tomáš ze Štítného, 1333–1409). Ude rza po do bie ń stwo nie któ -
rych pol skich i cze skich fra ze mów, np. Dávky ne bo práce na lásku
‘bez przy mu su, dobrowolnie’ (Ma chek 1968, s. 321). Cie ka we jest
przysłowie: Panská láska po zajících běhá ‘jest mało warta’9 (Kott  I
879, por. pol. Pa ń ska łaska na pstrym ko niu je dzie). Wspó l na jest tu
po dej rzli wość wo bec łaski lu dzi wy so ko po sta wio nych. In ne po do b ne 
fra ze my to: z lásky ‘darmo’, z lásky vy pad no u ti ‘stracić czyjąś sym pa -
tię, czy jeś względy’ (Kott. I).

Z ogó l ne go, po świa dczo ne go m.in. u Kot ta (VI 816), zna cze nia
‘życzliwość dla innych’, zwłasz cza w ro zu mie niu re li gi j nym (Kde
láska tu i Bůh, kde závist tam zlý duch.) po wstały, wtó r nie za wę żo ne,
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8 Wyrażenie to podkreśla, że miłosierdzie jest wyższym pod względem moral-
nym rodzajem miłości.

9 Pra wdo podo b nie chodziło o małą wartość zająca dla myśliwego.

6 Pra wdo podo b nie kalka gnädiche Frau.
7 Pstry, pstrokaty koń ‘koń o nie okre ślo mej maści'.



zna cze nia ró ż nych ro dza jów miłości: láska k rodičům, k vla sti, k Bo -
hu, k bližnímu, k ženám10, k pravdě, ke hře11.

Da l sze cy ta ty (Kott oraz Jg) pre zen tują ko le jne spe cja li za cje zna -
cze nio we. Z lásky někomu něco dáti ‘dobrowolnie’, ale ta k że cho di ti
na lásku ‘do obo wiązko wej pra cy, od ra biać pańszczyznę’. Svět bez
lásky ja ko kámen, vši ra do sti je v něm amen; Bez lásky co život člo-
věka? – pod kre śla się tu, że uczu cie, o któ rym mo wa, jest dla lu dzi ra -
do ścią, jest czymś naj waż nie j szym, eks po nu je się je go in ten sy w ność,
ale nie okre śla obie ktu. Zna cze nie ‘uczucie do płci przeciwnej’ bar -
dziej wy ra zi ście po ja wia się w cy ta cie: Co láskou k sobě hoří to popálí 
se často.

Pre cy zyjną ana li zę zna cze nia współcze s ne go cze skie go le kse mu
láska (ogó l nie ‘gorące uczu cie, przy chy l ność, za miłowanie’), da je
SSJČ (I 1071). Ze wzglę du na pod miot wy od rę b nia uczu cie ma t czy ne, 
oj co wskie, sy no wskie. Ze wzglę du na przed miot – uczu cie do dzie -
cka, do oj czy z ny, do le ktu ry. Ze wzglę du na cha ra kter – miłość cie -
lesną, pla to niczną, ślepą al bo małpią12, sprze dajną. Na zwa láska mo że 
prze sunąć się na przed miot uczu cia: mo je první láska.

W ogra ni czo nym za kre sie ho mo ni miczną z láska jest – zna na
w pol skim – la ska ‘łasiczka’ („Časopis Ma ti ce Moravské” 1878,
s. 36), wy stę pująca na Mo ra wach i Śląsku (Kott VI 816). Śląsk nie ma
fono logi cz ne go ilo cza su, na Mo ra wach jest słab szy. W ję zy ku li te ra c -
kim nie jest to ho mo nim. 

Za j mi j my się pol. miłością. Według Bo ry sia (328) to po stać no to -
wa na od XIV wie ku za rów no w zna cze niu ‘miłosier dzie; zmiłowa nie,
współczu cie’, li tość ‘łaska, łaska wość, przy chy l ność, życzliwość’,
w upro sz cze niu ‘caritas’, jak i ‘umiłowa nie ko goś, na mię t ne uczu cie
do oso by płci przeciwnej’, w upro sz cze niu ‘amor’. Ge ne ty cz nie jest to 

no men atri bu ti vum od ps. *milъ, a więc ‘bycie miłym, ży cz li wym,
przyjemnym’ (por. m.in. lit. mie las ‘przyjemny’)13. Spó j rz my, na ile
słow ni ko we de fi ni cje mają opa r cie w ję zy ku. Sstp IV 262 po da je ła-
ci ń skie od po wied ni ki słowa miłość w XIV i XV wie ku: 

1) ‘a m o r’ – Ach miłość, coś mi uczy niła, eżeś mie tak ośle piła, eżem
się je na miłość po dał, ja ko bych ni ko go na świe cie nie znał, 1408
(W.A. Ma cie jo wski, Pi śmien ni c two pol skie od cza sów naj daw nie j -
szych... Do da t ki, s. 43); eks po nu je się tu siłę uczu cia, do pro wa -
dzające go do za śle pie nia (por. wyżej czes. opičí láska);

2) ‘c a r i t a s,  m i  s e  r i  c o r  d i a;  b e  n e  v o  l e n  t i a,  g r a t i a’14 –
Zdrowa kro le w no miłości – in wo ka cja do Matki Boskiej, ok. 1500
(Spra wo z da nia To wa rzy stwa Na uko we go Wa r sza wskie go V 13);
Ktory człowiek to popełni a miłość bożą ten od zie r ży, XV wiek
(Dekalog III 17); Spra wie d li wość przez miłości jest ukru t ność,
a miłość przez spra wied li wo ści jest roz pu sz cze nie, XV wiek (Roz -
pra wy i spra wo z da nia z po sie dzeń Wydziału Filo logi cz ne go AU,
XXII 240); cytat ten pod kre śla, że miłość jest emocją, którą musi
kie ro wać rozum;

3. ‘t y t u ł  g r z e c z n o ś c i o w y’  – Słota, grze sz ny sługa twoj, prosi
za to twej miłości, udziel nam wszem swej radości, ok. 1400 (Wiersz
Słoty o za cho wa niu się przy stole, S. Vrtel -Wier czy ń ski, Wybór
tekstów sta ro pol skich); w cytacie tym jeszcze tytuł nie jest po zba -
wio ny pie rwo t ne go zna cze nia ‘łaskawość’; Bańk (II 187) oraz
BrSE 337 śledzą dalsze prze kształcenia se man ty cz ne tego wy ra że -
nia. Tytuły, jako formy często używane, straciły pie r wo t ne realne
zna cze nie i stały się swo i sty mi pa r ty kułami, wtrącanymi w dłuższy
tekst, ulegając skrótom i prze kształceniom. Wasza miłość > wa sz -
mość> waść> mość (je go - mość, je j - mość), waść (drugi przy pa dek
waści, np. waści syn)15, aść (z tego asindźej, aśćka, aśin dź ka),
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13 Kaszub. milosc 'za do wo le nie'.
14 Skomasowałam kilka pokrewnych znaczeń podawanych przez Sstp.
15 Nie był to tylko oficjalny tytuł, ale w XVII wieku także słowo familiarne.

Marysieńka Sobieska pisała do męża: „już tylko leżę w alkowie i na Waść czekam”
(z ko re spon den cji króla).

10 Sformułowanie to jest sym pto maty cz ne. Po pierwsze widać, że re pre zen tu je
per spe kty wę mę ż czy z ny, po drugie obiekt miłości jest w liczbie mnogiej. W innym
miejscu jest mowa o miłości małżeńskiej.

11 Ten rodzaj miłości nie mieści się chyba w oce nie po zy ty wnej z punktu widzenia
moral nego, rac zej he don istyc znego. 

12 Por. pol. „mężczyzna w pewnym wieku dostaje małpiego rozumu”.



waszeć (przy pa dek za le ż ny waszeci), waspan, aspan > acan,
mospan, mo spa nek, mopanek itd. Od rę b nym to rem roz wi jał się ty -
tuł miłości wy przysługujący wy so ko po sta wio nym oso bi sto ściom:
miłości wy pan było ty tułem króla, miłości wa pa ni – kró lo wej16. Sy -
no ni mem był łaska wy pan, ogra ni czo ny tery to ria l nie do Galicji
(por. wyżej), okre ślający nie co niższą god ność.

Pol. miłość, po do b nie jak czes. láska, na brało zna cze nia ‘obiektu mi-
łości’, np. mo ja pie r wsza miłość miała ja s ne włosy (uzu a l ne). USJP
Dub (II 663–664) ja ko współcze s ne do mi nujące zna cze nie po da je: 

1) ‘g ł ę b o k i e  u c z u c i e  d o  d r u g i e j  o s o b y,  k t ó r e m u
z w y k l e  t o  w a  r z y  s z y  p o ż ą d a n i e’, ilustrując je cy ta ta mi:
Przy się gli sobie dozgonną miłość. Gorąca, płomienna, ro man ty cz -
na, nie szczę śli wa miłość;

2) ‘s i l n a  w i ę ź  e m o  c j o  n a  l  n a,  k t ó r a  ł ą c z y  z e  s o b ą
l u d z i  b l i s k i c h,  z w ł a s z c z a  s p o k r e w n i o n y c h’:
Dziecko łaknęło miłości. Żywił dla swojego na uczy cie la uczucie
głębokiej miłości. Zdobyć, za skar bić sobie miłość. 

3) ‘p o c z u c i e  w i ę z i  d u c h o w e j  z  p e w n ą  w a r t o ś c i ą’:
Miłość do Boga, ojczyzny, prawdy; 

4) ‘g ł ę b o k i e  z a i n  t e r e  s o  w a  n i e  c z y m ś ,  p a s j a’: Z miło-
ści do teatru porzuciła dom rodzinny; 

5) ‘o b i e k t  c z y i c h ś  u c z u ć’: Dzieci to naj wię ksza miłość jej
życia. Miała jedną miłość – ogród;

6) ‘s e k s,  p o ż y c i e  s e k s u a l n e’: Uprawiać miłość. Miłość fran -
cu ska to nazwa te ch ni cz na. Rodzaje miłości: Miłość małżeńska,
wolna, homo se ksua l na. Miłość własna. 

Na miłość boską! – wy krzy k nik o za ta r tym zna cze niu re a l nym,
wy ra żający ‘silne uczu cia: gro zy, obu rze nia, pra gnie nia czegoś’ . 

Czes. mi lost rów nież jest wy pro wa dza na od ps. przy mio t ni ka
*milъ- (Ma chek 1968, s. 363). Roz wój se man ty cz ny prze bie gał po do -
b nie jak w pol szczy ź nie. Sstč (II 361–362) no tu je: 

1) na milost něčí sě dáti ‘zdać się na czyjąś łaskę’ (m.in. Kronika
Dalimila, 1308–1314); na milost přijmouti ‘przyjąć z łaski’ (ibi-
dem); 

2) milost, láska čeho ‘uczucie do czegoś’: Ktož srdečnú milostí miluje
boha... (Tomáš ze Štítného, 1333–1403); Ta mast jedno k milostí
slušie (Mastičkář, początek XIV wieku); Pro milost ženskú (Krum-
lovský sbornîk, początek XV wieku). 

Pro po rcje mię dzy zna cze niem pie r wszym i dru gim były mniej
wię cej wy rów na ne.

We współcze s nym ję zy ku cze skim (SSJČ I 1230) mi lost wy stę pu je 
w zna cze niu:

1) ‘właściwość czegoś miłego’, ‘powab, wdzięk’, okre ślo na jest jako
książkowa i prze sta rzała, np. dětská milost a rozkošnost, jak utěše-
né jsou milosti Tvé (biblijne),

2) ‘po zy ty w ny, życzliwy stosunek do kogoś’: do bro ti vost a milost oz-
dobují důstojnost královskou (F. Palacký, 1798–1876); 

3) ‘miłosierdzie, współczucie, zli to wa nie się’: být někomu vydán na
milost a ne mi lost ‘być komuś wydanym na łaskę i niełaskę’; 

4) ‘da ro wa nie winy’ (prawn.): nechtít od nikoho žádné milosti;     
5) przest. ‘miłość kochanków’: vzpla no ut milostí k někomu;  
6) przest. ‘tytuł panującego’: Vaše milost17. 

* * *

Pod sta wową kon kluzją wy ni ka jacą z po wy ższe go przeglądu jest
początko wa sy no ni mia tak pol. łaska i miłość jak czes. láska i mi lost.
Z wie lu obo cz nych zna czeń su kce sy w nie na po zy cję do mi nującą wy-
biły się okre śle nia łaci ń skie go ca ri tas przez pol ski le ksem łaska, a ła-
ci ń skie go amor przez pol ski le ksem miłość. Skrzy żo wało się to z pro -
ce sa mi za chodzący mi w cze skim, gdzie do mi nantą zna cze niową wy -
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16 W bajkach czeskich, w od ró ż nie niu od bajek polskich, do mo na r chy poddani
zwracają się pane králi.

17 W potocznym języku jako ironicze, np. Milost slečna nebýla laskava... W tego 
typu użyciach i w uboższym słownictwie z tego zakresu, przejawia się niechęć
Czechów do tytułowania.



Elżbi eta SZCZE PAŃSKA

Kraków

Wy brane stereo typy Czecha i Po laka
z per spek tywy his to ryc znej

Ke y words: Czech, Pole, nation, history, stereotype
Słowa klu czo we: Czech, Polak, naród, historia, stereotyp

Abs tract

The article deals with some Czech- Polish stereo types that are present in the
awareness of both nations until today. The origin of some of these stereo types dates
back to the days of yore (Hussitism, Pan- Slawism). Going through vi cis si tudes of life, 
some of them have changed while others have been con tinu ing their existence with
the same meaning for many centuries, stirring up a great deal of emotions in the
people of both West- Slavonic nations.

Artykuł omawia pokrótce niektóre czesko- polskie stereo typy funk cjo nujące do
dziś w świa do mości obydwu narodów. Okazuje się jednak, że niektóre z nich mają
swoje początki w zamierzchłej przeszłości (husytyzm, pans lawizm). Przechodząc
zawiłe meandry  historii, niektóre z nich uległy pewnym zmianom – inne trwają niez -
mien nie od wieków, budząc wciąż emocje wśród przed stawi cieli obydwu tych
zachodniosłowiańskich nacji.

Po do b no ka ż dy pra wie ste reo typ po wsta je w wy ni ku okre ślo nych
do świa d czeń hi sto ry cz nych, a za tem ana li zując ste reo ty py fun kcjo -
nujące od lat w pol sko - cze skich re la cjach, mo ż na byłoby pójść tym
śla dem i spra w dzić, ja kie kryją się tam w za mierzchłej przeszłości
nie spo dzian ki… Ta de usz Chrza no wski pi sze: 

Kiedy byłem malcem, mówiono, że co drugi Czech to muzykant, a co trzeci
złodziej. Później ową kretyńską dia g no zę zaczęły uzupełniać pewne bardziej pre cy -
zy j ne szczegóły: Czech to z reguły mie sz cza nin albo chłop, w miarę zamożny, po
mie sz cza ń sku zaradny, po chłopsku skąpy, człek bez fantazji, ale solidny, człek, jak
to się mówi niskiego lotu, ale dobrze dający sobie radę w życiu. Cechy ne ga ty w ne:
tchó rz li wy, ale za to pod stę p ny, co z każdym wejdzie w pakta, ale gdzie się da, to tego
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ra zu láska jest ‘amor’, a wy ra zu mi lost – ‘caritas’. Wszy stko po le ga
jed nak na czę stot li wo ści użyć okre ślo nych zna czeń, któ re na dal tak
w pol szczy ź nie, jak cze sz czy ź nie są obe c ne, przeszły ty l ko na po zy cje 
mar gi na l ne. 

Zo fia Ta rajło- Li po wska18 twier dzi, że w na szych ję zy kach ciągle
jest na opak. Zja wi sko to na zwała ka po a nizm. Mo że wa r to mu po -
świę cać uwa gę?
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drugiego prze chy trzy. A przy tym jednak muzykant, za Ka r pa ta mi i Sudetami
bowiem isto t nie znacznie było więcej Cyganów niż u nas, za tymi górami bowiem
kształtował się pewien typ muzyki po pu la r nej i ta ne cz nej, w miarę rubasznej (toć
i sama „polka” stamtąd ród swój bierze), taką bowiem lekką muzyczką łatwo o zro -
bie nie od po wied nie go nastroju złożonego z pozorów ser de cz no ści, sen ty men tali zmu, 
bez bron no ści. Muzyka jako narzędzie: przy tę pie nie czu j no ści (Chrza no wski 1993,
s. 117).

Biorąc pod uwa gę wiek au to ra po wy ższe go cy ta tu (1926–2006),
mo ż na przy pu sz czać, że cha ra kte ry styka ta po cho dzi z okre su mię -
dzy wo jen nego i aż dzi w ne jak bar dzo jest krzywdząca i ne ga tywna.
Przy czym, jak mo ż na się do my ślać, nie po pa r ta żad ny mi fa kta mi, ale
kie rująca się bliską Po la ko wi za sadą, że na le ży ko muś „przyłożyć”,
aby po czuć się le piej. Do pe w ne go sto p nia po cie szające jest to, że
sporządza ne w osta t nich kil ku dzie się ciu la tach (1988–2012) an kie ty
na te mat post rze ga nia Cze chów przez Po la ków (Szcze pa ń ska 2013)
pre zen tują się pod tym wzglę dem nie co le piej – oprócz wad (po nu ry,
za ro zu miały, tchó rz li wy, służa l czy wo bec wład zy, uległy) wy mie nia -
ne są też roz li cz ne za le ty na szych połud nio wych sąsia dów (we soły,
to wa rzy ski, łagod ny, tole ran cy j ny, go ścin ny, otwa r ty, szcze ry, ucz ci -
wy). Na pod sta wie oby d wu tych cha ra kte ry styk , da w nie j szej i aktu a l -
nej, wi dzi my jed nak, że w jed nej i w dru giej po wta rza się wi ze ru nek
Cze cha uległego wo bec agre so ra, czy li tchó rz li we go…

Do pe w ne go sto p nia uto ż sa mia się ten ob raz ze zna nym z najpo -
pular nie j szej cze skiej po wie ści bo ha te rem – do brym wo ja kiem Szwej-
 kiem. Jak twier dzi zresztą cy to wa ny już T. Chrza no wski, sa mi Cze si
przy czy ni li się do te go, aby ta ki właś nie a nie in ny au to po rtret
ukształto wać w świa do mo ści włas nej i cu dzej. 

Każdy właściwie naród budował jakiś własny ethos: Grecy – ho me ry cki, Lechici
– Kmi ci co wy, a Czesi – Szwejkowy. W gruncie rzeczy to jedynie Anglicy zdobyli się
na uja w nie nie poprzez Dickensa – takiego właśnie – drobno miesz czań skie go […]
nieco upu pio ne go ethosu. No tak, ale oni mieli już za sobą Sze kspi ra. A Czesi, co ko l -
wiek mieli, ginęło w pomroce dziejów, nie było między li te ra turą sta ro czeską
a Haškiem ja kie goko l wiek pomostu (Chrza no wski 1993, s. 118). 

Szwejk, mi mo że bu dzi sprze cz ne oce ny i emo cje, jest w pe w nym
sen sie wzo r cową czeską po sta cią, czy mo że na wet (dla wie lu) sy no ni -

mem Cze cha. Oce ny tej po sta ci mogą być sprze cz ne. Z jed nej stro ny
bu dzi Szwejk sym pa tię i swo i sty ro dzaj po dzi wu dla ob ra nej przez
sie bie me to dy wa l ki z wro giem, któ ra po zba wio na jest prze mo cy
i agre sji, a prze cież jest nie zwy kle sku te cz na. Z dru giej zaś stro ny mo -
ż na by za rzu cić ta kie mu bo ha te ro wi brak mo ra l ne go krę gosłupa, cwa -
nia c two i jed nak – nie ste ty – swo i sty ro dzaj tchó rzo stwa. Cze si ta k że
mają ze Szwe j kiem spo ry pro blem. Pi sze Ka rel Vrána:

Nikt z nas nie chciałby być Szwejkiem. Pro te stu je my, zupełnie słusznie, gdy ktoś
nazywa nas narodem Szwejków. Uważamy to za śmiertelną obrazę. I na ty ch miast
przy po mi na my wielkie, świe t la ne postaci naszej na ro do wej hi sto rii (Vrána 1993,
s. 103).

Ta kim anty szwe j ko wskim świe t la nym cze skim bo ha te rem jest dla
Po la ków (i chy ba nie ty l ko dla nas) po dzi wia ny już od lat osiem dzie -
siątych XX wie ku ja ko dy sy dent i pó ź niej ja ko pre zy dent Václav Ha -
vel (Bie lec 2008, s. 120–122). Ja ko człowiek re a li zujący ideę „ży cia
w pra wdzie”, Ha vel od ma wiał kon sek wen t nie wy ko ny wa nia roz ka -
zów wład zy komu ni sty cz nej, re a li zując w pra kty ce ideę ze słyn ne go
ese ju Siła bez si l nych. Ceną, jaką zapłacił za owe niezłom ne za sa dy
mo ra l ne i nie ugiętą po sta wę, stał się kil ku le t ni areszt do mo wy, a na -
stę p nie la ta spę dzo ne w wię zie niu. Była to ce na nieza prze cza l nie wy -
so ka, ale za pe w niła Ha v lo vi mo ra l ne zwy cię stwo nad prze śla dow ca -
mi i po czu cie spełnio ne go i sen so w ne go ży cia. Nie był to z pe w no ścią
typ szwe j ko wskie go bo ha te ra, któ ry za ce nę tzw. świę te go spo ko ju
go tów był spełnić ka ż de ży cze nie do wó d ców. 

