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Błażej OSOWSKI

Poznań

Ger man izmy w polu ŚWIAT WOKÓŁ CZŁOW IEKA

w brneńskim han tecu i gwarze miejskiej Poznania

Ke y words: ur ban dia lect, Po znań, Br no, hantec, ge r ma nisms, se man tic stru c tu re
Słowa klu czo we: gwa ra mie j ska, Po znań, Br no, han tec, ger ma ni z my, stru ktu ra

se man ty cz na

Abs tract

The article analyzes the semantic field AROUND THE WORLD HUMAN and it’s in di -
vid ual subfields in the urban dialect of Brno and Poznan from ger man ism’s point of
view. The analysis carried out in the context of a com para tive reveal dif fer ences and
common ground between the material and indicate their reasons for referring to the
context of the historical- cultural- socially.

Artykuł analizuje pole se man tyc zne ŚWIAT WOKÓŁ CZŁOWIEKA i składające się
na nią poszc zególne subpola w gwarze miejskiej Brna i Poznania pod kątem
występow ania w nich ger man iz mów. Analiza prowad zona w aspekcie porównaw-
czym ma ujawnić różnice i zbieżności pomiędzy badanymi zbiorami materiałowymi
oraz wskazać ich przyczyny, odwołując się do kontekstu historyczno- kulturowo-
-społecznego.

Br no i Po znań – jed ne z naj wię kszych ośro d ków mie j skich w Pol -
sce i Cze chach – zna cz nie od sie bie od da lo ne i wcze ś niej nie utrzy -
mujące ży wszych kon ta któw1, z dumą szczycą się swą gwarą miejską, 
któ rej jed nym z bar dziej chara ktery sty cz nych ele men tów są li cz ne
ger ma ni z my. Tu taj po mi nie my szcze gółowy opis po rów na nia tych

dwóch słowia ń skich gwar mie j skich (brne ń skiej, zwa nej han te cem,
i po zna ń skiej), od syłając do stu dium do tyczące go po la CZŁOWIEK

(Oso wski 2014). Ce lem ni nie j sze go ar ty kułu bo wiem jest ana li za po la 
se man tycz ne go ŚWIAT WO KÓŁ CZŁOWIE KA i składających się na nie
pod pól w han te cu i w gwa rze mie j skiej Po zna nia pod kątem ger ma ni -
z mów2. Ana li za pro wa dzo na w aspe kcie po rów na w czym ma uja w nić
ró ż ni ce i zbie ż no ści po mię dzy ba da ny mi zbio ra mi ma te riałowy mi
oraz wska zać ich przy czy ny, od wołując się do kon te kstu hi sto rycz-
no-ku lturowo - społecz ne go pa nujące go głów nie w XIX i na początku
XX wie ku, gdy Br no i Po znań na bie rały cha ra kte ru wiel komie j skie go.

ŚWIAT WO KÓŁ CZŁOWIE KA jest po lem we wnę trz nie zróż ni co wa -
nym, co nie dzi wi wo bec róż no rod no ści sfer, do któ rych się od no si.
Kla sy fi ka cję se man tyczną ger ma ni z mów i ich sta ty sty cz ne uję cie
uka zu je po ni ż sza ta be la.

Ta be la 1. Kla sy fi ka cja se man ty cz na ger ma ni z mów 

Sfe ry tematyczne3

Ilość nazw

Brno Poznań

liczbowo % liczbowo %

I. Go spo da r stwo do mo we 15 3,40 79 11,6

  1 na rzę dzia i urządze nia 5 1,13 41 6,0

  2 me b le 1 0,23 2 0,3

  3 in ne przed mio ty z za kre su go spo-
       da r stwa do mo we go

2 0,45 11 1,6

109 110

2 Obecność za po ży czeń z języka nie mie c kie go to wynik sytuacji bi lin gwi z mu,
w jakiej musieli żyć brnianie i po zna nia nie w XIX w., oraz brak sy me trii między
językiem nie mie c kim a językiem polskim lub czeskim. Na przykładzie czeskim
opisuje to: Skála 1977. Nie badam na to miast ży wo t no ści tej grupy leksyki, choć jak 
wykazują opra co wa nia innych badaczy, ger ma ni z my powoli są wy co fy wa ne
z czynnego zasobu słownictwa (por. np. Krčmová 2011, s. 139).

3 Główne założenia klasyfikacji zostały zaczerpnięte z pracy Piotrowicz, Wita -
szek- Sambo r ska 1995, jednak ze względu na uw z ględ nie nie wszystkich części mowy
i fra zeo logi z mów konieczne było wprowadzenie uzupełnień.