Za prze cze niem po sta ci Szwe j ka był słyn ny w przeszłości Jan Hus,
któ ry za wy zna wa ne ideały zapłacił ce nę naj wyższą. Jak po wie dział
kie dyś w wy wia dzie re ży ser Jiří Men zel: „my, Cze si, ma my jed ne go
Ja na Hu sa i 100 Szwe j ków”. Nie któ rzy hi sto ry cy uwa żają zresztą, że
to właś nie hu sy tyzm był owym mo men tem w cze sko- po l skiej prze-
szłości, kie dy nastąpiło ro ze j ście się na szych dróg. Ale hu sy tyzm
oprócz całego ładun ku ideo logi cz ne go i re li gij ne go był też ru chem,
któ ry wy pra co wał świe t ne jak na owe cza sy i bar dzo sku te cz ne za sa dy 
wa l ki. Ko rzy sta li śmy z po mo cy hu sy c kie go wo j ska pod czas bi twy
pod Grun wa l dem i jak słusz nie pi sze Chrza no wski: 
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Czesi doby hu sy c kiej to byli jedni z naj le p szych a zarazem naj groź nie j szych

żołnierzy eu ro pe j skich: tak – żołnierzy już, a nie rycerzy – i w niczym z pewnością nie 
przy po mi na li łagodnego Szwejka – „ciężcy” dla swoich i obcych (Chrza no wski 1993, 

s. 118).

 Mo ż na nie kie dy od nieść wra że nie, że ten po ten cjał Hu sa tkwi
gdzieś głębo ko na dal w na ro dzie cze skim (por. Ha vel czy Pa lach), ale
po trze ba sku te cz ne go im pu l su, któ ry spo wo do wałby uru cho mie nie
owe go po ten cjału. Wa l ka o wzniosłe ideały ma sens wte dy, kie dy się
w nie wie rzy, a Cze si, jak się zda je, wia rę taką sto p nio wo tra ci li od
mo men tu wy ro ku na Ja na Hu sa. Ko ściół, któ ry ki l ka set lat te mu za de -
cy do wał o spa le niu Ja na Hu sa (so bór w Kon stan cji), do dzi siaj nie od -
zy skał utra co ne go wów czas w oczach społecze ń stwa cze skie go au to -
ry te tu. 

I tu taj mo ż na wspo mnieć o in nym ste reo ty pie, któ ry stał się nie ja -
ko na stę p stwem epi zo du hu sy c kie go. Zna ny nam Po la kom ste reo typ
Cze cha -ate i sty za pe w ne tam bie rze swój początek. Po twier dza tę te zę
wy po wiedź in ne go wie l kie go au to ry te tu w Cze chach, T. G. Ma sa ry ka, 
że „to Ko ściół ka to li cki wy krzy wił mo ra l nie Cze chów. Bo wiem z na -
ro du du mne go, au ten ty cz nie po bo ż ne go i od da ne go huma ni sty cz nym
ideałom Hu sa sta li się na ro dem zdu szo nym, za krzy cza nym, któ ry sta -
ra się prze de wszy stkim prze żyć” (Szcze pa ń ska 2013, s. 292). Cy tat
ten przy wołany zo stał w książce Ma riu sza Szczygła Zrób so bie raj,
gdzie au tor spo ro mie j s ca po świę cił omó wie niu te go za gad nie nia
i pró bie wy ja ś nie nia, gdzie są ko rze nie cze skie go ate i z mu. Przy to czo -
na tu taj wy po wiedź Ma sa ry ka w ja kimś sto p niu po twier dza pol skie
wy ob ra że nie o cze skim na ro dzie, któ ry nie jest dzi siaj zbyt chę t ny do
wa l ki o wzniosłe ideały, bo wsku tek zaszłości hi sto ry cz nych stał się
na ro dem, „któ ry sta ra się prze de wszy stkim prze żyć”. 

W swo ich roz wa ża niach na te mat cze skiej nie chę ci do ka to li cyz -
mu pi sze ponad to Szczy gieł, że ma ona w Cze chach długą tra dy cję
i za czy na się isto t nie od spa le nia Hu sa, ale pó ź niej utrwa la się w cza -
sach kontr refo r ma cji i w do bie ka to li c kich Hab s bu r gów w XIX wie -
ku. Dwu dzie sto le cie mię dzy wo jen ne i dru ga połowa XX wie ku przy -
noszą ze sobą anty kle ry ka lizm, a na stę p nie otwa r te ata ki na księ ży

i wierzących ze stro ny ko mu ni stów. Choć w tym cza sie cze ski Ko ściół 
ka to li cki wie le wy cie r piał, nie stał się ni g dy dla społecze ń stwa cze -
skie go ta kim wspa r ciem, jak dla Po la ków, w cza sach fun kcjo nujące go 
komu ni sty czne go re żi mu .

Jed nak po rów nując sy tu a cję cze skie go i pol skie go Ko ścioła w tam-
tych mro cz nych cza sach, na le ży od dać na szym sąsia dom spra wie d li -
wość. Zna cz nie trud niej bo wiem było otwa r cie wy zna wać wia rę ka to -
licką w komu ni sty cz nej Cze chosłowa cji i wie le na ten te mat mo gli by
po wie dzieć zna ni skądinąd w Pol sce ks. Tomáš Ha lik czy arcy bi skup
Mi lo s lav Vlk. Wierzący cze ski ka to lik zna j do wał się w pe w nej izo la -
cji społecz nej, gro ziła mu utra ta pra cy, szy ka no wa nie i trud no ści
w ka ż dej dzie dzi nie ży cia (np. wy kształce nie dzie ci). Właści wie sto -
pień tych trud no ści był chy ba po rów nywa l ny z agresją re żi mu wo bec
cze skich dy sy den tów. Mo że dla te go za wiązy wały się wów czas trwałe 
przy ja ź nie w krę gach osób po chodzących z obu tych śro do wisk (np.
ks. Malý i V. Ha vel).

Z ko lei prze ciw sta w ny wo bec Cze cha -ate i sty mo del Pola ka- kato -
li ka ge ne ra l nie nie cie szył się ni g dy szcze gó l nie wie l kim sza cun kiem
po cze skiej stro nie gra ni cy. Pi sze o tym m.in. Jiří Ka rel: 

Czesi nie mają zro zu mie nia dla pol skie go ka to li cyz mu. Polacy wydają się im
bigotami. Wpłynęła na ten pogląd la i cy za cja życia czeskiego (Karel 1993, s. 116).

Taką opi nię po twier dza rów nież w Zrób so bie raj Ma riusz Szczy -
gieł, uświa da miając pol skie mu czy tel ni ko wi, że cze ski ate izm ma
swo je uza sad nie nie w przeszłości. W roz dzia le za ty tułowa nym Kró t -
ka hi sto ria nie chę ci au tor książki wy ja ś nia, że ka to li cyzm po pro stu
źle się Cze chom ko ja rzy, bo uto ż sa mia ny jest, jak już wspo mnia no, od 
cza sów hu sy ty z mu z wrogą nie gdyś Cze chom ide o lo gią. 

Oczy wi ście mo ż na nie kie dy spo t kać się wśród Cze chów z opi nią
od bie gającą od przed sta wio nych po wy żej ocen, ale sta no wią one chy -
ba ma r gi nes i na le ży je uz nać ra czej za wyjątki po twier dzające re gułę.
A jak Cze si oce niają wi ze ru nek Pola ka- pa trio ty z per spe kty wy hi sto -
ry cz nej? Wy da je się, że na sze pa trio ty cz ne zry wy z cza sów za bo rów,
tzn. po wsta nie li sto pa do we i sty cz nio we mu siały zo stać za uwa żo ne
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przez bra ta Cze cha, tym bar dziej że i on zna j do wał się w po do bnej sy -
tu a cji po li ty cz nej za le ż no ści po po ra ż ce w 1620 ro ku: 

Nie ma więc nic dziwnego w tym, że heroizm polskich powstań Czechów
niepokoił lub wywoływał postawy ambi wa len t ne. W głębi duszy musiał im im po no -
wać, jednakże drażnił swą „zuchwałością”, ewokował po czu cie niższości, a porażki
jego były źródłem skry wa nej sa ty s fa kcji. Tak więc tra gi cz na epopeja polskich
powstań li sto pado we go i sty cz nio we go wywołała w Czechach tylko mar gi na l ny i efe -
me ry cz ny odgłos, który był ogra ni czo ny do wąskich kręgów młodzieży aka de mi c kiej 
(Karel 1993, s. 114).

Na le żałoby tu mo że wspo mnieć je sz cze je den hi sto ry cz ny aspekt
te go za gad nie nia związa ny z bu dzi cielską ide o lo gią cze skie go pan sla -
wi z mu. Wte dy to właś nie, w do bie no wo cze skiej ro dzi się swo i ste
zain tere so wa nie na ro da mi słowia ń ski mi, w tym ta k że na ro dem pol -
skim. Cze si chę t nie się gają po za po ży cze nia z li te ra tur słowia ń skich
(J. Jun g mann i je go słow nik), a pol ska po e zja ro man ty cz na jest źród-
łem, któ re wy ra ź nie od ci ś nie swo je pię t no na od ra dzającym się cze -
skim ję zy ku li te ra c kim. Jed nak pan sla wizm cze ski jest, jak się oka że,
ty l ko te o rią, któ ra wy ka że się nie zna jo mo ścią ist niejących wów czas
po li ty cz nych i społecz nych re a liów. Do upa d ku tej te o rii z pe w no ścią
wa l nie przy czy nił się kon flikt pol sko- rosy j ski, któ re go Cze si nie by li
do ko ń ca świa do mi, snując ma rze nia o zjed no czo nych na ro dach
słowia ń skich, któ re miałyby spełniać wiodącą ro lę w po li ty cz nych
i kul tu ra l nych lo sach Eu ro py. 

Szcze gó l nie wy ra zi ste tło tej sy tu a cji ry su je się na pod sta wie tre ści 
za cho wa nych li stów i za pi sków z te go okre su. Jo sef Jun g mann, czoło- 
wa po stać cze skie go od ro dze nia na ro do we go na wiązał w 1814 ro ku
kon ta kty z B.S. Lin dem, au to rem sze ścio tomo we go Słow ni ka ję zy ka
pol skie go. Lin de po wy da niu monu men tal ne go słow ni ka był dla cze -
skich bu dzi cie li, w tym ta k że dla Jun g man na po sta cią wie l ce sza no -
waną, tym bar dziej, że je go pan sla wi sty czne poglądy tra fiły w Cze -
chach na po da t ny grunt. W przed mo wie do Słow ni ka ję zy ka pol skie go
au tor na pi sał:

Łącząc wszędzie Pol szczy z nę z Słowia ń sz czyzną, snuł mi się usta wi cz nie przed
oczami rys niejakiś zjed no czo ne go w myśli mojej po wszech nie jsze go języka sło-

wiańskie go […], ponieważ w Słowia ńsz czy ź nie oso b li wie, czego jednej mowie nie
dostaje, tem druga celuje (Linde 1854, s. 12). 

Jed nak o ile sam Lin de ko rzy stał w swo im słow ni ku z po ży czek
słowia ń skich z umia rem, po nie waż pol ski za sób le ksy ka l ny był na ty -
le roz bu do wa ny, że nie wy ma gał wzbo ga ca nia czy uzu pełnia nia, to
Jun g mann wy ko rzy stał w pra kty ce su ge stię Lin de go, ob fi cie ko rzy -
stając z pol skich i in nosłowia ń skich za po ży czeń w przy goto wy wa -
nym przez sie bie słow ni ku. 

W je go pra cach na uko wych i w ko re spon den cji po ja wiała się po -
tem owa idea wpro wa dze nia ogó l nosłowia ń skie go ję zy ka, wspó l ne go 
dla całej Słowia ńsz czy z ny. W roz wa ża niach na ten te mat brał pod
uwa gę mo ż li wość, że mógłby to być je den z ję zy ków słowia ń skich,
naj le piej ro sy j ski, któ ry z po wo dze niem mógłby pełnić taką fun kcję.
Dla tej idei Jun g mann go tów był na wet ję zyk cze ski po świę cić w ofie -
rze, jak to na pi sał w jed nym z li stów do swo je go przy ja cie la An to ni na
Mar ka: 

Roznášejí se tu s jakousi lží, že Čechie, Morava a Polsko mají spojeny býti v jedno 
království rakouské: bodejž to pravda! Nechť by již český neb polský dialekt obrali za 
panující, vždy by slovanský byl a snad by pěkně w jeden srostl, Bože, jest to tuze
pěkná myšlenka! (Jungmann 1948, s. 153). 

Tej nie re a l nej mrzon ki Jun g man na nie ule czyła na wet wieść o upad- 
 ku po wsta nia li sto pado we go, kie dy na pi sał w ko le j nym li ście do przy -
ja cie la: 

Já Polanů lituji, ale Slo van st vu se raduji, an mu velikého nepřítele – domácího –
ubylo. Potlačením polštiny rozšíří se ruština a to může býti první krok ku všeobec-
nému slovanskému psacímu nářečí, ježto ne jiné bude než ruské… A tak se teším nad
ztratou ubohých Poláků i v tom naších věrných bratří (Jungmann 1948, s. 185). 

Ta ka wer sja pro rosy j skie go pan sla wi z mu nie mogła oczy wi ście
zna leźć po zy tyw ne go od dźwię ku w Pol sce wchodzącej wów czas
w sy tu a cji po roz bio ro wej w skład ro sy j skich włości.

 Po do b nie idyl li cz ne pan sla wi sty czne pla ny snu li zresztą ta k że in -
ni przed sta wi cie le cze skie go od ro dze nia, np. J. Kol lar, któ ry ta k że wi -
dział oczy ma wy ob ra ź ni na ro dy słowia ń skie złączo ne w jedną wielką
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ogó l nosłowiańską wspól no tę. Z pol skiej per spe kty wy po mysły te wy -
da wały się nie przy sta wać do rze czy wi sto ści, zwłasz cza je śli cho dzi
o kon ce pcję sto sun ków pol sko- rosy j skich. Ale mo ż na też było ob ra -
zić się na rze czy wi stość, któ ra nie przy sta wała do niere ali sty cz nych
wi zji cze skich bu dzi cie li i tak się chy ba stało. Jak pi sze J. Ka rel:

Twórcy no wo cze skiej ku l tu ry przyszli wkrótce do wniosku, że Polacy – brzmi to
gro te sko wo – są nie dość słowia ń s cy. Pie r wo t ne, uni wer syte c kie zain tere so wa nia po -
lo ni ca mi gasną i przez cały wiek XIX Polacy znajdują się na pe ry fe riach zain te re so -
wań czeskich (Karel 1993, s. 114).

 W XIX wie ku zresztą „mi kro poli ty ka” cze ska była w sto sun ku do
do mu pa nujące go lo ja l na i dla te go Pol ska nie mogła wów czas do sta r -
czyć przykładów, któ re na si sąsie dzi mo gli by i chcie li na śla do wać.
Cze si nie przy j mo wa li do wia do mo ści, że mo gli by mieć z Po la ka mi
ja kie goś wspó l ne go wro ga. Na cjo na li ści cze s cy nie by li ponad to
w sta nie zro zu mieć i przyjąć ów cze s nych sym pa tii pol sko- węgie r -
skich (Wę grzy pod porządko wa li so bie Słowa ków, a Słowa cy by li
przez nich uwa ża ni za Cze chów mó wiących dia le ktem) (por. Ka rel
1993, s. 114–115).

Trze ba też przy po mnieć, że cze ska świa do mość nie była wte dy in -
spi ro wa na ro man tycz ny mi ideałami, tak jak to miało mie j s ce w pol -
skiej ku l tu rze. Po ra ż ki pol skich po wstań mogły za tem po cze skiej
stro nie wy woływać właś nie sa ty s fa kcję a nie współczu cie, po nie waż
rze czy wi stość pol ska nie była dla Cze chów bez po śred nio zro zu miała,
kształtując w efe kcie opi nie, że „Po lak to fan fa ron, któ ry gra szla ch ci -
ca, choć go na to nie stać”. Pol skie aspi ra cje wy da wały się Cze chom
wów czas ro man ty cz ne, nie rze czy wi ste i cie r piące na ma nię wie l ko -
ści. Je śli do dać do te go pol ski pa tos, któ ry ewi den t nie prze szka dzał
Cze chom, to trud no się dzi wić, że oni sa mi swoją trze źwość i pra gma -
tyzm uwa ża li za wa lo ry, któ re le piej niż ro man ty cz ne ideały spra w -
dzają się w pra kty ce (Ka rel 1993, s. 115).

Dziś te da w ne pan sla wi sty czne te o rie mogą się wy da wać nie isto t -
ne i ar cha i cz ne, ale mo że coś z nich jed nak po zo stało, je śli wziąć pod
uwa gę fun kcjo nujący wśród Cze chów ste reo typ Pola ka- ruso fo ba.
Nie chęć Po la ków do Ro sjan w nie tak od ległej przeszłości wy ra ża się

dzi siaj na przykład cho ć by w du żej ilo ści et no ni mów de pre cjo -
nujących (zna cz nie wię kszej niż w cze skim): Mo skal, Ru ski, Bo l sze -
wik, Ka cap, So wiet, Wa ń ka i in. (Szcze pa ń ska 2006, s. 270).

O ta kim nie chę t nym sto sun ku Po la ków do Ro sjan (zresztą z wza -
je mno ścią) pi sał m. in. Czesław Miłosz w książce Ro dzin na Eu ro pa: 

Nie ma sensu udawać, że jest się wyjątkiem i ukrywać obsesję właściwą wszy -
stkim Polakom. Prze ciw nie, trzeba się do niej przyznać i starać się ją badać w sobie
samym możliwie bez na mię t nie. Polacy i Rosjanie nie lubią się albo, ściślej, mają dla
siebie wszelkie nie przy chy l ne uczucia, od pogardy, odrazy do nie na wi ści, co nie
wyklucza nie ja s ne go wza je mne go pociągu, ale zawsze na zna czo ne go nie uf no ścią.
Prze gro dę wznosi między nimi, używając słowa Józefa Conrada inco mpa tibi li ty of
temper. Być może wszy stkie narody, zo ba czo ne jako całość, a nie jako zespół jed no -
stek, są odrażające i sąsiedzi od kry wają na ich przykładzie tylko niemiłą prawdę
o społecze ń stwach ludzkich w ogóle. Nie jest wy klu czo ne, że Polacy wiedzą o Ro sja -
nach to, co Rosjanie wiedzą o sobie samych, nie chcąc się do tego przyznać, i od wro t -
nie (cyt. za: Kępiński 1995, s. 154).

Hi sto ry cz ne kon fli kty mię dzy oby d wo ma na ro da mi na do bre przy -
czy niły się do ugrun to wa nia tej sy tu a cji. Sto su nek ten utrwa liły do da t -
ko wo wład ze komu ni sty cz ne, pro pa gując w la tach re żi mu pro gra -
mową przy jaźń pol sko - ra dziecką, co spo wo do wało ty l ko uto ż sa mia -
nie przez Po la ków ka ż de go Ro sja ni na z wro gim sy ste mem ideo lo gi -
cz nym. A opo r ny w tym wzglę dzie Po lak pod su mo wał ową sy tu a cję
fun kcjo nującym przez ja kiś czas prze ko r nym po wie dze niem „Ja na
Ru skich to je stem stra sz ny anty se mi ta” (Kę pi ń ski 1995, s. 157).

Mo ż na by się tu taj za sta na wiać, dla cze go Cze si po prze ży ciach
Pra skiej Wio s ny ustrze gli się przed ta kim odium w sto sun ku do Ro -
sjan i chy ba ta k że wo bec in nych państw Układu Wa r sza wskie go ucze -
st niczących w zbro j nej in ter we ncji w Cze chosłowa cji w 1968 ro ku. 

Wiek XX, jak pi sze J. Ka rel (1993, s. 116), wy sta wił za rów no pol -
ski jak i cze ski na ród na pró bę, w któ rej za cho wały się one ró ż nie. Ale
przez pe wien czas wśród Cze chów pa no wało prze ko na nie, że Po la cy
le piej zda li ten eg za min. Pol ski wrze sień 1939 i ruch opo ru w cza sie II 
wo j ny świa to wej oraz la ta po wo jen ne w pe wien spo sób wy mu siły na
Cze chach zre wi do wa nie ste reo ty pu zu bo żałego Pola ka- bi go ta, któ ry
zgry wał szla ch ci ca i bez sku te cz nie ma chał sza belką. Kmi ci co wy
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ethos, mo że dla nie któ rych Cze chów śmie sz ny i gro te sko wy po twier -
dził się w ich opi nii na pe w no w na szym przy wiąza niu do pol sko ści.
Było tak je sz cze w la tach 80- tych XX wie ku, w la tach po wsta nia ru -
chu Soli da r no ści i przez ja kiś czas po tym fa kcie, kie dy Cze si z uz na -
niem mó wi li o pol skim pa trio ty z mie. 

Ten Kmi ci co wy et hos prze ciw sta wia T. Chrza no wski et ho so wi
czesko miesz czań skie mu, będące mu nie ja ko spu ścizną po Szwe j ku: 

Czesi należeli do od wie cz nych i szcze gó l nie upartych prze ciw ni ków mo na r chii
hab s bu r skiej a jed no cze ś nie wieki niewoli wyrobiły w nich umie ję t ność mimikry.
Oni wszyscy ze Szwejkiem na czele, akce p tując stru ktu rę, zwa l cza li ją jej własną
bronią (Chrza no wski 1993, s. 118).

Się gając w przeszłość mo ż na le piej zro zu mieć ta k że i tę ró ż ni cę,
cho ciaż do pe w ne go mo men tu na sze lo sy to czyły się po do bny mi to ra -
mi. Pi sze Chrza no wski (1993, s. 119), że oba na ro dy wy kształciły
warstwę ry cerską i pod porządko wały jej wład zę, a swo ich początków
szu kały w chłop skim osiadłym i pacy fi sty cz nym ży wo cie. Do pe w ne -
go mo men tu wszy stko się zga dzało – wspó l na była le gen da o Le chu
i Cze chu oraz pa ra le l na rze czy wi stość obu fe u da l nych two rów pa ń -
stwo wych. W pe w nym sen sie jed no rod ny był po obu stro nach na wet
roz wój wy pa d ków hi sto ry cz nych, to zna czy fa la kry zy su, roz dro b nie -
nia, osłabie nia wład zy.

Kie dy za czy nają się za tem ró ż ni ce? Wspo mi na li śmy już tu taj
o okresie hu sy ty z mu ja ko pie r wszym sy g na le czy też si g num ro ze j ścia 
się dróg, ale je sz cze wy ra ź niej ró ż ni ce te za zna czyły się po klę s ce
białogó r skiej w 1620 ro ku. Jej na stę p stwem były bo wiem na cze skim
grun cie ra dy ka l ne zmia ny: za nik ro dzi mej szla ch ty (emi gra cja około
30 tys. ro dzin) oraz wpro wa dza na siłą reka to li za cja. Cze si po zba wie ni 
eli ty szla che c kiej pod da ni zo sta li ogro mnej pre sji ger mani zacy j nej
działającej po wo li ale sku te cz nie po przez ciągłą in fi l tra cję ję zy ka,
szko l ni c twa i ad mi ni stra cji. W na stę p stwie za ni ku cze skiej szla ch ty
i ma g na te rii po wstała owszem no wa habsbur sko-kos mopoli tycz na
ary sto kra cja, ale po mię dzy nią a na ro dem cze skim ni g dy nie po wstało
po czu cie wspól no ty i wspó l nej pa ń stwo wo ści.

Dla Po la ków upa dek pa ń stwa i za bo ry były na ty le si l nym szo -
kiem, że mógł on co ja kiś czas wy woływać pró by od ro dze nia pa ń -
stwo wo ści pol skiej po przez po wsta nia naro dowo wyzwo leń cze, pod -
czas gdy na cze skim grun cie od ro dze nie na ro do we po le gało na ewo lu -
cy j nych i pozy tywi sty cz nych zmia nach i re kon stru kcji w pie r wszej
ko le j no ści ję zy ka a na stę p nie świa do mo ści. 

No i je sz cze jed na kwe stia, o któ rej pi sze rów nież Chrza no wski:

[…] od mien ność ukie run ko wań pro gra mów po li ty cz nych. My nigdy nie za prze sta li -
śmy kul ty wo wa nia orien ta cji za chod niej, czasem nieco surre ali sty cz nej i pogro -
bowo- napole oń skiej, gdy Czesi zo rien to wa li się na pan sla wizm z jego pro rosy j sko -
ścią, która dla kraju, w wię kszo ści włączonego do włości cara -ba tiu sz ki, nie miała,
nie mogła mieć szans po wo dze nia (Chrza no wski 1993, s. 122).

Po twier dzają to do pe w ne go sto p nia fun kcjo nujące na dal po obu
stro nach na szej połud nio wej gra ni cy ste reo ty py. Mi mo po stę pującej
obe c nie w ka ż dej dzie dzi nie ży cia glo ba li za cji, wciąż je sz cze są one
ży we (ta k że dla młodych lu dzi) i mo że jest to z pe w nych wzglę dów
do bra wia do mość. Oz na cza to bo wiem, że wciąż je sz cze oby d wie
stro ny za cho wały na ty le wy ra zi ste ce chy, że trud no je po my lić z in ny -
mi na cja mi. Być mo że jed nak nad cho dzi po ra, kie dy oby d wie stro ny
będą po niekąd zmu szo ne, aby zre wi do wać ist niejące do ty ch czas ste -
reo ty py na te mat sąsia dów i mo że pie r wsze ta kie pró by zna j du je my
właś nie w książkach Ma riu sza Szczygła. 
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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

Bydlí na proti školy

Pochází- li někdo z Mo ravy, přejde dost možná název příspěvku bez povšim nutí.
Ji nak ovšem bude čtenář, tedy za před pok ladu náležité úrovně komu ni kační kom pe -
tence v češt ině, s urči to stí de teko vat chyb nou pádo vou kon covku jména, resp. výskyt
nez vyklého pádu – geni tivu namísto očekávaného (a spi sov ného) da tivu: Bydlí na -
proti škole. Jak to ale s oním „nesprávným tvarem” vlastně je?

Pod ni kněme pro získání uspoko jivé od povědi ale spoň malý exkurz do cit livé,
složité a nanejvýš po lemické prob lema tiky ja zyk ové správ nosti a chyby.

Jen málok terá lid ská čin nost je tak ne ro zlučně a nevyhnutelně spjata s chy -
bováním, čili s nejrůznějšími nežádoucími (a z komu ni kačního hle diska různě
závažnými) od chyl kami1 od ja zyk ové normy2, jako učení se při rozenému ja zyku,
lhos tejno, zda mateřskému3 či cizímu, a jeho řečovému užívání. K. Hausen blas v této
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1 Ovšem pozor – ne každá odchylka musí být nutně pokládána za chybu. Nebývají za ni
považovány kupř. různé aktu a li za ce, čili nevšední umělecké užití jazykového výraziva. K. Ha -
u sen b las (in K. Ha u sen b las – J. Kuchař a kol., 1979) v tomto smyslu rozebírá Holanovo
poetické vyjádření Mlčím vás, jabloně! v básni Smrt umírajícího v sadě ze sbírky Vanutí.
Připomínám i název Kohoutovy hry Sněžím apod.

2 Poznamenáváme, že pojetí normy není jednotné (viz J. Hrbáček, 1994, I. Nebeská, 1996
aj.). Starší, dalo by říci preskriptivní, pojetí spatřovalo v normě předpis, závazný návod
k náležitému užívání jazyka. Novější koncepce (k níž lze řadit i většinu protagonistů klasického
období Pražského lingvistického kroužku) chápalo normu jako vnitřní (systémovou) zákonitost,
jako objektivní vlastnost jazyka, kterou je možné pouze zjišťovat a popisovat – srov. výstižný
výrok J. Chloupka: „Norma je současný stav jazykové struktury.” (uvedeno podle J. Hrbáčka,
1994, s. 76). V současnosti bývá norma situována mezi systém jazyka (langue) a mezi jeho
řečové užívání (parole); poukazuje se na společensky závaznou (konven ciona lizova nou) povahu 
jazykového systému – na normu se pohlíží jako na systém závazných realizací příslušného
jazyka, které jsou přijímány dotyčným jazykovým společenstvím.

3 Stačí jen vzpomenout nekončících patálií s náležitým českým pravopisem (psaní i/y,
velkých písmen, souhláskových skupin, slov cizího původu, interpunkce aj.), se spisovnými –
nikoliv kolokviálními – koncovkami apod.
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sou vis losti pou ka zuje na zajímavý jev z psy cholo gie, a sice že u člověka vyvolávají
nega tivní jevy zprav idla větší po zor nost než jevy pozitivní (srov. i po vahu mnohých
zpráv v bulvárním tisku): 

Veřejnost, běžní uživatelé jazyka mívají vyhraněnější představy o jazykových chybách než 
o jazykové správnosti, existují také jednoznačnější názory na to, co je chyba, než na to, co je
správné (Ha u sen b las, Kuchař a kol. 1979, s. 169). 

A poznatek z praxe: výslov nostní chyba (např. ze strany ciz inců učících se če sky)
bývá mnohdy vnímána hůře než chyba gra matická; em piricky je rovněž možné vys le -
do vat u různých národů od lišné tole rování chyb (nebo, chcete- li, nes tejnou míru
zdržen li vosti a po chopení) ji no ja zyčných mluvčích. Češi, ale spoň starší gen er ace, ale
např. i Fran couzi, zejména Pařížané, jsou v tomto oh ledu poměrně do sti rig orózní,
pro tipól před sta vují ob vykle velko rysí mluvčí an gličtí. Jaké zkuše nosti máte Vy?

Co je tedy chyba4 a co je nao pak správné? Bylo by to na dlouhé a po lemické
povídání, tak ale spoň jed nou větou.

V našem prostředí se někdy ro zlišuje chyba v užším a v širším smyslu. Chy bou
v užším po jetí, která vzniká z celé řady různo rodých příčin5, se do stáváme k ši roce
struk tu rované prob lema tice od chylky od stan dardu (od spi sovné češt iny), a to na
všech ja zyk ových rov inách a plánech. To ovšem naráží na stále živou a po celá de seti -
letí ne dořeše nou otázku role úzu při ko di fikaci prestižní va ri ety če ského ja zyka (viz
blíže M. Hrdlička, 2012 aj.). Za jazyko vou chybu v širším smyslu se považuje od -
chylka od systému národního ja zyka vůbec (jde o prohřešek, kterého by se do spělý ro -
dilý mluvčí ve své mateřšt ině ne dopus til).

To lik tedy ele mentární kla si fikace. 
Celá záležitost je ale složitější. Domnívám se, že je třeba zoh ledňo vat i přís lušnou 

va ri etu če ského národního ja zyka. Z to hoto důvodu, co se formálního tvaro sloví týče,
navr huju (srov. Hrdlička 2012) násle du jící třídění mor fologických forem:

a) Morfologické tvary systémové – mám na mysli formy, které jsou buď v souladu se
(současnou) kodifikací normy spisovné češtiny, nebo v souladu s normou toho
kterého strukturního útvaru českého národního jazyka (obecná čeština, jisté
nářečí). Je tedy zřejmé, že jeden a týž morfologický tvar (třeba Jde do školy / De do
školy) může být integrální součástí několika strukturních variet, v tomto případě
češtiny spisovné a češtiny obecné, nikoliv však již útvarů jiných – kupř. nářečí
z oblasti Slovácka, kde by se řeklo Ide do škole.

b) Morfologické tvary nesystémové – míním jimi „cizorodé”, resp. nesourodé, systé-
mové tvarotvorné formy z jiného strukturního útvaru českého jazyka. Z per spe kti -
vy stan dar du, tedy češtiny spisovné6, by jimi byly formy nespisovné, kolokviální,
např. před dvouma roky7; z pozice obecné češtiny by jimi byly zase formy spisovné 
(před dvěma rokama)8 atd.

c) Morfologické formy defektní – pokládám za ně nesystémové odchylky od normy
strukturních útvarů češtiny (např. Jde do školech aj.).9

Pokud jde o jazyko vou správ nost, bylo by velmi podnětné sle do vat její ge nezi.
V mi nu losti byla vzta hována k čis totě ja zyka, k jeho his torické přímoča rosti a pravi -
del nosti, k re spek tování ko di fikace spi sovné normy atd. V. Mathe sius (1932) nadřa -
zo val po jmu ja zyk ová správ nost jazyko vou vytříbe nost, tj. míru, do níž je spi sovný ja -
zyk pro pra cován jako prostře dek lit erární, vědecké a jiné komu nikace. Zdůrazňo val
současně, že podmín kou kul ti vova nosti ne musí být vždy nutně spi sov nost, s čímž
nezbývá než souh la sit.

Ale zpátky k českým předložkám. V čem tedy mnozí Češi proti spi sovné normě
hřeší?

Jejich typické řečové pok le sky lze rozdělit do tří zák ladních oblastí:

a) Velmi často užívají souřadného spojování předložek (pomocí interpunkčního zna-
ménka, tedy čárky, anebo spojky) pojících se s různými pády, přičemž mluvčí
užívá vazbu posledně uvedené pre po zi ce: Sejdeme se před, nebo po obědě? (Sej-
deme se před obědem, nebo po něm?); Hádali se před, na i po výletě. (Hádali se
před výletem, na něm i po něm).
   Podobným případům je třeba se v oficiální ko mu ni ka ci spíše vyhýbat, přestože
v některých výpovědích užité jméno rozdílným předložkovým vazbám vy ho vu je,
srov. Závodníci jeli střídavě po i proti větru.

b) Zejména v případě některých předložek dochází velmi často (někdy dokonce
s velkou převahou) k užívání neadekvátního (resp. nespisovného) pádu: nejvíce se
to týká pre po zi ce mimo, která vyžaduje aku za tiv (Ředitel je tento týden mimo re pu -
b li ku; Otevřeno denně mimo sobotu; Vjezd zakázán mimo dopravní obsluhu). Pod
vlivem konkurenční, významově velmi blízké a výrazně frekventovanější předlož-
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6 Upozorňuji, že někteří bohemisté a lingvisté (Fr. Čermák, V. Cvrček aj.) tyto termíny za
synonymní nepovažují.

7 Sem by také spadalo užití genitivu v názvu příspěvku, což je pro jinojazyčného mluvčího
rozhodující.

8 V takových případech, v nichž nedochází v rámci českého národního jazyka ke střídání
jazykových kódů (code schwitching), nýbrž k jejich různému proporčnímu míšení (code
mixing), se u nás uvažuje o běžné mluvě jako o nestrukturním útvaru, viz např. Fr. Daneš (1997). 

9 Jako kuriózní případ ze své pedagogické praxe uvádím situaci, v níž došlo ze strany jedné
neslovanské mluvčí k časování podstatného jména. Větu Já hledat divadlo z cvičení zaměřeného 
na časování sloves typu dělat dotyčná mluvčí upravila na Já hledat divadlám…

4 O druzích a příčinách chyb z hlediska lingvodidaktického srov. blíže M. Hrdlička, 2012,
s. 101n.

5 Patří mezi ně např. pronikání obecněčeských a nářečních prvků do spisovného jazyka,
nedodržování spisovného systému slovotvorby, různé kontaminační procesy (týkající se
českých prepozic, spojek atd.), viz M. Jelínek (2001).



ky kromě+G se však ve stále větší míře (a to i v mnohých veřejných nápisech)
uplatňuje „analogická” kontaminovaná vazba s ge ni ti vem i po pre po zi ci mimo,
zejména ve významu místním a časovém, viz výše. Dokonce tak často, že podle
mých poznatků genitiv již převážil, a nabízí se tudíž otázka, zda v daném případě
už nezačít uvažovat nikoliv o chybě, nýbrž o nové vývojové tendenci,10 která bude
po stu pem času prohlášena za spi so v nou.
   Zajímavou kauzou je řečová di stri bu ce předložky s místním významem proti,
event. naproti – v jejím případě je očekáváno užití spisovného dativu (viz výše),
avšak mnozí moravští mluvčí, jak mám nesčetněkrát ověřeno, ji užívají s ge ni ti -
vem11. Včetně mě. Její spojení s dativem mi, jako rodilému Mo ra va no vi, zní na-
prosto neústrojně, nepřirozeně, asi tak, jako kdyby se řeklo třeba Jdeš dnes do
kinem? (místo do kina?). A tak když cvičím její užití na semináři formální mo r fo lo -
gie s našimi jinojazyčnými bo he mi sty, musím se opravdu velmi kon cen tro vat,
abych v jejím spisovném uplatnění ne chy bo val.
   Za zmínku stojí v této sou vi s lo sti i některé regionální předložkové zvláštnosti
a odchylky.
   Onehdy mi jedna zoufalá učitelka ze základní školy na Mělnicku sugestivně
líčila její marný boj proti hromadnému a neodnaučitelnému užívání časové
předložky o+L s tamním uzuálním aku za ti vem. Její svěřenci (i jejich zákonní
zástupci) prý pronesou bez uzardění třeba Po je de me tam (v)o víkend, (v)o prázdni-
ny; Stalo se to (v)o přestávku aj. Na Ostra v sku je prý zase možné za sle ch no ut pre -
po zi ci kvůli+D s ge ni ti vem: Kvůli čeho se pohádali? Dalších příkladů by se jistě
dalo za zna me nat ještě podstatně více.

c) Pro současnou běžnou mluvu je příznačné užívání některých předložek v rozporu
s jejich sémantikou. Jako významově oslabená (až sémanticky prázdná) se hojně
vyskytuje příčinná předložka díky+D. Její řečová di stri bu ce dílem významu pre po -
zi ce odpovídá (Udělal to jen díky jejich pomoci), podstatně větším dílem však ni-
koliv: Díky neštěstí zahynulo na sto lidí… Taková praxe není podle mého soudu
v pořádku.
   Zmiňovaná pre pozice ovšem není jediná – srov. další přík lad typu Oženil se
během práznin (namísto náležitého o prázdninách) apod.

Poku sil jsem se ukázat, že je v oblasti užívání českých předložek nemálo věcí
v po hybu. Pos tu pem času uvidíme, které z naznačených ten dencí jsou skutečně živo -
tascho pné a které se pro sadí i které jsou nao pak po vahy spíše efemé rní.
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Mi lan HRDLIČKA 

Praha

Cho dili jste někdy do ta nečních?

Já tedy ano. I když – ruku na srdce – zpočátku poměrně nerad. Hezké vzpomín-
ky… To teď ale není pod statné. Po jďme se raději věno vat vy braným případům užití
předložky do+G. Půjde pře devším o předložková spo jení místní (ADV Loc), přesněji
řečeno o spo jení s významem lokálním dy namickým směrovým, která uvozují po hyb, 
přemístění, směřování někam.

Řečo vou dis tribuci zmíněné primární pre pozice lze v tomto smyslu pra covně
rozdělit do něko lika zák ladních oblastí.

Začněme hájemstvími, v nichž má předložka do+G výsadní a neotře sitelné posta- 
vení (byť někdy už jen zdán livě). Mám na mysli zejména případy, kdy máme co do
činění s rele vant ním ro zlišováním vnitřku a povr chu ob jektů – tehdy označuje pre -
pozice do+G ori en tova nost, směřování „dov nitř”, „do něčeho”: Dali ty knihy do stolu
x na stůl; Odložili ty šaty do skříně x na skříň; Naskládali část za vazadel do auta x na
auto; Položila ty ručníky do ku fru x na kufr apod.

Do sféry výsostného vlivu předložky do+G rovněž spa dají ob jekty a pros tory
vyznaču jící se rysy jako uzavře nost, ohra niče nost, zakry tost, cen trál nost (viz Hrdlič-
ka 2000): Zamířili do kina, do di vadla, do gale rie, do res tau race, do banky, do kan -

10 Podobně je tomu s předložkou via (přes), která se má v češtině pojit s no mi na ti vem
(jako některé další předložky cizího původu, např. versus, kontra, ŕ la): Letím do Madridu via
Barcelona. V úzu však po zmíněné předložce (opět pod vlivem jejího dominujícího českého
ek vi va len tu) převažuje akuzativ.

11 Obdobně je tomu kupř. v ruštině a v polštině.
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celáře, do kos tela, do mu zea, do středu města1, do podkroví, do pod loubí aj. V nemálo
případech se jedná o lo kality níže si tuované oproti ok olí (např. Šli do sklepa, do pod -
palubí, do přízemí, do podzemí, do pod chodu, do průchodu, do suterénu, do ka takomb
aj.), a to i z geo grafického hle diska: Vy prav ili se do je skyně, do údolí, do podhůří, do
soutěsky, do pro pasti, do Po labí, do Povltaví, do Posázaví, do Porýní, do Podněstří,
do Pošu maví, do Pod ještědí, do Podkrkonoší atd.

Zmínit můžeme i nepoměrně vzác nější spo jení, v nichž se zmiňuje úder na povrch 
určité části těla (Bouch nul ji do zad; Ko pnul ho do nohy; Uho dil se do hlavy; Praštil ho 
do bři cha; Udeřil ho do ruky aj.), dále výrazy ex pre sivní po vahy vy jadřu jící nevoli,
odmítavý pos toj mluvčího aj. (Běž do háje, do prčic, do řiti, do hajzlu, pej.) a jiná,
ještě pe prnější vy jádření, ve skrze již ustálené po vahy; v neposlední řadě pak rovněž
různá vy jádření změny sta tutu, in te grace (vstupu) do určité komu nity, organi zace,
společen ství (Vstou pili do stavu manžel ského, do poli tické strany, do spolku, do klu-
bu; Přivedl ji do ji ného stavu aj.).

V něk terých případech se však začíná stále více pro jevo vat sou peření s dnes už
bez nadsázky módní, nezřídka nadužíva nou předložkou na+Ak. Zatímco se říká, že
někdo kupř. Jde/Jede do lesa, do parku, do sadu, do vi nohradu, do stepi, do buše, do
prérie, v jiných kon tex tech už to tak jed noznačné a nepro blémové není, srov. Jde do
zah rady (do zoo logické, bo tan ické, den dro logické), ale proti tomu i Jde na zah radu
(někdy se v tomto kon textu ro zlišuje ten dování k významu úče lovému = „jde tam, aby 
tam něco dělal”). Po dobně je tomu ve vy jádřeních Jde do pokoje (stále častěji ovšem
do tyčný míří na pokoj), stejně tak do ho telu, do uby tovny, do re cepce, do vrát nice, do
pouště i neméně často na ho tel, na uby tovnu, na re cepci, na vrát nici, na poušť (viz blí- 
že Hrdlička 2015).