1 O tym, jak kształtowała się sytuacja dawniej, a jak wygląda dziś, oraz o zain -
tere so wa nia kulturą brneńską i morawską szerzej w: Na styku kultury polskiej
i czeskiej... 2011.



  4 czyn no ści z te go za kre su 6 1,36 25 3,7

II. Ży w ność 19 4,31 56 8,25

  1 na zwy pro du któw i po traw 4 0,91 40 5,9

  2 na zwy wa rzyw i owo ców 4 0,91 7 1,0

  3 uży w ki i ich sto so wa nie 11 2,49 9 1,3

III. Od zież i obu wie 24 5,44 45 6,63

  1 na zwy ogó l ne 1 0,23 4 0,6

  2 na zwy gó r nych czę ści od zie ży 5 1,13 9 1,3

  3 na zwy spod ni 3 0,68 6 0,9

  4 na kry cia głowy 5 1,13 6 0,9

  5 obu wie 4 0,91 6 0,9

  6 do da t ki i akce so ria 6 1,36 14 2,1

IV. Prze strzeń 80 18,12 65 9,6

  1 na zwy miejsc 53 12,02 25 3,7

    a) za mknię tych 27 6,12 17 2,5

    b) otwa r tych 26 5,9 8 1,2

  2 trans port 24 5,44 27 5,9

    a) po ja z dy 9 2,04 15 2,2

    b) czyn no ści 15 3,4 12 1,8

  3 re la cje prze strzen ne 3 0,68 13 1,9

V. Fi nan se 23 5,22 8 1,18

  1 na zwy pie nię dzy 14 3,17 3 0,4

  2 czyn no ści związa ne z pie nię dz mi 9 2,04 5 0,7

VI. Przy ro da 22 4,99 19 2,81

  1 zwie rzę ta 7 1,59 8 1,2

  2 ro śli ny 0 0 3 0,4

  3 przy ro da nie oży wio na i zja wiska
    przy ro do we

13 2,95 7 1,0

  4 czyn no ści 2 0,45 1 0,1

VII. Brud, nie czy sto ści, re sztki, od pa d ki 1 0,23 10 1,48

  1 na zwy 1 0,23 5 0,7

  2 czyn no ści po le gające na bru dze niu się 0 0 5 0,7

VIII. Ilość 3 0,7 10 1,4

  1 okre śle nia ilo ścio we 2 0,5 5 0,7

  2 re la cja czę ś ć - całość 1 0,2 5 0,7

IX. Dźwię ki 0 0 3 0,4

X. Właści wo ści 22 5,0 54 8,0

XI. Abs tra c ta 16 3,63 11 1,6

Przegląd roz po cznie my od GO SPO DA R STWA DO MO WE GO. Za sad -
ni cza ró ż ni ca mię dzy roz pa try wany mi gwa ra mi w tym pod po lu do ty -
czy sto sun ko wo ni skie go na sy ce nia go ger mani z ma mi w han te cu
i wy so kie go – a nie kie dy na wet bar dzo wy so kie go – w gwa rze mie j -
skiej Po zna nia. Ró ż ni ca ta po twier dza się już w pie r wszej pod gru pie,
tj. nazw na rzę dzi i urządzeń w go spo da r stwie do mo wym (I.1), do któ -
rej w han te cu na leżą je dy nie: mesr ‘nóż’4, ochtl ‘szklanka z uchem,
zwy kle na piwo’ špórhelt, šporhert ‘kuchnia, płyta kuchenna’, špígl
‘3. lustro’, gdy tym cza sem z Po zna nia jest to aż 41 ha seł: ajmerek
‘wiaderko’, bigiel ‘1. wieszak, ramiączko’, biksa ‘puszka’, bratkasta
‘piekarnik’, briefkasta, bryfkasta ‘skrzynka na listy’, deczka ‘kocyk,
narzutka’, giskana ‘konewka’, grajcarek ‘korkociąg’, gruszka ‘ża-
rówka’, heklówka ‘szydełko’, kana ‘1. konew, 2. dzban, dzbanek,
3. konewka’, kanka ‘bańka na mleko’, kasta ‘1. skrzynia’, kista
‘1. skrzynia’, knyp ‘nóż’, knypek ‘nożyk’, kryka ‘laska, kij służący do 
podpierania się’, kwirla, kwiyrla, kwyrla ‘duża mątewka’, kwirlejka
‘mątewka’, magiel i męgla ‘magiel’, nachtop, nachttopf ‘nocnik’,
nupel ‘smoczek’, rygielek ‘zamek, kłódka’, siber ‘szyber w piecu’,
sipka ‘szufelka’, szkiełko, szkiołko ‘słoik’, szruber, szrober, śruber,
śruper ‘szczotka ryżowa do szorowania podłogi’, sztender, sztynder