Pre pozice do+G po malu ale jistě vyklízí pozice ve spo jeních Chodí do zák ladní
školy (v dnešní době se běžně říká na zák ladní školu, na zák ladku, kol.)2, ty tam jsou
časy, kdy se ještě říkávalo Jede do koleje; Chodí do gymnázia atd. Kde pak… V sou-
čas nosti jsme svědky téměř mo no polního postavení pre pozice na+Ak: tedy Jede/Cho- 
dí na kolej, na gymnázium, na gympl (kol.), analogicky pak též na střední školu, na vy -
sokou školu, na vejšku (kol.). 

Neji nak je tomu i v něk terých dalších kon tex tech: území ad min is tra tivně vy -
mezená se běžně po jila s předložkou do+G (Ces tují do ok resu Blan sko)3, dnes to kvůli 
ex panzi pre pozice na+Ak tak jed noznačné není (srov. Hrdlička 2015).

Jindy4 můžeme po záměně předložky zazna me nat význa mové od lišení5 obsahu
výpovědí: Jde do sálu (návštěv ník obrazárny aj.) x na sál (op er atér v ne moc nici), Jde
do práce (do zaměst nání) x na práci (někam pra co vat, třeba do zah ra ničí), Jde do pen- 
ze (ča sový význam) x na penzi (myslí se někam, tzn. na urči tou lo kalitu), Jde do me tra
(vstu puje do stanice podzemní dráhy nebo do sou pravy) x na metro (vzdálenější cíl
cesty)6, Jdou do zápasu plni očekávání (hráči) x na zápas plni očekávání (diváci), Jde
do hodiny němčiny (na hos pi taci) x na hodinu němčiny (vyučo vat němčinu nebo učit
se německému ja zyku), Chys tají se do Jirásk ova Hro nova, do Šrámkovy So botky, do
Hašk ovy Lipnice je dou do přís lušných obcí) x na Jiráskův Hro nov, na Šrámkovu So -
botku, na Hašk ovu Lipnici (= vydávají se na přís lušnou kul turní akci, tedy na fes ti val,
na přehlídku umělecké tvořivosti aj.), Je dou do Ruzyně (do uve dené obce) x na Ruzyň
(na tamní Letiště Václava Havla) aj.

Je velmi zajímavé sle do vat, ale spoň co se Prahy týče, které pre pozice se pojí
s jejími jed not livými měst skými částmi. Zatímco se předložka na+Ak vyskytuje
vcelku systémově se čt vrtěmi bo hatými, his toricky významnými, cen trálními (tzv.
„lepšími”, srov. Je deme na Vi nohrady, na Staré Město, na Kampu, na Ma lou Stranu)
anebo výše položenými (Je dou na Vyše hrad, na Žižkov, na Petřiny, na Zah radní
Město), předložka do+G uvozuje spíše čt vrtě po vahy ordi né rní (Jede do Nuslí, do
Vršo vic, do Karlína, do Holešo vic, do Vy sočan, do Ko by lis, do Strašnic).

Zamýšleli jste se nad tím někdy? Byl bych Vám velmi zavázán, kdy by ste mi
v případě kladné od povědi sdělili, jak to v tomto směru vy padá u Vás.

Smím pro sit?
Pře dem Vám za to moc děkuju.
Nemálo případů užívání „místní” předložky do+G už bylo popsáno. Je pro

užívání předložky do+G ještě něco příznačného a po zoru skutečně hodného?
Ano.

4 Pod sta t nou roli mohou hrát fyzikální cha ra kte ri sti ky látek (nepevné skupenství versus
tvrdý povrch, měkkost kontra tuhost, pevnost), srov. (Spadnout do vody, do tuhnoucího
betonu x na led, na ztuhlý beton). Podobné rozlišování vlastností některých materiálů (spojené 
s chápáním prostoru jako víceméně „uzavřeného”, či „neuzavřeného” je vedle češtiny
společné i dalším jazykům, srov. určitou analogii ve spojeních sednout si do křesla (= zabořit
se do něj)/na židli v angličtině, francouzštině nebo němčině (to go and sit down in the
armchair/on the chair; aller s´asseoir dans un fauteuil/sur une chaise; sich hinsetzen gehen in
den Sessel/auf den Stuhl), viz M. Hrdlička (2000).

5 Může být dáno i vazebně: Stoupl si do cesty x na cestu; Kdo by to do něj řekl? x na něj řekl?; 
řada věcí je ustálených (Nasadil jim brouka do hlavy, Učení jim neleze do hlavy x Nešlo jim to na
rozum, Lezlo jim to na mozek) atd.

6 Srov. podobné: Jedete do Brna? (až do města) x Nejedete na Brno? (tím směrem); Jedou do
tábora (do příslušného vymezeného prostoru) x Jedou na tábor (vzdálenější cíl cesty) atd. Jistě
se vám v této souvislosti vybaví i ono Švejkovo Na Bělehrad! aj.

1 Srov. proti tomu Zamířili na předměstí.
2 Prozatím (na jak dlouho?) ještě zůstává Chodí do jeslí, do mateřské školy, do školky.
3 Srov. obdobné: Jedou na Vysočinu x do Kraje Vysočina, na Aljašku x do státu Aljaška; na

Hanou, na Slovácko, na Valašsko, na Chodsko, na Balkán, na Sibiř, na Saharu x do Skandinávie, 
do Patagonie (bezpochyby nazíráno politicky), do Uher, Španěl, do Švýcar, do Rakous, do Tyrol 
… U vědomí působení všech těch roztodivných faktorů si teď už ani nejsem jist, zda by se řeklo
Jede do Rusi, nebo spíše na Rus …
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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

Prze mysław Fałowski, Spo soby wzbo ga ca nia leksyki 
po toc znej w języku czeskim i chor wackim, Kraków 2015, 

179 s., ISBN 978–83–233–3870–3.

Re cen zo wa na mo no gra fia pre zen tu je wy ni ki ana li zy po rów na w czej cze skiej
i cho r wa c kiej le ksy ki po to cz nej pod kątem spo so bów jej two rze nia. W ni nie j szej re -
cen zji opis zo sta nie ogra ni czo ny do ję zy ka cze skie go. 

P. Fałowski w ana li zie głów ny akcent położył na słowo twó r czy, se man ty cz ny
i ge ne ty cz ny aspekt ba da ne go słow ni c twa, co po zwo liło na wska za nie ten den cj i pa -
nujących w tym zakresie w po to cz nej od mia nie ję zy ka cze skie go (s. 13). Ana li zo wa -
na cze ska le ksy ka po to cz na li czy 6256 le kse mów1. 

Pra ca składa się ze wstę pu, pię ciu głów nych roz działów, za ko ń cze nia, bi b lio gra -
fii oraz alfa bety cz ne go in de ksu wy ra zów. Ka ż dy z roz działów opa trzo ny jest kró t kim
wnio skiem. Do ze bra nia ma te riału Au tor posłużył się trze ma współcze s ny mi słow ni -
ka mi, w tym dwo ma wy da nia mi Slovníka nespisovné češtiny (2006, 2009). Ma te riał
le ksyka l ny zo stał przez au to rów te go słownika uzy ska ny m.in. z za pi su wy po wie dzi
usłyszanych pod czas kon wer sa cji, z wy pełnio nych an kiet oraz z ró ż nych źró deł in ter -
ne to wych. 

Przed mio tem ana li zy ję zy ko wej Au tor uczy nił czeską i cho r wacką le ksy kę po -
toczną, którą ro zu mie ja ko słow ni c two po zo stające po za ob rę bem ję zy ka lite ra c kie go
(spisovná čeština). Jak do wo dzi Au tor „ana li zo wa ny ma te riał opie ra się więc prze de
wszy stkim na ogó l nym słow ni c twie po to cz nym, w któ re go ob rę bie po ja wiają się
kolo kwia li z my, wul ga ry z my i wy ra zy ob sce ni cz ne, ale rów nież na ele men tach nie -
któ rych so cjo le któw o pry ma r nej fun kcji eks pre sy w nej” (s. 11). P. Fałowski nie
podjął się ba dań nad profe sjona liz ma mi, słow ni c twem te ch ni cz nym, ele men ta mi
slan gu cyr ko we go, tea tra l ne go, trup wę dro w nych, so cjo le któw prze stę pczych, o pry -
ma r nej fun kcji profesjo nalno-ko munikaty w nej oraz re gio nali z mami. Ma te riał ję zy -
kowy jest bar dzo bo ga ty, z te go wzglę du pod ję to sta ra nia, aby je go ana li zę ogra ni czyć 
ty l ko do ka te go rii gra ma ty cz nej rze czo w ni ka. Zo stały ta k że po mi nię te ro dzi me
nazwy wie lowy ra zo we o cha ra kte rze ze sta wień z po wo du ich czę ściowej przy na le ż -
ności do fra ze o lo gii. 
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1  Zdaniem P. Fałowskiego le kse mem jest każdy oddzielny derywat słowo twó r czy oraz
każde odrębne zna cze nie wyrazu (s. 12). 

Chtěl bych závěrem poukázat na je den niko liv nevýznamný prvek – a sice na roli
mluv nické kate go rie čísla, konkrétně plurálu. Ten, či spíše pod statná jména v čísle
množném, užití pre pozice do přímo při ta hují. Pojí se s ní totiž s nevídanou pravi del -
ností kupř. po hoří (Jede do Krkonoš, do Krušných hor, do Alp, do Tater, do Be skyd, do
Je seníků, do Pyre nejí), ale i další množiny lexémů (včetně výše uve dených pražských
čt vrtí). V tomto duchu se kupř. může říct Zítra půjdu na úřad (např. na obecní úřad,
oka zi onálně), stejně jako Můj dědeček chodíval do úřadu vždy velmi časně (mluvčí
pou ka zuje na opak ova nost, na rys čet nosti, „mno hosti”, potažmo plu ral ity). Jako bo -
nus lze při dat spo jení Cho dila do houslí (a zase tu máme plurál)7.

Zde tedy možná hle dat vys větlení, proč se u nás říká Chodí do ta nečních8 …
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7 Naše mateřština si ovšem se svými uživateli někdy krutě pohrává: říká se naproti tomu
Chodí na šachy, nikoliv do šachů.



W mo no gra fii zo stał przy ję ty tra dy cy j ny se man ty cz no-słowo twó r czy opis ma te -
riału le ksy kal ne go. Pod czas ana li zy za po ży czeń Au tor kon cen tro wał swoją uwa gę
prze de wszy stkim na ety mo lo gii po szcze gó l nych wy ra zów. Ana li zie słowo twó r czej
pod da no nie ty l ko le ksy kę ro dzimą, ale rów nież obcą, któ ra na stałe weszła do ję zy ka
cze skie go. Opi sując słowo twó r cze spo so by two rze nia le ksy ki po to cz nej, P. Fałowski
po siłko wał się kla sy fi kacją Ja ro s la va Hubáčka. W związku z tym zo stały wy ró ż nio ne
na stę pujące spo so by two rze nia le ksy ki po to cz nej: su fi ksa cja, pre fi ksa cja, ko m po zy -
cja, uni wer sali za cja, kon ta mi na cja, adi de a cja, de fo r ma cja oraz me ta te za. Le ksy ka po -
to cz na zo stała po dzie lo na na ka te go rie słowo twó r cze z wy ko rzy sta niem Gra ma ty ki
ję zy ka pol skie go Hen ry ka Wró b la oraz Gra ma ty ki współcze s ne go ję zy ka pol skie go.
Mo r fo lo gia. Au tor, do ko nując ana li zy ety molo gi cz nej, któ ra do ty czyła za po ży czeń
właści wych, sztu cz nych oraz stru ktu ra l nych, posługi wał się rów nież cze ski mi słow -
ni ka mi ety molo gicz ny mi jed noję zycz ny mi oraz cze ski mi słow ni ka mi wy ra zów ob -
cych. Wy ra zy za po ży czo ne P. Fałowski po dzie lił na po szcze gó l ne ka te go rie se man -
tycz ne, wy ko rzy stując do te go ce lu zmo dy fi ko waną kla sy fi ka cję Da nu ty But t ler. Pre -
zen ta cja za po ży czeń jest po prze dzo na kró t kim ry sem hi sto ry cz nym (por. s. 14). 

Roz dział I Od mia na po to cz na ję zy ka na grun cie pol skim, cze skim i cho r wa c kim
(s. 15–43) ma cha ra kter teo re ty cz ny, któ ry ma za za da nie mery to ry cz nie przy go to wać 
do za po zna nia się z ana li zo wa nym ma te riałem ję zy ko wym. P. Fałowski wy ja ś nia
w nim pod sta wo we te r mi ny i po ję cia, związa ne z po toczną od mianą ję zy ka. Za warł tu 
kla sy fi ka cję od mian ję zy ka cze skie go, opra co waną przez Ewę Sia t kowską, ze szcze -
gó l nym uw z ględ nie niem po to cz nej od mia ny ję zy ka i jej le ksy ki. P. Fało wski do syć
dokład nie opi sał pro blem roz wa r stwie nia ję zy ka cze skie go, po wołując się na naj wię -
ksze au to ry te ty cze skich lin g wi stów (s. 24–31). Au tor podjął się rów nież opi su hi sto -
rii ba dań nad czeską le ksyką po toczną (s. 38–40). 

W roz dzia le II Słow ni c two po wstałe w pro ce sie trans fo r ma cji (s. 45–70) uka za no
wy ni ki ana li zy rze czo w ni ków na leżących do słow ni c twa po to cz ne go, któ re po wstały
w wy ni ku za sto so wa nia ró ż nych me tod trans forma cy j nych. Opi sując stru ktu rę sło-
wo twórczą ję zy ka cze skie go Au tor wy ko rzy stał opra co wa nie Příruční mlu v ni ce
češtiny. Ponad połowa ana lizo wa ne go ma te riału cze skie go po wstała po przez za sto so -
wa nie: de ry wa cji odrze czow ni ko wej, od cza sow niko wej, od przy miot niko wej, de ry -
wa cji od in nych czę ści mo wy, uni wer sali za cji, ko m po zy cji, kon ta mi na cji, adi de a cji,
de fo r ma cji, me ta te zy, wy ra zów dźwię kona ślado w czych i ich de ry wa tów. Ponad 37%
le ksy ki po to cz nej, zda niem P. Fałowskie go, two rzo na jest po przez de ry wa cję od rze -
czow ni kową. Au tor stwier dza rów nież, iż „me to dy trans for macy j ne są bar dziej
chara ktery sty cz ne dla cze skiej le ksy ki po to cz nej” (s. 70). 

W roz dzia le III Za po ży cze nia (s. 71–112) P. Fałowski za uwa ża, że le ksy ka po to -
cz na w ję zy ku cze skim, je śli two rzo na jest po przez za po ży cze nia, to są to w za sa dzie
za po ży cze nia właści we, do któ rych Au tor za li czył ta k że „de ry wa ty słowo twó r cze od
bez po śred nich za po ży czeń w ce lu od ró ż nie nia ich od de ry wa tów po wstałych od wy -

ra zów ro dzi mych lub za do mo wio nych w ję zy ku li te ra c kim” (s. 71). Opi sując za po ży -
cze nia, uwz glę d nio no zna cze niową stro nę wy ra zów. W cze skiej le ksy ce po to cz nej
zde cy do wa nie do mi nują za po ży cze nia właści we, prze de wszy stkim z ję zy ka nie mie -
c kie go. Po za tym ję zyk nie mie cki pełni ta k że „fun kcję po śred ni ka dla wy ra zów za po -
ży cza nych z in nych ję zy ków” (s. 112).

Roz dział IV po świę co ny zo stał neo se man tyz mom, czy li wy ra zom po wstałym
w wy ni ku pro ce sów meta fo ry za cji, meto ni mi za cji oraz ape laty wi za cji nazw włas -
nych, któ re okre śla się wspó l nym mia nem de ry wa cji se man ty cz nej (s. 113–139).
Ana li za do ty czy ró ż ne go ty pu neo se man tyz mów, wy stę pujących w cze skiej le ksy ce
po to cz nej. Jak wska zu je Au tor, w cze skim ma te ria le le ksy ka l nym do mi nu je meta fo -
ry za cja ja ko sze ro ko po ję ta de ry wa cja se man ty cz na. Ponad to, jak za uwa ża P. Fałow-
ski, „pod stawą prze nie sie nia by wa obe cność okre ślo nej lub wy ra zi stej ce chy, ogó l ny
wygląd oraz kształt czy po do bie ń stwo w za cho wa niu, ro li, fun kcji” (s. 138). Wśród
me ta for naj wię cej jest tych, któ re od noszą się do nazw osób, czę ści ciała oraz uży wek. 
Wszy stkie wy mie nio ne i opi sa ne przez Au to ra ro dza je neo se man tyza cji ce chu je du ży 
ładu nek emo cji o cha ra kte rze ne ga ty w nym. Neo se man tyza cja jest po pu larną me todą
wzbo ga ca nia le ksy ki po to cz nej ze wzglę du na jej języko wo-eko nomi cz ny cha ra kter,
choć w ję zy ku cze skim nie jest to chara ktery sty cz ny spo sób wzbo ga ca nia tej le ksy ki. 

Osta t ni roz dział do ty czy po zo stałej czę ści słow ni c twa (s. 141–144). W tej czę ści
pra cy P. Fałowski po sta no wił opi sać te wy ra zy po to cz ne, któ re nie zdołano za kwa lifi -
ko wać do żad nej z trzech pod sta wo wych grup le ksy ka l nych. Do ko nał rów nież opi su
le kse mów słowia ń skich o podłożu ar cha i cz nym lub gwa ro wym, le kse mów o ró ż nej
ety mo lo gii oraz le kse mów o fo r mie nie ja s nej. Łącz nie w tej czę ści omó wio no 384
lekse my cze skie. 

Za ko ń cze nie (s. 145–150) jest syn te ty cz nym pod su mo wa niem całego opra co wa -
nia. Jak wska zu je P. Fałowski, cze ska le ksy ka po to cz na zna cz nie czę ściej po wsta je w
wy ni ku ta kich me tod trans forma cy j nych jak: su fi ksa cja, pre fi ksa cja, ko m po zy cja,
uni wer bali za cja, kon ta mi na cja, adi de a cja, de fo r ma cja oraz me ta te za, niż w wy ni ku
za po ży cza nia. Jest za sta na wiające, że wśród za po ży czeń właści wych naj mniej liczną
gru pę sta no wią le kse my za po ży czo ne z ję zy ka pol skie go. 

Mo no gra fię za my ka in deks cze skiej i cho r wa c kiej le ksy ki po to cz nej, któ ra zo -
stała pod da na ana li zie w ni nie j szej pra cy. Przy ka ż dym le kse mie po da na jest stro na,
na któ rej zna j du je się ana li za ję zy ko wa wspo mnia ne go le kse mu. 

Ni nie j sza pra ca jest zna ko mitą próbą na kre śle nia ogó l nych ten den cji pa nujących
w cze skim słow ni c twie po to cz nym. Po za tym Au tor do ko nał szcze gółowe go opi su
rze czo w ni ków, po zo sta je więc zba dać po zo stałe czę ści mo wy, któ re przy na leżą do le -
ksy ki po to cz nej, w pie r wszej ko le j no ści cza so w ni ki i przy mio t ni ki. Pra ca ta otwie ra
po le do da l szych ana liz kon fron taty w nych. 

Se ba stian Ta boł, Wrocław
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Ewa Sia t ko wska, Słowa. Mo no gra fie le ksy ka l ne, Wy daw ni c two
MM, Wa r sza wa 2015, 252 s., ISBN 978-83-64616-00-6.

Pu b li ka cja Słowa. Mo no gra fie le ksy ka l ne to ko le j na wa ż na po zy cja w bo ga tym
do ro b ku na uko wym Pro fe sor Ewy Sia t ko wskiej, uz na nej sla wi stki – bo he mi stki i so -
ra bi stki. Tom obe j mu je trzy dzie ści wy bra nych ar ty kułów o pro ble ma ty ce leksy kolo -
gi cz nej, któ re Au to rka wy dała lub od dała do dru ku w la tach 1991–2014. Jed no stki le -
ksy ka l ne ana li zo wa ne w ni nie j szym zbio rze pod da je Ba da czka oglądo wi na uko we mu 
z ró ż nych per spe ktyw. Wy chodząc od te o rii Fer di nan da de Saussure’a, pre zen tu je le -
kse my na zy wające, na stę p nie od wołując się do poglądów kogni tywi sty cz nych, za j -
mu je się słow ni c twem wa r to ściującym, a w da l szej ko le j no ści ana li zu je za po ży cze nia 
oraz ich ek wi wa len ty na grun cie ki l ku ję zy ków.