111 112

4 Ety mo lo gię ger ma ni z mów przed sta wiłem w Osowski 2013, dlatego tutaj jej nie 
przywołuję.



‘stojak, trzepak do dywanów’, szut ‘1. miał węglowy’, szuwaks ‘czar-
na pasta do butów’, szwamka ‘gąbka’, śrupok ‘szczotka ryżowa’,
taszenlampa, taszelampa ‘latarka kieszonkowa’, topek ‘nocnik’, tyta
‘torba’, tytka ‘torebka’, wazka ‘balia’, weko ‘1. słój do zapraw, 2. słój
z zaprawą’, węborek ‘wiadro’, wiksa ‘pasta do butów’.

Wo bec tak du żej ilo ści ger ma ni z mów wśród nazw na rzę dzi
i urządzeń mo że dzi wić wręcz ich nie wie l ka ilość wśród nazw me b li
(I.2). Są tu ty l ko brneń skie be t la ‘łóżko’ oraz po zna ń skie na ka st lik,
na chtka st lik ‘no c ny sto lik’ i ry czka ‘ni ski ta bo ret, stołeczek’. Na to -
miast na zwy in nych przed mio tów z za kre su go spo da r stwa do mo we go 
(I.3) po wta rzają dys pro po rcję gru py I.1, lecz już nie w tak kon tra sto -
wy spo sób, po nie waż w han te cu są to ty l ko dwie na zwy, tj. pukét
i pukéta ‘wiąza nka, bukiet’, a po zna ń skiej gwa rze mie j skiej – je de na -
ście: ajzol ‘przedmiot żelazny, metalowy’, deka ‘koc, narzuta’, gar dy- 
ny ‘firanki’, kachel ‘kafel’, klunkier, klunkry ‘graty, rupiecie, dro -
biazgi, poniszczony ubiór, łachmany’, lojfer ‘podłużna serwetka, bież-
nik’, maderac, madrac ‘materac’, mustro ‘wykrój, forma, według
której kroi się materiał, skórę itp.’, petrol ‘nafta’, petroleum ‘nafta’,
twyst ‘przędza do cerowania’.

Ger ma ni z my wśród nazw czyn no ści związa nych z go spo da r stwem 
do mo wym po no w nie uka zują du że na sy ce nie ni mi gwa ry miejskiej
Po zna nia i ra czej małe gwa ry mie j skiej Br na, co jest m.in. Kon sek-
wencją du żej ilo ści ger ma ni z mów wśród nazw urządzeń i przed mio -
tów go spo da r stwa do mo we go, mo ty wo wa nych cza sow ni ka mi odrze -
czow niko wy mi, np. kwi r la, kwiy r la, kwy r la ‘du ża mąte w ka’ i roz -
kwy r lać, roz kwi r lać, roz kwe r lać ‘roz mie szać mątewką’. W tej gru pie
mo ż na wska zać wię cej nazw do tyczące tych sa mych czyn no ści
w gwarze brne ń skiej niż w po zna ń skiej, jak np. ‘ubierać się’: ošolnit
(se), ošolnót (se), okšteltčit i – w dru giej gwa rze – klajdnąć się (też
‘mod nie się ubie rać’: flončit i szty f to wać się ‘stro ić się, sta rać się
o ele gan cki wygląd’). Ponad to w zbio rze brne ń skim zna j du je my je sz -
cze oštucnout ‘ostrzyc się’ i vi kso vat ‘glancować buty’. Na to miast
w przy pa d ku po zo stałych nazw zbiór po zna ń ski jest wię kszy: bi glo-
wać ‘prasować’, gisować ‘podlewać, polewać’, hajcować ‘palić w pie-