Oma wia ny zbiór składa się ze Wstę pu (s. 9–11) oraz je go skró co nej wer sji w ję-
zy ku an gie l skim (s. 12), czte rech czę ści – grup ar ty kułów (s. 13–222), Ane ksu
(s. 223–227), Bi b lio gra fii (s. 228–241), Wy ra zo we go in de ksu słowia ń skie go (s. 242–
–250) i Skró tów ję zy ków i dia le któw (s. 251). W pie r wszej gru pie (Słowa na zy wające,
s. 13–60) ana li zo wa ne są le kse my okre ślające po ję cia świa ta wi dzia l ne go i nie wi -
dzia lne go. Jak twier dzi Au to rka, „Kry te rium wi dzia l no ści lub nie wi dzia lno ści wy ni -
ka stąd, że człowiek (si g ni fiant) w per cepcji ota czające go świa ta (signifié) prze de
wszy stkim posługu je się zmysłem wzro ku. Jest to per ce p cja zmysłowa, właści wa też
zwie rzę tom” (s. 9). Wo bec te go świat wi dzia l ny re pre zen towa ny jest tu przez na zwy
czę ści ciała (np. głowa, rę ka, se r ce, wątro ba), zo o ni my (koń, pies, kot), na zwy geo -
gra fi cz ne (np. Po raj, Przyłubie), nie wi dzia l ny zaś przez na zwy aniołów i diabłów
oraz le kse my piekło, śmierć.

W dru giej gru pie ar ty kułów (Słowa wa r to ściujące i ku l tu ro we, s. 61–142) Ewa
Sia t ko wska, pre zen tując wy bra ny ma te riał le ksy kolo gicz ny, zwra ca szcze gólną uwa -
gę na zróż ni co wa ne uwa run ko wa nia ku l tu ro we wpływające na zna cze nie po szcze gó -
l nych le kse mów fun kcjo nujących w oma wia nych ję zy kach. Szcze gó l nie du żo mie j s -
ca po świę ca Ba da czka ana li zie w uję ciu dia chro ni cz nym po la se man tycz ne go
MAŁŻEŃSTWO oraz le kse mów ma t ka, ma tro na, da ma, fa cet w ję zy ku pol skim. 

W swo ich ar ty kułach za wa r tych w tej czę ści pu b li ka cji Au to rka przed sta wia ta k -
że pol sko - czeską ana li zę po rów nawczą. W jed nym z ar ty kułów pre zen tu je aspekt sy -
ste mo wy ba dań nad obo ma ję zy ka mi i ana li zu je wpływ czyn ni ków wewnątrzję zy ko -
wych i poza ję zy ko wych na roz wój ka te go rii fe mi na ty wów w pol szczyźnie i cze sz -
czy ź nie. Na uwa gę zasługu je tu uw z ględ nie nie aktu a l ne go za gad nie nia za le ż no ści
pol skich i cze skich że ń skich nazw wy ko na w ców czyn no ści od płci ku l tu ro wej. W in -
nym mie j s cu za j mu je się tzw. wy ra za mi zdra d li wy mi chu dy i chudý oraz le kse ma mi
ba wić ko goś, ba wić się, za ba wa z pun ktu wi dze nia se mantyki aksjo lo gi cz nej, przed -

sta wiając ich ety mo lo gię i śledząc prze kształce nia zna cze nio we, ja kie w nich za cho -
dziły, ze szcze gó l nym uw z ględ nie niem pro ce sów ku l tu ro wych.

Nie zwy kle cie ka wie pre zen tują się le ksykalne ba da nia, obe j mujące sze ro kie tło
nie ty l ko słowia ń skie, ale ta k że sze r sze indo euro pe j skie. Ta kiej ana li zie Au to rka pod -
dała słowia ń skie na zwy łaź ni, pię k na, szczę ścia i po jęć po kre w nych. Wy chodząc od
so lid nej pod bu do wy ety molo gi cz nej, zwró ciła ta k że uwa gę na in no wa cje le ksy ka l ne,
wy stę pujące w ję zy kach słowia ń skich, oraz na za po ży cze nia z in nych ję zy ków.

Wa ż ne mie j s ce w do ro b ku na uko wym Ewy Sia t ko wskiej za j mują pra ce sora bi sty -
cz ne. W ni nie j szej czę ści pu b li ka cji re pre zen tu je je ana li za ob ra zu do mu ro dzin ne go
i oj czy z ny w twó r czo ści pie r wsze go łuży c kie go po ety ro man tycz ne go Han dri ja Ze j -
le ra oraz współcze s ne go po ety łuży c kie go Ju ri ja Brězana. Na tym przykład zie Au -
torka przed sta wia ewo lu cję se man tyczną nazw (do mi z na, dom, kraj, wótčina), któ re
wy stę pują ja ko od po wied ni ki nie mie c kich He i mat i Va te r land.

Ko le j ne dwie czę ści oma wia nej pu b li ka cji pre zen tują nie co in ny aspekt opra co -
wa nia ma te riału le ksy kal ne go, do tyczą bo wiem pro ble ma ty ki za po ży czeń (Gru pa III. 
Słowa za po ży czo ne w ję zy ku i w słow ni kach, s. 143–184) oraz ek wi wa len cji ję zy ko -
wej (Gru pa IV. Słowa ekwi wa len t ne w ję zy ku ży wym i w te k ście, s. 185–222). Obie po -
sia dają dwu dzielną bu do wę. Au to rka do ko nała po działu w opa r ciu o kry te rium funk-
cjo na le: za po ży cze nia wy stę pujące w ję zy ku ży wym (ust nym lub pi sa nym) i w słow -
ni ku oraz ek wi wa len ty wy stę pujące w ję zy ku ży wym i przekładach pa ra le l nych fra g -
men tów te kstów. Ewa Sia t ko wska w swo ich ba da niach za po ży czeń i ek wi wa len cji ję -
zy ko wej nie ogra ni cza się do pre zen ta cji po szcze gó l nych przykładów i ich ety mo lo -
gii, ale sta ra się za wsze przed sta wić ich wpływ na roz wój da ne go ję zy ka. Uw z ględ -
niając aspekt dia chro ni cz ny, pod kre śla ta k że uwa run ko wa nia ze w nę trz ne i wew nętrz -
ne opi sy wa nych pro ce sów.

Cie ka wa jest tu szcze gó l nie ana li za połab skie go i łuży c kie go słow ni c twa zoo -
nimi cz ne go o pod sta wie słowia ń skiej oraz za po ży czeń nie mie c kich. In te re sująco na
tym tle przed sta wia się ana li za ger ma ni z mów w ję zy ku połab skim i ro sy j skim, po nie -
waż Au to rka ze sta wia naj mnie j szy ję zyk słowia ń ski z naj wię kszym (przy czym oba
za li cza ne do ró ż nych grup ję zy ków słowia ń skich). Jed nak, jak pod kre śla Ewa Sia t -
kowska, na ró ż ni ce w fun kcjo no wa niu po ży czek nie mie c kich miało wpływ nie ty l ko
kry te rium ilo ścio we, ale ta k że uwa run ko wa nia ze w nę trz ne – hi sto rycz no- społecz ne:
Połabia nie bo wiem wcho dzi li w skład nie mie c kich stru ktur pa ń stwo wych, w związku 
z czym ta k że ję zyk połab ski fun kcjo no wał w nie ustan nej kon ku ren cji do ję zy ka nie -
mie c kie go i ule gał mu ja ko ję zy ko wi wię kszo ścio we mu.

W ra mach opi su słowia ń skie go słow ni c twa zapo ży czo ne go Ewa Sia t ko wska za j -
mu je się rów nież za gad nie nia mi leksy kogra ficz ny mi. Ana li zując sla wi z my wpro wa -
dza ne przez Sa mu e la Bo gu miła Lin de go, Jo se fa Jun g man na i Křesćana Bohuwěra
Pfu la, przed sta wia kon ce pcje leksy kogra fi cz ne tych au to rów na tle współcze s nej im
le ksy ko gra fii słowia ń skiej i zwra ca uwa gę na sytu a cję po li tyczną na ro dów pol skie go, 
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cze skie go i łuży c kie go i jej wpływ na świa do me przy ję cie słowia ń skiej orien ta cji
przez po wy ższych au to rów.

Za gad nie nia ek wi wa len cji ję zy ko wej oma wia ne są przez Au to rkę w opa r ciu
o ana li zę syn chro niczną i dia chro niczną wy bra nych le kse mów. Pre zen to wa ne ba da -
nia kon fron taty w ne do tyczą na stę pujących pol skich wy ra zów i ich ek wi wa len tów
w ję zy ku gó r nołuży c kim: za ba wa, gra; ba b ka, ma t ka, dzia dek, oj ciec; miłość. Ba da -
czka po ru sza tu ta k że ciągle aktu alną kwe stię tzw. po zo r nej ek wi wa len cji, do tyczącej
ję zy ków bli sko spo kre w nio nych, ja ki mi są pol szczy z na i cze sz czy z na. W związku
z tym wy ja ś nia ró ż ni ce w fun kcjo no wa niu par wy ra zów miłość – láska, łaska – mi -
lost, się gając do de fi ni cji ety molo gi cz nych.

Spe cy fi cz ny cha ra kter po sia da ar ty kuł do tyczący ek wi wa len cji ję zy ko wej w prze-
kład zie Bi b lii. Au to rka bo wiem wy cho dzi na prze ciw po trze bom współcze s nej pol -
skiej trans la to ry ki i przed sta wia ek wi wa len ty he bra j skich nazw ‘doliny’, ‘potoku’
i ‘lasu’ (‘drzewa’) i zwra ca uwa gę na doty ch cza so we prze su nię cia zna cze nia, roz sze -
rze nia i za wę że nia zna cze nia. Jest to aktu a l ne i wa ż ne za gad nie nie, po nie waż „Trud -
no ścią si l nie akcen to waną w osta t nich cza sach przez pol skie języ koz na w stwo jest
nie przekłada l ność tzw. re a liów bi b li j nych, szcze gó l nie staro testa men to wych”
(s. 217).

Pre zen to waną pu b li ka cję za my ka Aneks, któ ry – co wa r to pod kre ślić – nie pełni
je dy nie cha ra kte ru pomo c ni cze go, egzem plifi kacyj ne go, ale jest ko lejną czę ścią ana -
li tyczną pre zen to wa nej pra cy. No si pod ty tuł Słowa gra ma ty cz ne i za wie ra cha ra kte ry -
stykę zna cze niowo -for malną cza so w ni ka być w pol szczy ź nie oraz in nych ję zy kach
słowia ń skich (wraz z od wołaniem do je go prasłowia ń skiej od mia ny). Ta ki po dział na
po trze by pu b li ka cji Au to rka uza sad nia w na stę pujący spo sób: „Wre sz cie są słowa,
któ re nie pełnią fun kcji na ze w ni czej i żad nej in nej fun kcji wtó r nej, usy tu o wa nej na
osi si g ni fiant – signifié, a okre ślają re la cję po mię dzy po szcze gól ny mi ele men ta mi
wy po wie dzi. Są to słowa  g r a  m a  t y  c z  n e .  Dys po nu ję tu ty l ko jed nym przykła-
dem, któ ry umie sz czam w ane ksie” (s. 9).

Oma wiając pu b li ka cję Ewy Sia t ko wskiej, na le ży zwró cić uwa gę na tra f ność ty -
tułowe go okre śle nia Mo no gra fie le ksy ka l ne, po nie waż po szcze gó l ne jed no stki le ksy -
ka l ne, któ re Au to rka czy ni przed mio tem swych do cie kań, ana li zo wa ne są w uję ciu
syn chro ni cz nym i/lub dia chro ni cz nym na sze ro kim tle słowia ń skim, a nie jed no krot -
nie ta k że indo euro pe j skim, przy nosząc wy cze r pujący ob raz ich fun kcjo no wa nia w ję -
zy ku. Na pod kre śle nie zasługu je ta k że Wy ra zo wy in deks słowia ń ski (obe j mujący ana -
li zo wa ne w pra cy wy ra zy po chodzące z pię t na stu ję zy ków), któ ry w tak szcze gółowej 
mo no gra fii pełni istotną ro lę swo i ste go „prze wod ni ka”. God na uwa gi jest ta k że ob -
sze r na, czter nasto stroni co wa Bi b lio gra fia, któ ra po twier dza nie ty l ko sze ro kie po dej -
ście na uko we pre zen to wa ne w pu b li ka cji, ale ta k że eru dy cję Ba da cz ki.

Grażyna Balowska, Opole

Jiří Ma r van, Ja zyk, je ho český příběh. Prvních tisíc let 800–1800.
Malý průvodce ce sta mi české lin g voeko lo gie, Uni ve rzi ta Ka r lo va

v Pra ze, nakladatelství Ka ro li num, Pra ha 2015, 455 s., 
ISBN 978-80-246-3034-2

Nová pu b li ka ce Jiřího Ma r va na, bo he mi sty a sla vi sty s širokým roz hle dem týka-
jícím se vývojových tendencí češtiny i jazykových souvislostí evropských a mi mo e v -
ropských, na va zu je na je ho dřívější práce, a to ne jen obsahově, ale také způsobem
zpracování.

Obsáhlá kni ha začíná dost neo bvy kle. Ještě před Úvodem au tor po važoval za dů-
ležité zařadit Slo vo na počátku s pod ti tu lem Na pra hu dějin české jazykové my s li aneb
roz mlu va s budoucností. Zdůrazňuje, že kni ha má ja ko je den z hlavních úkolů ukázat
sepětí současnosti s minulostí. Od věrozvěsta Kon stan tina- Cyri la, který v známém
Pro gla su vytyčuje stra te gii vzdělávání v domácím ja zy ce, a te dy zušlechťování lid-
ského ro du, se dostáváme k současné potřebě moderního světa ne jen ku l ti vo vat svůj
domácí ja zyk, nýbrž ho i pro sa zo vat. Ústřední myšlenka díla je prožívání ja zy ka,
který se pro člověka stává duchovním sta t kem.

Ve stručnějším Úvodu se au tor zmiňuje o úkolu cílevědomého zdokonalování ko -
mu ni ka ce vytyčeného pražskou školou, opírá se však také o brněnskou poválečnou
tra di ci, která zdůrazňuje slovanský kon text. Z posledního období pak ještě přistupuje
pro ble ma ti ka chri stia ni za ce a ev ro pei za ce, která je spojená s překladem bi b le do
národních jazyků. 

Následující oddíl Jak pra co vat s to u to kni hou – O jejím uspořádání a cílech má
didaktický ráz: au tor be re výrazně v úvahu adresáta, na vrhu je mu úkoly, ve de k za-
myšlení nad ukázkovými te x ty a k je jich aktivnímu čtení. To vše souvisí s je ho profesí
vysokoškolského učitele, který usi lu je o to, aby je ho stu dent měl prožitek ze svého
získávání vědomostí a dospěl k zodpovědnosti za vlastní vzdělávání. 

Vlastní ob sah kni hy je rozdělen do tří dílů: 1. díl Středověk (800–1500), 2.díl Dílo
biblické (800–1800–2000) a 3. díl Raný novověk. Je to rozdělení si ce neobvyklé, ale
má své opodstatnění. Zatímco 1. a 3. díl ve l mi úzce souvisí s dřívějšími Marvanovými 
pub li ka ce mi, ja ko je zejména vysokoškolská učebnice Ce sty ke spisovné češtině –
prvních tisíc let (800–1800) s pod ti tu lem Malý průvodce dějinami české ling voe ko lo -
gie z ro ku 2006, s níž si již ověřil práci ve výuce na vysoké škole, nově zařazená 2. ka -
pi to la se jeví ja ko zce la původní a pro pojednávanou pu b li ka ci vytvořený text, který
úzce souvisí se současností.

Pro 1. díl je charakteristické vysoké hodnocení tra di ce prvního kulturního ja zy ka,
který s se bou přinesli věrozvěsti Kon stan tin- Cy ril a je ho bratr Metoděj. Ja ko v dřívěj-
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ších publikacích J. Ma r va na poněkud překvapuje, že pro něj au tor neužívá u nás
tradičně zavedeného názvu staroslověnština, nýbrž slověnština. Důležité ovšem je, že 
tu to výraznou ter mino logi ckou záležitost zdůvodňuje odvoláním na jejího tvůrce
přímo v ukázce 23. verše Pro gla su, a to jak v překladu pojednávané části to ho to te x tu
slyšte všechen národe slověnský i v je ho přepisu do cy ri li ce. Zatímco na Moravě
uvažuje au tor o nesporně prokázané tra di ci slověnské, v pozdějším období v Čechách
působila pod le něho tra di ce tzv. česko-slověnštiny. Re pre zen tu je ji výrazně Život
svatého Václava, její od raz lze po zo ro vat i v latinské Kristiánově legendě, která do ka -
zu je povědomí a sym pa tie k slověnské tra di ci. Rovněž v nejstarších českých památ-
kách lze po zo ro vat její, i když méně zřetelné sto py. Společně s R.Večerkou používá
Ma r van obrazné přirovnání, že se ta to česko-slověnština vi ne v průběhu vývoje ja ko
ponorná řeka. Zatímco výrazný latiník Ko s mas nemá ani zmínku o slověnské tra di ci,
u au to ra tzv. Da li mi lo vy kro ni ky se ja ko součást je ho jazykového povědomí českého
a vlastně i slovanského uvádí misionářská činnost Metoděje, zejména pokřtění kní-
žete Bořivoje. Ta to kro ni ka ja ko první dílo naší li te ra tu ry pre zen tu je názory na ja zyk
a je ho společenské fun kce: ja zyk je kulturní hod no ta a péče o ja zyk je věc cti. 

V dalších kapitolách au tor pojednává o působení mi stra Kla re ta ja ko o prvních
krůčcích české jazykovědy a zároveň pro je vech úsilí evropeizačního, dále uvádí Hu sa
s je ho jazykovým novátorstvím a konečně činnost Vi kto ri na Ko r ne la ze Všehrd, který
fo r mo val nový pro gram pro češtinu a její ku l ti va ci. Po zo r nost věnuje i dalším hu ma-
nistům, ja ko by li představitelé dvou odlišných náboženských táborů: právník Václav
Písecký a mnich bosák Jan Vodňanský, au tor latinsko-českého slovníku La c ti fer.

Jak už by lo uve de no, 2. díl kni hy se zabývá biblickým dílem od prvního uvedení
na našem území až po rok 2000, vlastně to lze chápat až po do bu téměř současnou.
Nejdříve se Ma r van zmiňuje obecněji o chri stia ni za ci v širokých evropských sou vi s -
lo stech. Na příkladu Pru ska a na jejím šíření „ohněm a mečem”, uka zu je její etický
pa ra dox, kdy ve svém důsledku přinášela duchovní i fy zi c kou ge no ci du. V přímém
pro ti kla du s tím pak hodnotí misionářskou činnost soluňských bratří, kteří re spe kto -
va li ja zy ko vou kulturní potřebu slovanských oby va tel. Je jich christianizační úsilí
narušilo jed no z do gmat dobového evropského křesťanství, tzv. trojjazyčnictví
(užívání la ti ny, řečtiny a hebrejštiny) a započalo celoevropský pro ces sbližování
a smiřování spi ritu a li ty s křesťan skou vírou. Vlastně to byl začátek pro ce su, k němuž
Vatikán dospěl až realizací závěru II. vatikánského kon ci lu v 60. le tech 20. století. 

Dalším pa ra do xem je i skutečnost, že tam, kde se slověnšina proměnila v rámci
or to do xie v uznávanou církevní slovanštinu, přestala být li du srozumitelná a sta la se
výsadou kléru. Ukázalo se, že spi ritu a li ta, která spo jo va la křesťanství s předkřesťan-
ským jazykovým prostředím, by la úspěšnější než šíření ohněm a mečem. V to m to
pojetí chri stia ni za ce již ne j de jen o ko mu ni ka ci, ale také o duchovní prožitek. To ho si

byl vědom Kon stan tin ve svém Pro gla su a to to dědictví je vidět později na příkladu
nejstaršího literárního uměleckého te x tu českého Písně ostrovské, která je do značné
míry parafrází ze začátku Ja no va evan ge lia. Má v sobě díky estetickému doj mu
hluboký spirituální smysl.

Au tor připomíná i fázi předslovanské chri stia ni za ce, tj. její fázi „řezenskou”.
Dřívější zjednodušované představy, že bavorští misionáři hlásali no vou víru
nesrozumitelným ja zy kem, je dnes ne udržitelná. Řezenské biskupství by lo na svou
misijní činnost do určité míry připraveno. Misionáři měli své slovanské pomocníky,
zna lost řeči pohanského oby vate l st va by la pro ně nezbytná. Mo hli kázat ja zy kem
srozumitelným, ale ne byl to ja zyk, který by přinášel niterní prožitek. Sto py o tom Ma -
r van uka zu je na příkladu mo d li t by Otčenáš. Do de jme ještě, že zajímavě o to m to je vu
uvažoval rovněž A. Škarka v díle Nejstarší duchovní ly ri ka (s. 6–9, Pra ha, Or bis
1949). 

Bratři Kon stan tin a Metoděj si patrně by li vědomi, že nepřicházejí do pohanského 
va kua a že je jich prvotní úkol musí být jazykový. Uvědomovali si nu t nost po sky t no ut
hluboký prožitek z víry. Pro to pro její přiblížení nepřicházejí většinou s novými slo vy, 
nýbrž dávají slovům domácím nový duchovní smysl. Kon stan tin te dy vycházel ze své
vlastní lingvistické in spi ra ce, kte rou mu po sky to val evangelijní text, byl si vědom
velké úlohy ja zy ka, je ho este ti ky i eti ky, důležito sti jazykového prožit ku a z něj ply-
noucí ra do sti. 

Zajímavé je dále zejména to, jak au tor sle du je a vidí kon ti nu i tu česko-slověnštiny
v dalších obdobích a jak vidí její nejdůležitější ry sy, které ji odlišují od vývoje slo-
věnštiny u pravoslavných národů. By la vždy spojnicí me zi tradicí la tin skou a řeckou;
vyvíjela se spo lu s vývojem českého jazykového prostředí, zatímco na východě a ji hu
ztrácela kon takt se svými adresáty a je jich rozvíjejícími se ja zy ky; díky ní se sta la
čeština prvním slovanským ja zy kem, který měl bi b li přeloženou do svého mateřského 
ja zy ka a tak se u nás započala celoevropská re fo r ma ce.