cu’, heklować ‘szydełkować’, kluczyć ‘zamykać na klucz’, kwirlać,
kwiyrlać, kwyrlać ‘rozmącić’, męglować ‘maglować’, nahajcować
’1. napalić w piecu’, narychtować ‘przygotować’, nastalować ‘nasta-
wić, wyregulować’, obkładać – obłożyć ‘przygotować kanapkę’, od -
kluczyć ‘otworzyć zamek kluczem’, podrychtować ‘podszykować,
naprawić’, przekluczyć ‘przekręcić klucz w zamku; zamknąć drzwi na 
klucz’, robić łóżko, tapczan itp. ‘słać łóżko, tapczan itp.’, spucować –
spucnąć ‘zjeść szybko, z apetytem’, sztrykować, śtrykować ‘robić na
drutach’, usztrykować ‘zrobić na drutach’, wybiglować ‘wyprasować, 
wyprasować na kant’, zakluczać – za klu czyć ‘zamknąć na klucz’,
zmęglować ’1. wych. z użycia, zmaglować’, zrobić łóżko, tapczan itp. 
‘posłać łóżko, tapczan itp.’.

Ger ma ni z my związa ne z ŻY W NO ŚCIĄ (II) po ja wiają się pod
względem li cze b no ści nie mal na tym sa mym po zio mie, co na zwy
związa ne z go spo da r stwem do mo wym. Pole to jest o ok. 4% większe
w gwarze miejskiej Poznania niż w hantecu i wy stę pu je w niej aż 40
germa niz mów - nazw pro du któw ży w no ścio wych i po traw (II.1), pod -
czas gdy w gwa rze brne ń skiej jest ich ty l ko 4 i wię kszość od no si się
do pod sta wo we go pro du ktu, ja kim jest chleb: bims, bimz ‘chleb’, dor- 
ta ‘tort’, pims ‘chleb’, štrycna ‘bochenek chleba’. W zbio rze po zna ń -
skim zna j du je my większą ró ż no rod ność te go pod po la. Są tu na zwy
po traw (aj s ba j na, ei s be i na ‘no ga wie przo wa, go lon ka’, ga lart ‘ga la -
re ta z mię sa’, ka r mo na da, ka r mó na da, kar bo na da ‘schab’, plyndz,
plindz, plendz ‘pla cki zie mnia cza ne’), ty pu po traw (aj n top, aj n topf,
ań top, ań topf, ein topf ‘po tra wa jed noga rn ko wa’, obłoże nie, obłoży -
nie ‘obkład – wę d li na, ser itp. na ka na pce’, sza go le ‘ro dzaj klu sek
sko ś nie kro jo nych, ko py t ka’), pro du któw spo ży w czych (fa fe r flo ki
‘płat ki owsia ne’, gryc ‘ka sza’, nu d le ‘ma ka ron’), słody czy i de se rów
(fe fe r myn cka ‘cu kie rek mię to wy’, kle m ki ‘twar de cu kier ki, lan dryn -
ki’, szne ka ‘okrągła dro ż dżów ka spi ralnie skrę co na, w kształcie mu -
sz li śli ma ka’, wie trz nik ‘ptyś’), po rcji (szny ta ‘kro m ka chle ba’, sztu la
‘kro m ka’) oraz ogólne okre śle nia je dze nia (fras ‘jedzenie’, fu ter ‘po -
ży wie nie, pa sza’).
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Zna cz nie mniej ger ma ni z mów po ja wia się w gwa rze mie j skiej Po -
zna nia wśród nazw owo ców i wa rzyw (II.2), np. apry ko za, apri ko za
‘mo re la, cza sem też brzo sk wi nia’, re dy ska ‘rzo d kie w ka’, se le ra I ‘se -
ler’, sza bel ‘fa so la szpa ra go wa’, szny t loch ‘szczy pio rek’, choć i tak
wię cej niż w han te cu: kiršle i giršle ‘czereśnie, nie raz też wiśnie’, kél
i  kchél ‘ka pu sta, ka pu sta włoska’.

W pod gru pie uży w ki i ich sto so wa nie (II.3) obie ana li zo wa ne gwa -
ry wy ka zują po do bie ń stwo: 11 ger ma ni z mów w han te cu i 9 w gwa rze
po zna ń skiej. Są to prze de wszy stkim na zwy al ko ho lu (brneń skie fet
‘al ko hol, też libacja’, bren, breňák ‘de na tu rat’, čechr, farboň, ochtl,
Ol tec ‘Sta ro br no, mar ka pi wa’ i po zna ń skie bryn da, bryn d ka, bren d -
ka ‘al ko hol; li ba cja; bi m ber, de na tu rat’). Ró ż ni ce, jak wi dać, do tyczą
roz budo wa ne go sze re gu okre śleń pi wa w han te cu i nazw mo c nie j -
szych al ko ho li w gwa rze mie j skiej Po zna nia, co po twier dzają ko le j ne
ger ma ni z my: brne ń skie vajn, vajnoš ‘wino’ i po zna ń skie ko r nus
‘1. ży t niów ka’, szna pu ra ‘wó d ka ni skiej ja ko ści’, szpryt ‘spirytus’. 

Pod gru pę II.3 uzu pełniają na zwy czyn no ści lub sta nów związa -
nych z al ko ho lem (brne ń skie blózčit, bló zo vat ‘pić’, vyblozčit, vy b ló -
zo vat ‘wypić’ oraz po zna ń skie: dać so bie w ty te, spra wić so bie w ty te
‘upić się’, mieć jed ne go sie dzieć ‘być pod wpływem alko ho lu, być po
jed nym głębszym’, nu p lać ‘żart. po pi jać, po ciągać’).

UBRA NIA (III) są dość wy ra zistą se man ty cz nie grupą z rów nie wy -
ra zi stym po działem we wnę trz nym, mi mo to w ana li zo wa nych gwa -
rach te go ty pu ger ma ni z my ra czej w małym sto p niu się po ja wiają.
Wyjątkiem są po zna ń skie pod zbio ry od zie ży dla gó r nych czę ści ciała
(III.2) oraz do da t ki i akce so ria (III.5). 

Ogó l ne okre śle nia od zie ży (III.1) re pre zen towa ne są w han te cu
tyl ko przez jed no hasło: šolna ‘ubranie’. Nie co wię cej jest ich w gwa -
rze mie j skiej Po zna nia: an cug ‘ubra nie mę skie, ga r ni tur’ kluft
‘1. ubranie, ga r ni tur, 2. mun dur’, klun kier, klun kry ‘gra ty, ru pie cie,
dro bia z gi, po ni sz czo ny ubiór, łach ma ny’, lump, lomp ‘1. ekspr. ubra -
nie, od zież, ciu chy, 2. zni sz czo na od zież; ta k że szma ty’.

Do gru py III.2 mo ż na za kla syfi ko wać na zwy od zie ży, jak np. ku r -
tki, ma ry nar ki i płasz cze oraz ich czę ści składo we. W han te cu jest ich

za le d wie 5: flígl ‘kołnierz’, jas ‘płaszcz’, jóža, jóžl ‘krótki płaszcz’,
kró g na ‘kołnierz, kołnierzyk’. W gwa rze mie j skiej Po zna nia zbiór ten 
jest bo ga t szy, bo 9-e le men to wy: jaczka ‘1. wierzchnie okrycie, ma ry -
narka, kaftan, 2. kaftanik niemowlęcy’, jaka ‘wierzchnie okrycie,
kurtka, bluza’, jupa ‘bluza, kurtka’, mantel ‘płaszcz’, szabraka
‘wierzchnie okrycie (kurta, marynarka, wdzianko itp.), najczęściej
brzydkie’, szlyc, szryc ‘rozcięcie z tyłu marynarki’, sztulpy ‘sztywne
mankiety u koszuli’, westka ‘kamizelka’.

Gru pa III.3 – sku piająca okre śle nia od zie ży dla do lnych czę ści
ciała – jest o wie le mniej li cz na od III.2 głów nie za sprawą małej ilo ści 
od zie ży, któ ra jest przez lu dzi no szo na. Są to prze de wszy stkim: spod -
nie (brne ń skie hózále i hó z ny ‘spod nie; rów nież kalesony’; po zna ń -
skie ho je i kny kry, kne kry ‘kró t kie spod nie za pi na ne po ni żej ko lan’)
i ich czę ści (bi giel ‘kant u spod ni’) oraz bie li z na (brne ń skie un tr hó z ny
‘bie li z na’, po zna ń skie ba de je, ba de j ki, ba d ki ‘kąpie lów ki’). 

Na kry cia głowy (III.4) były bar dzo po pu la r ne zwłasz cza w XIX w. 
(mi mo że dzi sie j sze zwy cza je mo do we są od mien ne), dla te go są dość
li cz nie re pre zen towa ne w ana li zo wa nym ma te ria le. Są to prze de
wszy stkim ogó l ne okre śle nia (brneń skie mi cka i mi c na ‘czapka’, topr
‘kapelusz lub twar dy kapelusz’, po zna ń skie de kiel i ki pa), na zwy ro -
dza jów na kryć (han te c kie míca1 ‘płaska czapka’, gon d la ‘twardy
kapelusz’ i przy wołany wy żej topr, po zna ń skie ha ka ‘cza p ka z da sz -
kiem’, hal b ce lyn der ‘ro dzaj cy lin dra’), ich czę ści (wy stę pują ty l ko
w gwarze mie j skiej Po zna nia: dra che ta, dra chy ta ‘rzad. ron do ka pe -
lu sza’, ry de lek ‘da szek u cza p ki’).