Au tor se dále zabývá staročeskou biblí, jejími počátky od evangeliářů a žaltářů až
k celkovému překladu, redakcím a prvotiskům. S počátkem české bi b le je spo jen díky
Ka r lu IV. i oficiální návrat slověnštiny do našich zemí z jižního chor vat sko- dal mat-
ského prostředí. Ta to nová sym bió za češtiny se slověnštinou má symbolické
vyvrcholení v Hlaholské bi b li (cha rva t skou hlaholicí je přepsán staročeský biblický
text). 

Skrze bi b li a díky bi b li evropské národy se dostávají do nové vývojové fáze, je jich 
ja zy ky se tak postupně stávají eu ro ja zy ky, tj. psanými ja zy ky. Ke klíčovým mo men-
tům v dějinách vnímání biblického te x tu patří Luterův překlad bi b le, je hož důsledkem 
byl vývoj re fo r ma ce v západní Evropě a s ní související překlady do švédštiny,
nizozemštiny, dánštiny, finštiny. Avšak v Lotyšsku, kde neměli němečtí luteráni po-
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chopení pro lidový ja zyk, tam sho dou okolností zapůsobil až severomoravský mi sio-
nář Chri stian Da vid, který začal šířit biblické dílo v je jich ja zy ce a dal tak vznik spi-
sovné lotyštině. Ochranovští moravští bratři se podíleli skrze písmo na vytvoření
psané pod oby grónštiny.

Z dalších údajů o šíření bi b le v Evropě je podstatné to, že klíčovou ro li hráli Češi
a české prostředí. Poměrně známé je využití českého biblického te x tu na vznik
polského překladu Bi b le královny Žofie. Au tor uvádí i působení Bělorusa Fran ze Ska -
ry ny, zahradníka krále Fer di nan da I, který v le tech 1517–1519 vy dal v Kle men ti nu
překlad biblického te x tu do svého lidového ja zy ka, tj. běloruštiny. Předlohou mu byl
český překlad Bi b le Benátské. Ukázalo se tak, že prostřednictvím Písma se národní ja -
zy ky v Evropě emancipují a díky Písmu se i formují. Pro eu ro re al se tak sta ly společné 
mnohé jazykové ob ra ty převzaté z bi b le. 

V dalších kapitolách věnovaných biblickému dílu se au tor zabývá především
působením jed no ty bratrské, její tzv. duchovní vzpo u rou vůči nejmocnější evropské
síle. Kra li c kou bi b li pak právem vidí ja ko zdroj duchovní češtiny. Ve stínu této bi b le
zůstává i dnes jezuitská Svatováclavská bi b le. Ma r van uznává, že také jezuité pra co -
va li v nelehkých podmínkách, kdy i pro pravověrnou bi b li ne by la jednoznačná pod -
po ra, a pro to mu se li užít prostředky tu to víru glorifikující, pro dnešního věřícího
neaktuální. Pojednávaná druhá část Ma r va no vy kni hy se uzavírá připomenutím
ekumenického vydání a jedinečné události, jíž je vydání paralelního te x tu českého
ekumenického překladu s te x tem Kralické bi b le.

Třetí díl se souborným názvem Raný novověk má dílčí členění i obsahové zamě-
ření shodné s uve de nou dřívější prací Ce sty ke spisovné češtině. To znamená, že se
věnuje známým tématům, ja ko je humanistické období, činnost Ja na Bla ho s la va a Da -
nie la Ada ma z Veleslavína. Uvádí i první zákon na ochra nu češtiny z r. 1615. 

Období pobělohorské rozlišuje au tor na do bu ra nou a pozdní. V raném období
působí svým dílem Komenský, nejvlivnější Ev ro pan svého věku. Je ho myšlenka
o The sa u ru ve d la i k dílu J. V. Ro sy. Ma r van objasňuje pochopení základní Ro so vy
slovníkářské te ch ni ky, která je pod le něho blízka záměru nedochovaného slovníku
J. A. Komenského a uka zu je originální a moderní Ro so vo lingvistické myšlení.
V samostatné ka pi to le pojednává o statečném bo ji našich jezuitů, je jichž úsilí pro
záchranu češtiny vzbu zu je ob div pro je jich občanskou a osobní statečnost. Je
sympatické, že au tor chápe do bo vou složitost a vzájemné duchovní vzta hy me zi
domácí a zahraniční tvor bou. Přiznává jezuitům lingvoetické gentlemanství, které se
pro je vu je např. v díle M. V. Šteyera a zejména při vydávání Svatováclavské bi b le.     

Do tzv. pozdní do by pobělohorské je zařazeno obranné dílo B. Balbína s uve de-
ním názvu pod le Pe l c lo vy edi ce. K to mu po važuji do dat, že v novém překladu Mi la na
Kopeckého (1988) je dílo vydáno pod původním zkráceným názvem Roz pra va

krátká, ale pravdivá. To to la tin sky psané dílo vyjadřuje od por pro ti národnímu a so-
ciálnímu útlaku a je pro sto u pe no myšlenkami o důležito sti češtiny v českém národ-
ním prostředí. K dobově příznačným tématům patří i úvahy o tehdejším pu ri s mu,
který pod le Ma r va na nepředstavuje mno h dy uváděný J. V. Ro sa, ale výrazně jej ob sa -
hu je slovník Kašpara Vusína a kapesní slovníček Ja na F. V. Ry vo ly.

Ja ko loučení s mi nu lo sti se jeví pojednání o F. M. Pe l c lo vi, známém aka de mic kou 
nástupní řečí (pro ne se nou v němčině) s názvem O užitečnosti a důležito sti české řeči.
Ten to ve svém ce l ku uváděný pro slov jistě za uj me čtenáře ne jen úvahami a ar gu men -
ty, ale zejména živými příklady o užitečnosti češtiny a důležito sti jejího náležitého
osvojení. 

Na rozdíl od předcházejících prací závěr pojednávané nové pu b li ka ce tvoří ještě
Pilotní ka pi to la závěrečná – Epi log. Je věnována oso b no sti Ja na Kollára a je ho lásce
k českoslovenštině (češtině vycházející z Kralické bi b le), v níž básník viděl první spi -
sovný ja zyk slovenského národa. Jde o překvapující pojednání, ve l mi osobitě fo r mu -
lo vané myšlenky o este ti ce a eti ce této Kollárovy českoslovenštiny. Au tor se soustře-
ďuje na ka za tel skou činnost J. Kollára, o níž dává představu knížka Nedělní, svátečné
a příležitostné kázně a řeči. Uvádí citáty z kázání, v nichž se Kollár dovolává Bo ha,
který tu to tisíciletou řeč stále provází; ja zyk je pro básníka a ka za te le ne jen nástrojem
ko mu ni ka ce, ale též no si tel víry, vzdělání a lásky, je ho krása vzbu zu je po ho du v duši.
Problematické Kollárovy myšlenky o zlepšování češtiny za přispění slovenštiny spo -
ju je Ma r van s makročeskou per spe kti vou češtiny a uvažuje do kon ce o jazykovém
přežití Ev ro py. 

Text všech tří částí i jednotlivých ka pi tol doprovázejí ukázky z pojednávaných děl 
a di da kti c ky vhodně volené názorné ilu stra ce. Připojeno je ještě Ab so lu to rium – sy -
nop se tisíciletých cest a zejména působivý text přípitku, který pro nesl Ro man Ja ko b -
son v r. 1969 na konstantinovské kon fe ren ci v Pra ze.

Celá Marvanová nová kni ha je vědomě zpracovaná s využitím řady termínů
týkajících se naší lingvosféry, např. lin gvoe ste ti ka a lingvoestetická ku l ti va ce, lin gvo -
e ti ka, ling vopo e ti ka, ling voe m pa tie aj. Zmiňuje se také o nepochopení ling voe m pa tie
ja kožto ce sty k teo -e m pa tii v období často nazývaného „te m na”, což pod le něho ve d lo 
v českém prostředí ke ztrátě hlubokého vzta hu k teo -e m pa tii. 

Se všemi autorovými názory nemusí každý re ci pient plně so u hla sit, přesto je
třeba oce nit myšlenkovou podnětnost kni hy a autorův hluboký citový vztah k češtině,
je ho ling voe m pa tii. Zřetelně se v kni ze uka zu je, že složité české prostředí již v 16.
století pro je vu je sna hy po obecné gra mo t no sti, po rovnoprávnosti žen ve vzta hu ke
vzdělání, přináší pro je vy eku me ni s mu a to le ran ce. Au tor to nazývá českým ana chro -
ni s mem, což pod le něho znamená předběhnutí evropského vývoje. 

Naděžda Kvítková, Pra ha
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Ja ro s lav Hubáček, Ka pi to ly o so cio le ktech a so cio le kto logii.
Po znań: Uni we r sy tet Ada ma Mi c kie wi cza v Po zna niu 2013, 

122 s., ISBN 978-83-63090-08-1.

Pu b li ka ce ob sa hu je upravené a aktualizované příspěvky zaměřené na pro ble ma ti -
ku sociolektů, které prof. Ja ro s lav Hubáček pu b li ko val v našich i zahraničních časopi- 
sech a sbornících.

Úvod kni hy připomíná stručně dosavadní stav zpracování sociolektů českou (so -
cio)ling vi sti kou. Zdůrazňuje hlavně význam práce L. Klimeše, a to jak podíl na or ga -
ni za ci plzeňských konferencí o slan gu a ar go tu, tak je ho publikační činnost, zejména
nedoceněnou mo no gra fii věnovanou zpracování českých slangů a argotů (Ko men to -
vaný přehled výzkumu slan gu v Československu, v České re pu b li ce a ve Slovenské re -
pu b li ce v le tech 1920–1996, Plzeň 1997). Druhá část ka pi to ly uvádí přehled více než
osmdesáti různých sociolektů a bibliografické záznamy základních prací pu b li ko va-
ných převážně od po lo vi ny 70. let do současnosti. Přehled uka zu je, že ve d le so cio lek-
tů, jimž by la věnována značná po zo r nost už v předválečném a po tom v poválečném
období (hornický, železničářský) či v celé druhé polovině 20. století (mládežnický,
sportovní, studentský a žákovský), se nověji badatelé zaměřují na so cio le kty počíta-
čové, vinařské, zemědělské aj. Z přehledu dále vyplývá, že od po lo vi ny 90. let 20.
století se přesunul zájem od po pi su slovní zásoby k fungování sociolektismů
v konkrétních komunikačních situacích (patrné je to např. ve zpracování sociolektů
vězeňských a sportovních).

Úvodní dvě ka pi to ly jsou věnovány terminologickým problémům. První ka pi to la
(K sociálně motivované roz vrstve no sti současné češtiny) za sa zu je so cio le ktis my do
širších souvislostí stra ti fi ka ce současné češtiny. Vzhle dem k to mu, že v české lin g vis-
ti ce se termín so cio le kto logie zatím ne u jal a stále přetrvává název sociální dia le kto lo -
gie, au tor srovnává teritoriální nářečí se so cio le kty (sociálními nářečími): teritoriální
nářečí jsou strukturní va rie ty (mají svou gra ma ti ku), so cio le kty au tor vy me zu je ja ko
spe ci fic kou vrstvu slovní zásoby národního ja zy ka, jež se re a li zu je na mluvnické bázi
jiné va rie ty (většinou obecné češtiny). 

Další ka pi to la (K základním pojmům sociální dia le kto lo gie) rozebírá názvy
lexikálních vrstev, které jsou me zi so cio le ktis my řazeny. Současná česká so cio le kto -
logie opouští starší nejednotně chápaná terminologická označení (hantýrka, žar gon,
profesní dia lekt, stavovské ja zy ky) a pro sa zu je výraz so cio lekt ja ko hyperonymní
označení pro profesní mlu vu, slan gy v širokém smy s lu a ar got. 

V ka pi to le Aspe kty sociolektů, zejména slan gu au tor ana ly zu je fa kto ry, které
motivují vznik a funkční di fe ren cia ci sociolektů. Po su zu je je ze tří hle di sek. Me zi

jazykové aspe kty řadí využívání produktivních pojmenovávacích postupů při je jich
tvorbě, systémovost, sna hu o potřebnou po j mo vou di fe ren cia ci a stav pro pra cova no -
sti. Další fa kto ry – komunikativní funkčnost (tj. scho p nost vyhovět aktuálním poža-
davkům jazykového vyjadřování), stupeň praktického užívání odborné ter mi no lo gie
daného prostředí, ex pre si vi ta a vhod nost pro mluvené komunikáty (sna ha vyhovět
specifickým požadavkům mluvených projevů) – zasazují so cio le ktis my do širšího
komunikačního rámce. Me zi mimojazyková hle di ska au tor řadí psychosociální vla st -
no sti prostředí: stupeň uzavřenosti sociálního prostředí, v němž so cio lekt fun gu je
(stáří prostředí, tra di ce, ry chlost roz vo je), věkové a sociální složení uživatelů.

Přínosem této části pu b li ka ce je, že na konkrétních příkladech po uka zu je na vág-
nost české ter mi no lo gie spojené s vymezením sociolektů v české lin g vi sti ce a přispívá 
k jejímu přesnému vymezení a ustálení. I když se česká so cio le kto logie in spi ro va la
an glo sa skou sociální dialektologií, ta chápe sociální dia le kty šířeji: me zi aspe kty
sociolektů řadí také gen der, věk, et ni ci tu aj., je jichž výzkumu česká so cio le kto logie
zatím zůstává dost dlužna. 

Následujících šest ka pi tol je zaměřeno na ob last, jíž česká lin g vi sti ka věnovala
ve l kou po zo r nost – na lexikální ro vi nu sociolektů a její obohacování. Vycházejí z
klasického pojetí slan gu, který je definován ja ko součást národního ja zy ka mající fo r -
mu speciálních pojmenování, jež jsou realizována v neoficiální ko mu ni ka ci jedinců
vázaných na stejné pracovní prostředí ne bo ob do bnou sféru zájmu. V cen tru po zo r no -
sti jsou mo ti va ce, tvoření, užití a fre k ven ce slovní zásoby sociolektů. 

Čtvrtá ka pi to la (Onomaziologické po stu py v so cio le ktech) pre zen tu je přehled
onomaziologických postupů uplatňujících se při tvoření sociolektismů a také je jich
fre k ven ci. So cio le ktis my se realizují ja ko názvy výhradně popisné, zejména ja ko
podstatná jména a slo ve sa, tj. z velké části názvy užívané ja ko jednoslovná po j me-
nování. Pod le pro du kti vi ty tvoření au tor podrobněji cha ra kte rizu je slovotvorné po -
stu py (odvozování, mechanické krácení a skládání), dále sémantické tvoření (meta fo -
ri za ce a meto ny mi za ce), méně časté přejímání a tvoření názvů sdružených (sousloví
a frazémů). Onomaziologický přístup je v páté ka pi to le (Sy no ny mie v so cio le ktech)
východiskem také pro třídění synonymních sociolektismů do sku pin. Doplňuje ji
výběrový výčet synonymních řad vybraných z téměř čtyřiceti sociolektů.

Šestá ka pi to la (Názvy sdružené (frazémy) v so cio le ktech) se soustřeďuje na tvoře-
ní víceslovných názvů. Au tor je kla si fi ku je pod le slovnědruhové příslušnosti klíčo-
vého slo va frazémů. Frekventované slovesné frazémy mají dy na mic kou po va hu, slo -
ve so umožňuje po sti h no ut spe ci fic kou činnost ne bo děj. Vznik jmenných frazémů –
v so cio le ktech ve l mi řídkých – je motivován hlavně ekonomií jazykového po j me no-
vání: ty to frazémy pod le au to ra mají cha ra kter „věcných” profesionalismů sloužících
potřebě věcného sdělení a fungují ja ko neexpresivní nespisovné termíny. Méně častá
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K R O N I K A

Ju bileum prof. Marie Krčmové

Závěrem ro ku 2015 oslaví své životní ju bi le um prof. PhDr. Ma rie Krčmová,
CSc., jed na z výrazných osobností zabývajících se především moderní českou sty li sti -
kou, ale rovněž fo ne ti kou, teorií národního ja zy ka ne bo socio ling visti kou, a to jak
z hle di ska bohemistického, tak i slavistického a obecně jazykovědného. 

    Filo zofi c kou fa ku l tu brněnské uni ve rzi ty ab sol vo va la r. 1962. Vy stu do va la ob -
ory čeština a ruština, součástí jejího stu dia by ly rovněž rozšiřující ku r sy fo ne ti ky
a polštiny; právě širší slavistický základ jí umožnil sle do vat je vy z ob la sti jejího
odborného zájmu v širším slovanském kon te x tu. Po ukončení fa ku l ty na sto u pi la do
brněnské pobočky Ústavu pro ja zyk český Československé aka de mie věd, od r. 1970
působí na brněnské filozofické fakultě, v současnosti ja ko emeritní pro fe sor ka. Ti tul
PhDr. získala r. 1966, hod nost CSc. r. 1972, do cen tkou se sta la r. 1988 a r. 1998 by la
jmenována pro fe sor kou pro obor český ja zyk. Od r. 1995 do r. 2004 ve d la Ústav
jazykovědy, na je hož za ložení se podílela. Externě působila na Ostravské univerzitě
a na Slezské univerzitě v Opavě, přednášela např. v Bu l ha r sku, Německu, Pol sku a na
Slo ven sku; kon ta kty se slovanskými zeměmi udržuje i nadále.

Na počátku své odborné dráhy se mj. podílela na sběru a zpracování materiálu pro
Český jazykový at las; právě dialektologické zkušenosti ji postupně orien to va ly ke
zkoumání jedné specifické va rie ty ja zy ka, která do té do by ne by la v českém kon te x tu
podrobněji zmapována, to tiž městské mlu vy – její kandidátská práce Městská mlu va
brněnská se sta la základem mo no gra fie Běžně mluvený ja zyk v Brně (1981).

Kromě prací z ob la sti fo ne ti ky a fo no lo gie je dalším odvětvím zájmu prof.
Krčmové sty li sti ka – té se intenzívně věnuje od 70. let 20. století. Ve spolupráci
s J. Chlo u p kem s E. Minářovou (viz např. skri p tum Stylistické mi ni mum, poprvé
1987) pomáhala přesněji vy me zit ling vi sti c ky orien to va nou kon ce pci sty li sti ky, jak je 
prezentována například v kolektivních monografiích, na nichž se podílela rovněž
M. Čechová. Jedná se o práce Sty li sti ka češtiny (1991), Sty li sti ka současné češtiny
(1997), Současná česká sty li sti ka (2003) a Současná sty li sti ka (2008, po úmrtí
J. Chlo u p ka už po uze s M. Čechovou a E. Minářovou). Mi mo to je M. Krčmová
rovněž spo luau tor kou kolektivních bohemistických prací, ja ko je např. Příruční mlu -
v ni ce češtiny (poprvé 1995), Český ja zyk na přelomu tisíciletí (1997), Encyklopedický
slovník češtiny (2002), Ka pi to ly z dějin české jazykovědné bo he mi sti ky (2007),
významně se podílela rovněž na pro je ktu Nový encyklopedický slovník češtiny

400399

je sna ha o neotřelost pojmenování (hu mor, nadsázka) – au tor je označuje ja ko frazé-
my rázu slangismů v užším smy s lu, s větším či menším příznakem ex pre si vi ty. 

Kapi toly sedm (K me ta fori zaci v socio lek tech) a osm (K využití me ta fori zace ve
spi sovné češt ině a v českých slanzích) jsou věnovány velmi pro duk tiv nímu ono mazio- 
lo gickému pos tupu – me ta fori zaci. Umožňují autorovi pop sat ši roké spek trum vztahů
me ta fori zace jak ustálené (lexi kali zované), tak i příležito stné (oka zi onální) a apliko -
vat je na výchozí názvy použité při me ta fori zaci. 

Devátá kapi tola (O hu moru v socio lek tech (ne jen na přík ladu če ské pub li cis tiky))
sle duje vrstvu lexikálních prostředků mo ti vovaných potře bou vtipného a hu morného
vy jádření. Zaměřuje se na spe ci fika ono maziologického tvoření reali zovaného přede- 
vším prostředky slo vot vorby, séman tického tvoření a tvoření víces lovných po jmeno-
vání, jež jsou podmíněny ja zyk ovými možnostmi a ono maziologickými dis pozicemi
komu ni kantů. Na konkrét ním ma teriálu doku men tuje také pro duk tiv itu jed not livých
ono maziologických pos tupů: vzhle dem k tomu, že ma teriál tvořily výrazy zís kané
z pub li cis tických textů i přímé komu nikace, autor pou ka zuje rovněž na zře telný rozdíl 
mezi tvořením pub li cismů (zkra cování, přek ru cování) a socio lek tismů (me ta fori zace
a od vo zování).

Poslední tři kapi toly jsou věnovány třem spe ci fickým socio lek tům: ne spi sovné
lexikální vrstvě užívané herci a lidmi, kteří jsou vázáni na di vadelní prostředí (Di -
vadelní slang), výrazům vázaným na mysli vost (Myslivecký slang) a vzta hu jícím se
k pro vozu a službě na železnici (Železničářský slang). Autor si v úvodu kapi tol všímá
zvlášt ností vzniku socio lektu, jeho charak ter is tických rysů (vztah věc ného a ex pre -
siv ního po jme nování u di vadelního slangu, odraz kladného vztahu k přírodě u mysli-
veckého slangu apod.). Převážnou část kapi tol pak tvoří slovní zásoba tříděná podle
význa mových kate go rií.