Gru pa III.5 (obu wie) to w han te cu prze de wszy stkim ogó l ne na -
zwy obu wia (lo j f ky, lo j fle, pe kle ‘buty’) oraz jed na na zwa ich czę ści
(štekl ‘obcas prze de wszy stkim wy so ki ob cas w bu tach da m skich’).
Nato miast w gwa rze mie j skiej Po zna nia brak nazw ogó l nych, poja -
wiają się je dy nie okre śle nia szcze gółowe (ha l b ka ‘ro dzaj półbu tów’,
hol c pie ro ny ‘dre w nia ki, obu wie o dre w nia nej pode szwie’, klump,
klu m py ‘ro dzaj obu wia na dre w nia nych pode szwach’, la czek, la cz ki
‘do mo we pan to fle bez na pię t ka’, szty fle, szti fle ‘długie bu ty’) i jed no
okre śle nie czę ści bu ta (bran z le ‘spód obu wia’).
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O ile na zwy do da t ków do ubra nia, bi żu te rii i akce so riów tworzą
w han te cu gru pę mało liczną, gdyż jest ich ty l ko 6 (hóryngle ‘kolczy-
ki’, hózntrágle ‘szelki’, kódr ‘pierścionek’, perza ‘portmonetka’, ráč- 
ny ‘zegarek kieszonkowy’, šmetec ‘muszka’), o ty le w gwa rze mie j -
skiej Po zna nia sy tu a cja wygląda od mien nie, zbiór ten jest ponad dwu -
kro t nie wię kszy i za wie ra 14 ha seł (bindka ‘krawat’, blyce i bryle
‘okulary’, glazejka II ‘skórzane rękawiczki’, kopel ‘pasek zapinany
na metalową klamrę’, portmaneja ‘portmonetka’, rajzetasze ‘torba
podróżna’, rugzak, rukzak ‘plecak’, szlafka, szlajfka ‘kokardka’,
szpanga ‘wsuwka, spinka do włosów’, szpycka ‘cygarniczka’, ślyps,
ślips ‘krawat’, taszka ‘teczka, torebka’, towary krótkie, krótkie to wa-
ry ‘pasmanteria lub drobna galanteria’).

PRZE STRZEŃ (IV) jest ka te go rią nie zwy kle ważną w świe cie
człowie ka, dla te go nie dzi wi, że na dzie sięć pod grup (łącz nie brne ń -
skich i po zna ń skich) aż 8 to pod gru py śred niej i du żej wie l ko ści. Na -
zwy miejsc (IV.1) są szcze gó l nie ob fi te w han te cu, na co wpłynęło
m.in. uw z ględ nie nie w SNČ5 nazw włas nych, któ rych nie od no to wu je 
SGMP. Wśród nazw miejsc za mknię tych (IV.1a) w gwa rze mie j skiej
Br na po ja wiło się aż 27 ger ma ni z mów. W tej gru pie prze wa żają no mi -
na apel la ti va: bruncák ‘ubikacja’, čoch i putála ‘gospo da’, grim
i krim ‘więzienie’, ki r ch na ‘kościół’, pánec ‘dworzec’, ra p l ha us
‘szpital psychiatryczny’, ra tec i ra t ha us ‘ratusz’, šmajchlplac ‘miej-
s ce do god ne do miłos nych spotkań’, švimbec ‘pływalnia’, choć i na -
zwy włas ne się po ja wiają: Bra u zec ‘byłe łaź nie mie j skie pod Fran-
tiškovem’, Fléda i Flédyna ‘dawny ka ba ret U netopýra’. Ger ma ni z -
my wśród nazw miejsc za mknię tych w gwa rze mie j skiej Po zna nia
tak że tworzą po ka ź ny zbiór, choć jest ich o 10 mniej niż w han te cu
(antrejka ‘przedpokój’, baraka ‘barak’, blajba ‘nocleg, mieszkanie,
tymczasowe pomieszczenie do zamieszkania’, buchta ‘więzienie’,

celstat ‘strzelnica’, destylia, destylja ‘wytwórnia wódek z wy szyn-
kiem’, destylknajpa ‘gospoda, gościniec’, fachówka ‘budynek o kon -
stru kcji ryglowej, szachulcowej’, fora, fory ‘fort, element dzie więtna -
stowie cz nych fortyfikacji pruskich, otaczających Poznań’, gemiza
‘sklep warzywny’, gemyla, gemele, gymyla ‘śmietnik’, kij ‘piętro’,
kintop ‘kino’, męski pokój ‘salon, gabinet’, pręgieżnia ‘zakład usztyw- 
nia nia firanek’, trepa ‘piętro’, tum ‘katedra’).