Pub lik aci do plňuje – vedle seznamu lit era tury a an glického a německého re sumé
– rejstřík téměř tří tisíc slang ismů, s nimiž autor v pub lik aci pracuje.

Není zřejmé, zda se termín socio lek tolo gie v če ské lingvis tice uchytí. Hubáčk ova
práce se soustřeďuje hlavně na dílčí složku – lexikální prostředky. Socio lekt tak
v něk terých kapi tolách splývá s kla sickým vy mezením slangu. Socio lekt je však
v posledním ob dobí de fi nován šířeji jako soubor výra zových prostředků charak teris-
tických pro mluvu určité společen ské skupiny. Řada přík ladů, které autor v práci
užívá pro ilus traci výkladu, sig nali zuje, že do spe ci fických výra zových prostředků
patří také prostředky zvukové či syn tak tické.

Jiří Ze man, Hra dec Králové



(2010–2015, nyní se připravuje k vydání); ze zahraničních prací je nu t no připomenout 
mj. účast na pu b li ka ci Naj no wsze dzie je ję zy ków słowia ń skich (Opo le 1998).

Kromě to ho za léta svého pedagogického působení od cho va la a významně ov li v -
ni la množství studentů, je jichž práce ve d la kompetentně, se vstřícností a také se smy s -
lem pro hu mor, jenž zůstává jedním z charakteristických rysů její oso b no sti. 

Ju bi lan t ce přejeme pevné zdraví a mno ho dalších spokojených, všestranně úspěš-
ných let!

Mi chal Křístek – Ma r tin Scha cherl, Brno

Bohemistyczne zainteresowania Profesor Ewy Siatkowskiej

Na stro nie in ter ne to wej In sty tu tu Sla wi sty ki Za chod niej i Połud nio wej Uni wer -
sy te tu Wa r sza wskie go mo że my zna leźć na stę pującą in fo r ma cję:

W roku 1951 zostałam zastępcą asy sten ta w Se mi na rium Sla wi sty cz nym, od r. 1954 byłam
asy stentką Katedry Fi lo lo gii Słowia ń skiej, następnie ad iun ktem, do cen tem i pro fe so rem w In -
sty tu cie Fi lo lo gii Słowia ń skiej UW (była to wciąż ta sama in sty tu cja o różnych nazwach). Prze -
pra co wałam tu nie prze rwa nie 51 lat. Zajęcia dy da kty cz ne prowadziłam dla stu den tów po lo ni -
sty ki, ru sy cy sty ki i przede wszy stkim sla wi sty ki (bo he mi sty ki). Przez pewien czas byłam kie -
row ni kiem Zakładu Bo he mi sty ki1. 

Nie trud no się do my śleć, że jej Au torką jest Pa ni Pro fe sor Ewa Sia t ko wska, bo he -
mi stka, so ra bi stka czy – sze rzej – sla wi stka za j mująca się ję zy ka mi za cho d niosło-
wia ń ski mi. Całe ży cie po świę ciła prze de wszy stkim trzem ję zy kom za cho d niosło-
wia ń skim: ję zy ko wi cze skie mu i ję zy kom gó r no- i do l nołuży c kie mu w kon fron ta cji
z ję zy kiem pol skim, ale rów nież sa me mu ję zy ko wi pol skie mu. Mo ż na by wy dzie lić
tu taj je sz cze je den za kres ba da w czy: ogó l nosłowia ń ski. Efekt Jej do cie kań ba da w -
czych jest uję ty w li cz nych opra co wa niach, ar ty kułach i pra cach zwa r tych. 

Na pie r wszy rzut oka mogłoby się wy da wać, że po tych bar dzo owo c nych 51 la -
tach Pa ni Pro fe sor te raz ko rzy sta z zasłużo ne go od po czyn ku, a tu tym cza sem pi sze
o so bie:

Po przejściu na eme ry tu rę (2002) do chwili obecnej mam 100 pu b li ka cji, w tym kilka
książek (ostatnia Słowa wydana w roku 2015)2.

Nie zmor do wa na, ciągle szu kająca od po wie dzi na py ta nia, któ re da w no posta -
wiła, ale cza su brakowało, by na nie od po wie dzieć. Wcze ś niej bo wiem pra ca dy dak-
ty cz na, kształce nie ka dry bohe mi sty cz nej i sora bi sty cz nej, do te go po wołanie do ży -
cia, a na stę p nie kie ro wa nie re dakcją cza so pi s ma „Ze szy ty Łuży c kie”, pro wa dze nie
prac ba da w czych, czę sto wy ni kających z aktu a l nej chwi li i współpra cy z in ny mi
ośrodka mi, przy go to wywa nie do pu b li ka cji mo no gra fii i ar ty kułów z za kre su za rów -
no ję zy ka cze skie go, jak i pol skie go czy gó r no- lub do l nołuży c kie go itd. za j mo wały
zbyt wie le, aby wszy stko, co by się chciało, zba dać i opi sać. To prze cież nie na jed ne -
go człowie ka! Dla te go te raz, wo l na od dy da kty ki uni wer syte c kiej i in nych obo -
wiązków wy ni kających z pra cy na Uni wer sy te cie, wię cej cza su po świę ca na szu ka nie 
od po wie dzi na owe od da w na nu r tujące Ją py ta nia. Nie dzi wi więc, że w tym cza sie
uka zują się dal sze pu b li ka cje, jak na pi sała już ponad 100. Po rów na j my cho ć by
książki: Cze sz czyz na wi dzia na z bo ku (Wa r sza wa 2003), Słowa. Mo no gra fie le ksy ka l -
ne (Warsza wa 2015), czy ar ty kuły: Cze skie i pol skie le gen dy o św. Do ro cie ja ko przy-
kład li te ra tu ry wy so kiej i ni skiej (w: Mię dzy ku l turą »niską« a »wy soką«. Zja wi ska ję -
zy ko we, li te ra c kie, ku l tu ro we. Pa mię ci prof. dr hab. Te re sy Dąbek- Wi r go wej, Wa r sza -
wa 2001), Tra we sta cja pro lo gu do Ewan ge lii św. Ja na przez au to ra sta ro cze skiej Pie -
ś ni ostro wskiej (w: Idee chrze ści ja ń skie w ży ciu Euro pe ijczy ka, Wa r sza wa 2001),
»Dzieło czy ni mi strza«. Wrocławs cy ucz nio wie J.E. Pur ky nie go i F.L. Čelakowskiego
(w: Wrocław w Cze chach, Cze si we Wrocławiu, Wrocław 2003), Czy cer kie wnosło-
wiań ski jest ję zy kiem li te ra c kim Słowian? (w: Ję zyk pol ski w per spe kty wie dia chro -
nicz nej i syn chro ni cz nej, Zie lo na Gó ra 2004), Co wy ni ka z ety mo lo gii nie któ rych sło-
wia ń skich i niesłowia ń skich nazw ‘piękna’? (w: Pię k no ma te ria l ne. Pię k no du cho we,
Łódź 2004), Mistrz Po li karp w kra jach słowia ń skich („Stu dia z Fi lo lo gii Pol skiej
i Słowia ń skiej” 2005), Czy ba za dia le kta l na, czy pi śmien ni c two od gry wają główną
ro lę (w: Cum re ve ren tia, gra tia, ami ci tia... Księ ga jubi le u szo wa de dy ko wa na prof.
B. Wa l cza ko wi (Po znań 2013), Imiesłowy w Bi b lii Brze skiej (w: Ma te riały z kon fe ren -
cji 8.06.2013, Łódź 2012), czy o sze r szym za się gu: Ilo ścio wy roz wój ję zy ków słowia -
ń skich w ba da niach XIX - wie cz nych i dziś (w: Tra dy cja i wy zwa nia, Kra ków 2015).

Za mie rze nia nauko wo-ba da w cze Pa ni Pro fe sor mieszczą się prze de wszy stkim
w czterech krę gach te ma ty cz nych. Najob szer nie j szy jest za kres ser bołuży cki. Tu taj
prze de wszy stkim ję zyk gó r nołużycki stał w cen trum Jej uwa gi. Roz po częła od ba dań 
wpływów ję zy ko wych i ku l tu ro wych na Łuży cach, wpływów ku l tu ry i ję zy ka cze -
skie go i pol skie go na roz wój te go ję zy ka, szcze gó l nie w cza sie tzw. słowia ń skie go od -
ro dze nia na ro do we go. Na stę p nie ana li zo wała teksty re li gijne oraz styl re li gijny czy
sze rzej spe cy fi kę te kstów łuży c kich., np.: In deks a te r go do do l nołuży c kie go słow ni ka 
Arnošta Mu ki, oprac. Zdzisław Kłos, Do ro ta Rzy m ska i Ewa Sia t ko wska (Wa r sza wa
1988), Stu dia łuży coz na w cze (Wa r sza wa 2000), O ję zy ku Łuży czan pra wie wszy stko
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1 Http://sla wi sty ka.uw.edu.pl/o-nas-2/zakla dy-i- pracow ni cy.html?id=377 [dostęp 10.12.2015].
2 Ibidem.



(Wa r sza wa 2001, współau to rka), Słow nik pol sko- gó r nołuży cki i gó r nołużyc ko- po l ski
– Pólsko -horn joser b ski a hornjo serb sko-pó l ski słow nik (Wa r sza wa 2002)3.

Dru gim krę giem zain te re so wań Pa ni Pro fe sor jest Słowia ńsz czy z na (zwłasz cza
za chod nia jej gałąź) i jej roz wój, prze mia ny oraz wza je m ne prze ni ka nie. W tym za -
kre sie wy dała ki l ka za sad ni czych prac, jak np.: Ro dzi na ję zy ków za cho d niosłowia ń -
skich. Za rys hi sto ry cz ny (Wa r sza wa 1992), Za cho d niosłowia ń skie za wołania na
zwie rzę ta. Stan obe c ny, fun kcje hi sto ry cz ne, sto su nek do sy ste mu ję zy ko we go (Wa r -
sza wa 1976), De mi nu ty wa rze czow ni ko we we współcze s nych li te ra c kich ję zy kach za -
cho d niosłowia ń skich („Stu dia z Fi lo lo gii Pol skiej i Słowia ń skiej” 1967), Hi sto ria
i se man ty ka za cho d niosłowia ń skich fo r ma cji na -ovьcь na tle ogó l nosłowia ń skim
(w: Z pro ble mów współcze s nych ję zy ków i li te ra tur słowia ń skich, Wa r sza wa 1976)
czy Wy bór te kstów za cho d niosłowia ń skich w uję ciu po rów na w czym (pra ca zbio ro wa
pod red. Ewy Sia t ko wskiej, Wa r sza wa 1991)4.

Nie mniej wa ż nym i bar dzo ob sze r nym krę giem zain te re so wań, wy ni kającym nie
ty l ko ze stu diów filo lo gi cz nych na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim, jest bo he mi sty ka.
Tu taj głów ny na cisk Pro fe sor Ewa Sia t ko wska położyła na hi sto rię i roz wój ję zy ka
cze skie go oraz ję zyk za by t ków sta ro cze skich, cho ciaż nie po mi nęła i in nych za gad -
nień (por. Spo so by ad ap ta cji mor folo gi cz nej, prze kształce nia se man ty cz ne, prze ni ka -
nie do ża r go nów naj no wszych an gli cy z mów w ję zy ku cze skim, [w:] Kon se k wen cje
sąsie dz twa pol sko- cze skie go dla roz wo ju ję zy ka i li te ra tu ry, Wrocław 1997), w tym
dy da kty cz nych (wspó l nie z mę żem przy go to wa li Wy bór te kstów sta ro cze skich – z Ja -
nu szem Sia t ko wskim, Wa r sza wa 1967 i wy da nia na stę p ne), przy czym Jej uwa dze nie 
uszły rów nież in ne za gad nie nia ję zy ka cze skie go, jak np.  Za nik ten den cji pu ry sty cz -
nych we współcze s nym ję zy ku cze skim – re gres czy pro gres? (w: O do sko nałości,
Łódź 2002) czy wspo mnia ne wy żej Spo so by ad ap ta cji mor folo gi cz nej... i in ne. Jed -
nak pod sta wo wym po lem ba da w czym cze sz czy z ny był okres sta r szy czę sto uj mo wa -
ny na sze r szym tle słowia ń skim5. 

Pie r wsze pra ce Pa ni Pro fe sor do ty czyły ję zy ka pol skie go (por. Z gwa ry wa r mi ń -
skiej i ma zu r skiej: O ko wa lu i dia b le, „Po rad nik Ję zy ko wy” 1952,  Już Jan Chry zo -
stom Pa sek grze szył »przy miot nika r stwem«, „Pro ble my” 1960 czy Pro sty mnich, pro -
sty człowiek, czy pro sta dro ga? (uwa gi o jed nej z le kcji »Dia lo gu mi strza Po li ka r pa ze 

śmie r cią«), „Ję zyk Pol ski” 1963), ale już w ro ku 1964 uka zała się pie r wszy mo no gra -
fia, w któ rej Au to rka po rów nu je ję zyk i styl dwóch śred nio wie cz nych za by t ków: pol -
skie go i cze skie go (Sty li sty cz ne fun kcje słow ni c twa »Dia lo gu mi strza Po li ka r pa ze
śmie r cią« i »Rozmlauvání člověka se smrtí«, Wa r sza wa 1964; Syn te ty cz ne i ana li ty cz -
ne fo r my w ję zy ku pol skim i cze skim, „Pra ce Filo lo gi cz ne” 1964). Tym sa mym roz -
począł się okres ba dań ję zy ka cze skie go (por. Pol skie na zwy że ń skie w po rów na niu
z cze ski mi, „Roz pra wy Ko mi sji ŁTN” 1966; Uwa gi o de ry wa cji su fi ksa l nej w ję zy ku
pol skim i cze skim, „Z Pol skich Stu diów Sla wi sty cz nych” 1968; Z za gad nień roz wo ju
se man tycz ne go pol skie go i cze skie go słow ni c twa, „Pra ce Filo lo gi cz ne” 1971; Wy ra zy
dźwię kona ślado w cze a wy krzy k ni ki (stu dium po rów na w cze na ma te ria le cze skim
i pol skim), „Po rad nik Ję zy ko wy” 1977; Fo r ma cje z su fi ksem -ka w ję zy ku cze skim
(pró ba kom p le kso wej ana li zy se man ty cz nej i stru ktu ra l nej), „Stu dia z Fi lo lo gii Ro sy -
j skiej i Słowia ń skiej” 1983 i da l sze). Dzię ki dogłęb nej ana li zie ko r pu su te ksto we go
Pa ni Pro fe sor nie jed no krot nie wska zy wała na zja wi ska, na któ re wcze ś nie j si ba da cze
nie zwra ca li uwa gi al bo je po mi ja li, nie widząc w nich nic wa ż ne go dla fun kcjo no wa -
nia ję zy ka cze skiej i je go od mien no ści od ję zy ka pol skie go (por. zja wi sko two rze nia
nazw że ń skich od mę skich czy ce cha ana lity cz no ści ję zy ka cze skie go wo bec ce chy
kom pozy cyj no ści ję zy ka pol skie go, np. Wza je m ne wpływy pol szczy z ny i cze sz czy z ny
ja ko od bi cie zmien no ści au to ry te tu ję zy ko we go, [w:] Au to ry te ty i no r my, Łódź 2003
czy Pol skie no mi na at tri bu ti va z na wiąza niem do ek wi wa len tów cze skich, [w:] Pro ce -
sy roz wo jo we ję zy ków słowia ń skich, Wa r sza wa 1993). 

Głów ny nurt ba dań Pro fe sor Ewy Sia t ko wskiej do ty czy ję zy ka do by sta r szej
i śred niej (por. cho ć by Sla wi z my u Lin de go, Jun g man na i Pfu la w uję ciu po rów na w -
czym, „Bo he mi sty ka” 2008, czy Od ro dze nio we ten den cje pu ry sty cz ne w ję zy ku cze -
skim i ję zy kach łuży c kich (ko niec XVIII – początek XIX wie ku), [w:] Co všechno slo vo
znamená?, Ústí nad La bem 2007). To właś nie na nie go nie sta r czyło cza su Pa ni Pro -
fe sor szcze gó l nie w pie r wszych la tach pra cy na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim, po nie -
waż In sty tut wa r sza wski roz począł współpra ce z Łuży cza na mi i Pa ni Pro fe sor weszła
w skład gru py, któ ra tę współpra cę miała roz wi jać. Mi mo to nie za po mniała o swo ich
zain tere so wa niach ję zy kiem cze skim. Prze ba dała ona wie le wcze s nych te kstów cze -
skiej li te ra tu ry sa kra l nej, wska zując na na wiąza nia w Pie ś ni Ostro wskiej do Ewan ge -
lii św. Ja na (np. Tra we sta cja Pro lo gu do ewan ge lii św. Ja na w cze skiej »Pie ś ni Ostro -
wskiej« z ro ku 1260, [w:] Idee chrze ści ja ń skie w ży ciu Euro pe j czy ka, Łódź 2001),
a ta k że na in ne na wiąza nia w ję zy ku cze skim: do ję zy ka i sty lu łaci ń skich wy dań Bi b -
lii (np. Sa mo dzie l ność przekładu No we go Te sta men tu przez Ja ku ba Wu j ka, Ja na Bla -
ho s la va i Mi chała Fren c la (na przykład zie kon stru kcji imiesłowo wych), [w:] Bi b lia
a ku l tu ra Eu ro py, Łódź 1992; Ver ba di cen di z Ewan ge lii w. Mar ka w przekład zie Ja -
na Ja ku ba Wu j ka (1599) i J. Bla ho s la va (1613) ja ko pró b ki ję zy ka oby d wu tłuma czy
[w:] Jan Ja kub Wu jek tłumacz Bi b lii na ję zyk pol ski. W czte re ch setną ro cz nicę wy da -
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3 Ten wątek Jej badań został już nie jed no krot nie opisany, por. Wesołowska 2000, Sobecka 
1995, Itoya 2010 i inne.

4 Pełny wykaz publikacji Pani Profesor został za mie sz czo ny na stronie in ter ne to wej Instytutu 
Slawistyki Zachodniej i Południowej Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go (http://www.iszip.uw.edu.pl
/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=53).

5 Ze względu na ograniczenia objętości w niniejszym artykule chciałbym jedynie zaznaczyć
główne kierunki badań bohe mi sty cz nych Profesor Ewy Siatkowskiej, pozostawiając dokładny
opis dorobku bohe mi sty czne go Jubilatki na inne studium. 



nia No we go Te sta men tu (1593–1993), Łódź 1994; Hi sto ria jed nej pie ś ni do Du cha
św. w ję zy kach słowia ń skich, [w:] Fun k cja słowa w ewan ge li za cji, Łódź 1998; Ro la
wpływów ob cych w roz wo ju ję zy ka na przykład zie wpływu łaci ny na ję zyk cze ski i pol -
ski, [w:] Słowia ń skie po gra ni cze ję zy ko we, Wa r sza wa 1992). Da l sze ba da nia do pro -
wa dziły Ją do wnio sku, że w do bie sta ro cze skiej fun kcjo no wały trzy sty le li te ra c kie
(np. Cze skie i pol skie le gen dy o św. Do ro cie ja ko przykład li te ra tu ry wy so kiej i ni -
skiej, [w:] Mię dzy ku l turą »niską« a »wy soką« – zja wi ska ję zy ko we, li te ra c kie, ku l tu -
ro we, Łódź 2001), czy (Apo kryf o As se neth w li te ra tu rze sta ro cze skiej i sta ro pol skiej
w na wiąza niu do li te ra tu ry pię k nej, „Col le gium Eu ro pa e num Gne s nen se: Fun da men -
ta Eu ro pea” IV, fa s ci cu lus VI/VII, Gnie z no 2007), a ta k że ist niał si l ny wpływ czyn ni -
ków poza ję zy ko wych na roz wój ję zy ka lite ra c kie go (por. Wpływ czyn ni ków wy zna -
nio wych na kształto wa nie się li te ra c kich ję zy ków słowia ń skich, „Przegląd Huma ni -
sty cz ny” 1993). W krę gu Jej zain te re so wań zna lazły się rów nież pro ble my związa ne
ze zmianą sta ro cze skiej no r my gra ma ty cz nej i jej wpływ na pol szczy z nę (np. Nie któ -
re czyn ni ki poza ję zy ko we wa run kujące po wsta nie ogól nona ro do wej no r my ję zy ków
za cho d niosłowia ń skich, „Pra ce Filo lo gi cz ne” 1992, Po białogó r ska no r ma ję zy ko wa
w świe t le utwo ru V. J. Ro sy »Di s cu r sus Ly pi ro na«, „Stu dia z Fi lo lo gii Pol skiej i Sło-
wia ń skiej” 1993;  Wza je m ne wpływy pol szczy z ny i cze sz czy z ny ja ko od bi cie zmien no -
ści au to ry te tu ję zy ko we go, [w:] Au to ry te ty i no r my, Łódź, 2003), roz wój le ksy ki cze -
skie go ję zy ka lite ra c kie go oraz po to cz ne go nie lite rac kie go na tle po rów na w czym
(np. Z za gad nień roz wo ju ję zy ka cze skie go Pra gi na pod sta wie wy bra nych te kstów li -
te ra c kich, [w:] Mia sto, te ren koe g zy sten cji po ko leń, Łódź 1999; Od po wied ni ki na zwy
»apo stoł« w słowia ń skich przekładach »No we go Te sta men tu«, [w:] Ję zyk, człowiek,
ku l tu ra, Pio tr ków Try bu na l ski 2000) itd.