Je sz cze większą dys pro po rcję wi dać w gru pie nazw miejsc otwa r -
tych (IV.1b), gdzie w han te cu wy stę pu je 26 nazw (Augec ‘park Lu-
žánky’, Blajchec ‘ulica Bělidla’, Bryncl ‘Brno’, Frajplac ‘plac Svo -
bo dy’, Gelbec ‘Žlutý kopec’, Kajzec ‘las Wilsonův’, Kénig, Kénik
‘Královo Pole’, Kréna ‘ulica Křenová’, Oltec ‘Stare Brno’, Prágl
‘Praga’, Rotec ‘Červený kopec’, Šimice ‘Židenice’, Šrajbec ‘Pisárky,
dzielni ca Brna’, Štaplenda ‘ulica Česká’), a w gwa rze po zna ń skiej –
8 ha seł (ciepły land ‘Galicja’, colog ‘ogród zoologiczny’, fyrtel ‘część 
miasta, dzielnica, kwartał miejski, okolica’, huby ‘gospodarstwo lub
kilka gospodarstw poza obrębem wsi, też wtórnie domy poza obrębem 
miasta, peryferie’, land ‘wieś; kraj, prowincja’, mały land ‘prowin-
cja’, rajka ‘grządka’). Wie le z nazw brne ń skich no tu je SNČ: Au gec,
Bla j chec, Bryncl, Fra j p lac, Ge l bec, Kénig, Kénik, Ol tec, Prágl, Ro -
tec, Šraj- bec. Po ja wiają się oczy wi ście i na zwy po spo li te oz na czające 
rów nież re a lia brne ń skie: centrálka ‘Cmentarz Centralny’, štat
‘miasto, przez któ re zwy kle ro zu mie się Brno’, prýgl ‘zapora wodna’,
jak i nie zloka lizo wa ne geo gra fi cz nie, np. bergl ‘wzgórze, góra’, bóg-
na ‘zakręt’, hajm ‘dom, ojczyzna’, kirchec ‘cmentarz’, konk ‘chod-
nik’, lont ‘wieś, prowincja’, šmajchlplac ‘miejsce dogodne do miłos -
nych spotkań’, vasrlajtunk ‘wodociąg’.

W gru pie IV.2a gro madzącej słow ni c two związa ne z po ja z da mi
w po rów na niu z IV.1a i IV.1b na stę pu je od wró ce nie pro po rcji mię dzy
zbio rem brne ń skim (9 ha seł) i po zna ń skim (15). W sub po lu PO JA Z DY

po ja wiają się na zwy śro d ków lo ko mo cji (brne ń skie cuk ‘po ciąg’, eli -
na, šalastrika, šalec, šalina, šmirgl ‘tramwaj’, vágn ‘samochód’, po -
zna ń skie ba na ‘po ciąg’, cug ‘po ciąg’, bum me l zug, bu me l cug ‘wol no
jadący po ciąg, zwy kle na bo cz nej, dru go rzęd nej li nii’, cwa j ka ‘dwó j -

5 Na oz na cze nie słowników użyto skrótów: SGMP – Słownik gwary miejskiej
Poznania, 1997, red. M. Gru ch ma no wa, B. Walczak, Wy daw ni c two PWN, War-
szawa–Poznań; SNČ – Slovník nespisovné češtiny. Argot, slangy a obecná mluva od 
nejstarších dob po současnost. Hi sto rie a původ slov, 2006, hlavní editor J. Hugo,
Maxdorf, 2. rozšířené vydání, Praha.
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ka (tra m waj)’, he la ‘wóz ze skrzy nią do prze wo zu wę gla, zie mnia ków 
itp.’, ro l wa ga ‘cię ż ki wóz trans po rto wy’, spo r tka, szpo r tka ‘spa ce ro -
wy wó zek dzie cię cy’), ich ele men tów (brne ń skie ró d le ‘kierownica’,
šlajfy ‘hamulce’ czy poz nańskie la czek, la cz ki ‘prze no ś nie o prze bi tej
opo nie’, pa na ‘usz ko dzo na, prze bi ta opo na w sa mo cho dzie, rza dziej
w mo to cy klu lub rowerze’). Rów nież z gwa ry mie j skiej Po zna nia po -
chodzą ger ma ni z my pe rzo na l ny ‘bilet dla pa sa że ra po ciągu oso bo we- 
go’, szwe la ‘podkład kolejowy’, wa j cha ‘zwrotnicę’ czy związek ‘po-
łącze nie kolejowe’.