Wa ż nym i nie zmien nie cen nym krę giem ba da w czym Pro fe sor Ewy Sia t ko wskiej
są ba da nia, któ rych ce lem jest zre kon struo wa nie nie któ rych ele men tów ję zy ko we go
ob ra zu świa ta Słowian Za chod nich. W tym ce lu Pa ni Pro fe sor wcze ś niej prze ana li zo -
wała okre ślo ne po la se man ty cz ne rów nież w ję zy ku cze skim (por. Ze stu diów nad re -
a li zacją wy bra nych pól se man ty cz nych w ję zy kach za cho d niosłowia ń skich na tle po -
rów na w czym, [w:] „Z Pol skich Stu diów Sla wi sty cz nych” 1983;  Na zwy uczuć po zy ty -
w nych i ne ga ty w nych w ję zy ku pol skim i cze skim, [w:] „Stu dia z Fi lo lo gii Pol skiej
i Słowia ń skiej” 1991; Roz wój pol skie go i cze skie go słow ni c twa okre ślające go emo cje 
pro ste na przykład zie po la se man tycz ne go ‘gniew’, [w:] Pa ra le le w roz wo ju słow ni c -
twa ję zy ków słowia ń skich, Wa r sza wa 1989;  Po le se man ty cz ne wy ra zów oz na czają-
cych ‘szczęście’ w wy bra nych ję zy kach słowia ń skich i niesłowia ń skich, „Z Pol skich
Stu diów Sla wi sty cz nych” 1988, wcze ś niej po prze dzo ne stu dium Po le se man ty cz ne
‘szczęścia’ w hi sto rii ję zy ka pol skie go, „Pra ce Filo lo gi cz ne” 1988 itd.6).

Wie le z roz pro szo nych prac bohe mi sty cz nych Pro fe sor Ewa Sia t ko wska ze brała
i wy dała w pra cach zwa r tych pod ty tułem: Cze sz czy z na wi dzia na z bo ku (zbiór ar ty -
kułów bohe mi sty cz nych) (Wa r sza wa 2003) oraz Słowa. Mo no gra fie le ksy ka l ne (War-
sza wa 2015).

Nie da się opi sać tu taj wszy stkie go, ale też nie da się prze ce nić tak ogromnej
pracy ba dawczej Pro fe sor Ewy Sia t ko wskiej, rów nież na po lu bohe mi sty cz nym. Jej
pra ce nie jed no krot nie uka zały pro ble my dotąd nie za uwa żo ne, a na de wszy stko nie -
ana lizo wa ne w Pol sce, po nie waż Pro fe sor Ewa Sia t ko wska za wsze uw z ględ niała
w swo ich pra cach – w pie r wszej ko le j no ści – pol skie go czy te l ni ka. Mo ż na by tu je sz -
cze raz po wie dzieć: na tych pra cach uczyło się i bę dzie się uczyło wie le po ko leń nie
ty l ko wa r sza wskich bo he mi stów, ale też hi sto ry ków ję zy ka pol skie go.

Mie czysław Ba lo wski, Po znań
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60 let oboru bo hemis tika. Česko- maďarské kul turní styky, 
vznik slavis tiky a če ského oboru na bu da pešťské univer zitě

Češi a Maďaři měli bohaté politické i kulturní sty ky během je jich dlouhověkého
těsného ne bo i volnějšího soužití ve společném středoevropském pro sto ru. Je jich
vzájemný kulturní vztah má ale mno hem kratší hi sto rii, která není delší než asi dvě stě 
let. Na počátku byl ten to vztah náhodný a sporadický. Během 19. století by lo jen ve li -
ce málo českých kulturních jevů, které by u Maďarů vzbu di ly ohlas. Nicméně
Komenského La by rint světa byl do maďarštiny přeložen už ro ku 1805, úryvky Ru ko -
pi su královédvorského v polovině 50. let 19. století, Palackého historiografická
činnost by la uznána Maďarskou akademií věd, jejímž korespondenčním členem
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6 Por. też artykuł łużycki: Pole se man ty cz ne ‘ojczyzna’ u H. Zejlera i J. Brězana, [w:]
W kręgu Krabata. Szkice o Juriju Brězanie, li te ra tu rze i językach łużyckich, Sosnowiec 1997.



František Palacký byl od r. 1834. Dále pak se do sta lo ocenění básnické tvorbě Ja ro s la -
va Vrchlického, a to v rámci Kis fa lu dy ho literární společnosti (ko resp. členem od ro -
ku 1905). 

To to jsou snad nejznámější fa kta maďarského ohla su české kulturní tvor by v 19.
století. Česká re ce pce maďarské li te ra tu ry by la o něco intenzivnější, ale většímu roz -
ma chu oboustranných kulturních vztahů zabránila nevyřešená národnostní otázka
slovanských národů v rámci Rakousko-uherské mo na r chie a hlavně čím dál tím
palčivější národnostní kon fli kty me zi maďarskou admi ni stra tivou a slovenským
národním hnutím na Slo ven sku.

Potrianonská éra přinesla další ochlazení také v kulturních stycích me zi oběma
národy a by lo nutné skutečně průkopnické, z politické stra ny do kon ce choulostivé,
práce upo zo r nit maďarskou veřejnost na slovanské a me zi ni mi i na české kulturní
hod no ty. 

První kulturní hi sto rik s bohemistickými zájmy, Oszkár Sárkány (1913–1943),
začal působit v Budapešti až v 30. le tech 20. století, ale je ho vědecká kariéra kvůli
válce a rané smrti by la žalostně krátká.

Též v 30. le tech 20. století by la publikována první An to lo gie českých a slo ven-
ských básníků (1936), a to zásluhou dnes už pověstného československého kulturního
atašé Antonína Stra ky, te dy Čecha, ni ko li Maďara. Te h dy vznikají i první časopisy
Apo lló (1934–1940) a Szép Szó (1936–1939), které věnovaly sou sta v nou po zo r nost
osudům středoevropských (v tehdejší ter mi no lo gii také „podunajských”) národů a je -
vi ly zájem o ku l tu ry sousedních území.

Skutečný roz mach v oboustranných česko-maďarských kulturních stycích na stal
až po druhé světové válce, ze současného po hle du obecně zatracované éře, mylně
označované jen slo vem „ko mu ni s mus”.

Hromadné překládání českých literárních děl začalo na základě mezistátních kul-
turních smluv od 50. let 20. století. Čeští klasikové ja ko Němcová, Ne ru da, Jirásek,
Hašek, Čapek, Wo l ker, Ne z val či Ha las by li od té do by zpřístupněni také maďar-
skému pu b li ku. V důsledku dogmatické a úzkoprsé kulturní po li ti ky by ly si ce vy z d vi- 
ženy jen určité hod no ty české ku l tu ry, jiné (ja ko např. de ka den ce, kato li ci s mus, větší
část avan t gar dy) by ly opo mi nu ty, přesto se však otevřela ce sta k lepšímu vzájemnému 
poznání obou ku l tur. 

Padesátá a šedesátá léta 20. století by se mo hla nazývat he roi c kou do bou
maďarské bo he mi sti ky, kdy se hrstka milovníků české ku l tu ry snažila obětavou a ve -
li ce plod nou činností dohánět to, co dřívější ge ne ra ce zmeškaly. Mnozí z nich
pocházeli z maďarské menšiny na Slo ven sku, ale sko ro žádný z nich ne byl úzce
specializován na češtinu. By li me zi ni mi beletristé Rezsö Sza la t nay, En dre Kovács,
rovněž známý hi sto rik a po lo ni sta, slo va ki sta László Szi klay, ro ma ni sta László Do -

bos sy, kom pa ra ti sta románských i slovanských ku l tur En dre An gy al aj. Téměř všichni 
přispěli i k roz vo ji hun ga ro lo gie.

Sla vi sti ka na univerzitě Loránda Eötvöse exi stu je od r. 1849. První vyučující
slovanských jazyků a li te ra tur, o kterém máme zprávy, byl Jó z sef Fe rencz, který zde
od r. 1849 působil ja ko náhradník, poté v le tech 1866–1878 ja ko řádný pro fe sor. V le -
tech 1879–1919 působil na katedře také první maďarský sla vi sta Oszkár Az s bóth
(1852–1920), který dosáhl uznání i v zahraničí. První slovanský ob or, který získal sa -
mo sta tnou ka te dru v ro ce 1894, by la chorvatština (exi sto va la zde až do r. 1938).
Chorvatštinu následovala ka te dra slo va ki sti ky a to s nástupem Jánose Me li cha (1872– 
–1963), který byl pro fe so rem sla vi sti ky v le tech 1921–1941. Je ho žáky by li další
vynikající slavisté – aka de mik István Knie z sa (1898–1965), slo va ki sta a srovnávací
lin g vi sta, který po Me li cho vi až do své smrti působil ja ko vedoucí ka te dry, a také aka -
de mik László Ha dro vics (1910–1997), cro a ti sta a srovnávací lin g vi sta, vedoucí ka te -
dry v le tech 1965–1974. Po Ha dro vic so vi vedl ka te dru v le tech 1974–1987 prof. Péter 
Király (1917–2015), který při své bohaté činnosti zaměřené hlavně na jiho sla vi sti ku
byl též ob je vi te lem vzácné staročeské památky tzv. Ostřihomského zlo m ku staročeské 
Ale xan dre i dy. Po prof. Királyovi byl vedoucím ka te dry (1987–2002) aka de mik István 
Nyomárkay, lin g vi sta a cro a ti sta. Od r. 2002 se už vedoucí ka te dry střídali častěji, by li 
to István Lukács, Ró bert Kiss Szemán a Mária Zsilák. 

K dovršení stru ktu ry ka te dry za ložením obo ru srbochorvatštiny (dnes se jedná
o dva samostatné ob ory), po lo ni sti ky (od 70. let 20. století, na základě mezistátní
smlo u vy se však jedná o sa mo sta tnou ka te dru) a oborů češtiny a bulharštiny došlo
v 50. le tech 20. století.

Vyučující na českém oboru

Čeština do sta la hned na začátku vynikajícího odborníka v osobě Lászlóa Do bos -
sy ho. Prof. PhDr. László Do bos sy, CSc. (1910–1999) byl ve svém více než padesátile- 
tém působení neúnavným šiřitelem vědomostí o české kultuře v Maďarsku. Pro
Maďary na psal stručnou mo no gra fii o Ka r lu Čapkovi (1961) a dvě knížky o Haško vi
a vy dal ce lou řadu ve li ce podnětných sbírek esejů (Středoevropský člověk,1973; Me zi
dvěma vla st mi, 1981; Pro ti předsudkům, 1985 aj.). Je rovněž au to rem velkého Čes-
ko-maďarského slovníku (1960), který je do dnes nena hra dite lnou pomůckou pro stu -
dium českého ja zy ka. Kongeniálně přeložil Komenského překrásnou kni hu La by rint
světa a ráj srdce. Ve d le češtiny se věnoval též francouzské a maďarské kultuře.
Dvakrát v průběhu několika let působil ja ko ředitel Maďarského in sti tu tu v Paříži.

Po od cho du prof. Do bos sy ho do důchodu (1980) převzaly výuku české li te ra tu ry
dvě vyučující Lu d mi la B. Han kó a žákyně pro fe so ra Do bos sy ho Ve ro ni ka Heé.
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Dr. ha bil. PhDr. Lu d mi la B. Han kó, CSc. (1932) působila na českém obo ru od r.
1980 (od r. 1986 ja ko do cen tka, od r. 1995 ja ko ha bil. doc.). Věnovala se hlavně české
literatuře 20. století a ve d la také teoretické ku rzy literární vědy. Od r. 2003 je v dů-
cho du.

PhDr. Ve ro ni ka Heé, Ph.D. (1946), žákyně pro fe so ra Do bos sy ho, působila na
českém obo ru od r. 1974 až do r. 2012 (od r. 2006 ja ko do cen tka). Jejím hlavním
zaměřením se po nastoupení Lu d mi ly B. Han kó sta la starší česká li te ra tu ra, ale ve d la
též semináře po eti ky a překladatelství. Po od cho du do cen tky Han kó převzala i výuku
moderní české li te ra tu ry. Největší společnou prací obou kolegyní by la pu b li ka ce
téměř tisícistránkových Dějin české li te ra tu ry (2003). 

Lin g vi sti ku ne j pr ve učil slo va ki sta a po lo ni sta prof. István Si pos (1912–1994), od 
něho převzal výuku historické i normativní gra ma ti ky nadějný mladý odborník,
rovněž od cho va nec budapešťské bo he mi sti ky PhDr. István Fu tó (1953), který na češ-
tině působil v le tech 1981–1987. Když se Fu tó vzdal kariéry pe da go ga ve prospěch
počítačové te ch ni ky, na sto u pil na je ho místo v ro ce 1988 Oleg Fe do szov. 

Dr. ha bil. PhDr. Oleg Fe do szov, PhD. (1958), původem Rus, vykonává vyučování 
všech povinných lingvistických předmětů od synchronní gra ma ti ky po hi sto ric kou
mlu v ni ci. Ve středu je ho vědecké po zo r no sti stojí hlavně česká a ruská fra ze o lo gie
a le xi ko lo gie. Zásluhou je ho inspirativního působení zájem posluchačů o lin g vi sti ku
významně vzrostl. Oleg Fe do szov je členem Frazeologické ko mi se Mezinárodního
Sva zu slavistů za Maďarsko a členem evropského sdružení pro fra ze o lo gii EURO-
PHRAS. 

PhDr. Ag nie sz ka Ja niec -Nyi trai, Ph.D. (1980), původem Pol ka, na trva lo převzala 
výuku české li te ra tu ry po Ve ro ni ce Heé. Bo he mi sti ku vy stu do va la na Varšavské
univerzitě, doktorské stu dium ukončila na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své di-
zertační práci se věnovala cestopisům Ka r la Čapka. Její vědecké zájmy se týkají
hlavně české li te ra tu ry meziválečného období a literární kom para ti sti ky. . 

Do vyučování se občas zapojují i externisté, ja ko např. Mgr. An dor Mészáros,
Ph.D., bo he mi sta, kulturní hi sto rik, který původně působil na nedávno zrušené bo he -
mi sti ce na Katolické univerzitě Pe tra Pázmánye ve městě Pi lis c sa ba. Ja ko ex te r ni stka
přednášela českou li te ra tu ru také překladatelka An drea Balázs, dnes působící ja ko le -
ktor ka na FF UK v Pra ze.

Lektoři

Na našem obo ru hrají ve l mi důležitou ro li i jazykoví lektoři, kteří k nám přijíždějí
z Čech na základě mezistátní kulturní smlo u vy. Prvním le kto rem v polovině 50. let 20. 
století byl Jo sef Be na, který spo lu s Istvánem Si po sem na psal první učebnici češtiny
pro Maďary. Ta to učebnice si ce už v době svého vzni ku re pre zen tova la zastaralý

jazykový stav, podává však dobrý přehled o české gra ma ti ce a v rámci Maďarska dlo -
u ho sloužila ja ko jediná pomůcka k prvotnímu seznámení se se záhadami českého ja -
zy ka. Dru hou učebnicí češtiny vy dal ko le ktiv českého obo ru (Han kó–Heé–Fu tó)
v 80. le tech 20. století. Přepracované, obnovené vydání této učebnice by lo vydáno
r. 2010. 

Řada bývalých lektorů se také aktivně věnovala jak překladatelské, tak i vědecké
činnosti. Např. An na Valentová (le ktor ka češtiny v l. 1968–1973), která vy stu do va la
maďarštinu se po návratu domů sta la re no mo va nou překladatelkou maďarské li te ra tu -
ry do češtiny, jež je no si tel kou Státní ce ny za překlad. 

Ja ro s la va Pašiaková (le ktor ka v l. 1973–1976), ab so l ven tka hun ga ri sti ky Ka r lo vy 
uni ve rzi ty se kromě jiného věnovala badatelské činnosti v ob la sti česko-sloven-
sko-maďarských kulturních vztahů. Vy da la cen nou mo no gra fii o největším maďar-
ském raně avantgardním básníkovi La jo si Kassákovi (1973), sborník studií o čes-
ko-maďarských kulturních vztazích pod názvem Nedokonavá mi nu lost (Fo ly a ma tos
múlt, 1981) aj. 

Celá řada lektorů (Mi lan Stehlík †2005, Lu d mi la Vanclová, Ida Ledajaksová, An -
na Benešová, Ma r ce la Grygerková) se svou obětavou prací za sloužila o vynikající ja -
zy ko vou úroveň našich absolventů. V posledních le tech na naší katedře střídavě
působilo několik mladých le kto rek, které však hlavně z rodinných důvodů mo hly
zůstat v Budapešti jen krátce: 2012–2014 Ire na Brychnáčová a Ha na Styblová (2014).

Nyní na obo ru působí ve l mi zkušená a stu den ty oblíbená le ktor ka z Br na Zu za na
Muchová.

Ab so l ven ti českého oboru

Úroveň výuky do ka zu je i úspěšnost je jich absolventů. I v tom směru vy ka zu je náš 
obor vynikající výsledky, je li kož naši bývalí žáci se naj dou ve všech ob la stech
kulturního i hospodářského živo ta. Na to m to místě z nich uvádím jen několik jmen.

Od r. 1989 působí na naší fakultě ja ko hi sto rik Gábor Be ne dek (1955), CSc., který 
se na katedře Dějin východní Ev ro py věnuje české hi sto rii posledních dvou století
a přednáší české dějiny i posluchačům českého obo ru. 

V maďarské kulturní veřejnosti jsou dobře známé oso b no sti En dre Bojtára
a Istvána Vöröse (1964). En dre Bojtár (1940) je ve l mi plodným překladatelem, li te-
rárním te o re ti kem a kri ti kem, vyznamenaným několika ce na mi v ob la sti li te ra tu ry
a ku l tu ry.

 Právě on me zi prvními seznámil maďarskou veřejnost s českým stru ktu rali s mem 
a je ho kni hy o slovanském stru ktu rali s mu a středoevropské avantgardě by ly vydány
i v cizině. V poslední době se En dre Bojtár věnuje hlavně literaturám pobaltských
národů. 
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István Vörös (1964) je významným básníkem a kri ti kem, je no si te lem četných
básnických cen, a to domácích i cizích. Kromě jiného byl také do cen tem zrušené bo -
he mi sti ky na Katolické univerzitě Pe tra Pázmánye. 

V di p lo ma cii z našich absolventů dosáhl největšího úspěchu György Va r ga,
vynikající překladatel a aktivní kulturní pracovník, který se po sametové re vo lu ci stal
prvním maďarským vel vy s lan cem v Československu. 

Ve d le Györgye Va r gy a En dre Bojtára vy cho va la naše ka te dra během uplynulých
desetiletí ce lou řadu dalších překladatelů. Efra im Is ra el (původně Béla Hap, 1944) byl 
v 70. a 80. le tech 20. století vynikajícím překladatelem Hra ba lo vy pró zy, Máchova
Máje a Březinových básní. V ro ce 1985 si ce emi gro val do Izra e le, kde je činný ja ko
pu b li ci sta, nicméně do maďarštiny stále překládá.

Plod nou překladatelkou moderní české li te ra tu ry a hlavně Hra ba lo vy pró zy je
Zsu z sa De tre. An drea Balázs je na opak překladatelkou celé řady českých dětských
knih. Z nejmladší překladatelské ge ne ra ce vzbu dil po zo r nost Petr Koloszár, a to svou
ja zy ko vou bra vu rou překladu kni hy Jáchyma To po la Se stra. 

Řada našich bývalých posluchačů působí ovšem také ja ko tlumočníci, učitelé čes- 
kého ja zy ka, pracovníci v ob la sti turistického ru chu ne bo ja ko úředníci mini ste r st va
zahraničních věcí. 

Závěrem

Můžeme asi kon sta to vat, že český obor má rozhodný podíl na tom, že v Maďarsku 
ro ste okruh zájemců o českou ku l tu ru a že v Budapešti už více než patnáct let fun gu je
kroužek česko-maďarského přátelství Bo he mia, který vydává stejnojmenný gra fi c ky
krásně zpracovaný čtvrtletník.

Vychovatelská a kulturně šiřitelská činnost českého obo ru by la r. 2005 oceněna
ce nou Gra tias agit Mini ste r st va zahraničních věcí České re pu b li ky. 

Musíme však bo hužel kon sta to vat, že naše do ba, krátkozrace zaměřená na eko no- 
mické aspe kty pracovních výsledků, humanitním oborům nepřeje. Nedávno tu to ne b -
la hou ten den ci po tvrdi lo např. i uzavření úspěšného obo ru český ja zyk se specializací
na ob last mezinárodních styků na Katolické univerzitě Pe tra Pázmánye. Rovněž ob or
český ja zyk a li te ra tu ra na univerzitě Loránda Eötvöse musí čelit, jak se zdá, čím dál
tím nepříznivějším oko l no stem. Můžeme jen do ufat, že všechny nesnáze překoná
a bu de i nadále pro spe ro vat. 

Veronika Heé, Budapešť
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