Je śli cho dzi o czyn no ści od noszące się do re la cji prze strzen nych,
tj. cza so w ni ki ru chu lub sta nu, to zbio ry ger ma ni z mów z obu miast są
do sie bie zbli żo ne li cze b nie. Nie wie le jed nak prze wa ża w tym za kre -
sie zbiór han te cki (15 ha seł) nad po zna ń skim (12). W gru pie cza so w -
ni ków ru chu mo że my wy ró ż nić te, któ re oz na czają je go początek lub
ko niec (np. naštychovat ‘przyjść lub przy je chać dokądś’, ha mo vat
‘hamować’ z Br na czy wciągać – wciągnąć ‘wpro wa dzać się, wpro -
wa dzić się’, wy ciągać – wy ciągnąć ‘wy pro wa dzać się’, bre m zo wać
‘ha mo wać’, za bran zo wać, za bre m zo wać, za bry m zo wać ‘za ha mo -
wać, za trzy mać’ z Po zna nia) lub też sam ruch (fírčit ‘wieść, kie ro-
wać’, kla pat ‘je chać, iść’, ló fro vat ‘chodzić na zewnątrz’, typlčit i ty p -
lo vat ‘biec, ucie kać, spie szyć się’ oraz po zna ń skie lo fro wać ‘włóczyć
się’, ra j zo wać ‘pod ró żo wać, wę dro wać’). Osta t nią gru pę cza so w ni -
ków sta no wią te wska zujące na cza so we lub stałe by cie, zna j do wa nie
się gdzieś, np. grýnčit ‘nocować gdzieś w przyrodzie’, vónčit ‘mie-
szkać’ z han te cu czy po zna ń skie być precz ‘być nie obe cnym’, przy -
cho dzić – przyjść ‘zna leźć się, być w da nym mie j s cu’.

Re la cje prze strzen ne (IV.3) wy ra żają przysłów ki i przy im ki oraz
rze czo w ni ki w ogó l ny spo sób wska zujące typ prze strze ni, np. szczyt,
róg (cze goś) itd. W han te cu nie jest to zbiór du ży – ty l ko 3 jed no stki:
cu ryk ‘z powrotem’, ekl2 ‘róg, narożnik’, pa li ‘precz’. Re pe r tu ar po -
zna ń skich ger ma ni z mów w tym za kre sie jest wię kszy, choć nie któ re
zna cze nia po wta rzają się: lołs, los, rałs, ra us, weg ‘precz, wy no cha’,
eka, win kiel ‘na ro ż nik, róg’. Po ja wiają się też no we: durch ‘na wy lot,
na prze strzał’, na sza gę ‘na ukos, na przełaj’, rant, rand ‘brzeg, kra -

wędź, skraj’, szpy ca ‘czu bek, wie rz chołek’, wi za wis ‘vis a vis, na prze -
ciw ko’.

FI NAN SE (V), któ re wy da wać się mogą ważną składową świa ta
człowie ka, w ma te ria le po zna ń skim re pre zen towa ne są szczątko wo,
zna cz nie ob fi ciej zaś – w brne ń skim. Je śli cho dzi o na zwy pie nię dzy
(V.1), SGMP od no to wał je dy nie 3 ger ma ni z my: be j my ‘pie niądze’,
ko pro wi na ‘miedź, zwłasz cza dro b ne pie niądze mie dzia ne’, szut ‘me -
taf. bi lon, dro b ne pie niądze’. Z han te cu ma my aż 14 przykładów,
m.in. flinc ‘dro b na mo ne ta, 20 halerzy’, kru m p na ’10 koron’, fecn,
fe cen, fe c na, ry z na, šircn, šircna ‘1000 koron’ rantále ‘pieniądze’.
Tu też za li czyłem związa ne ze świa tem fi nan sów, ale nie będące na -
zwa mi pie nię dzy: tra uf ‘napiwek’ i go l d na ‘złoto’. 

Przy okre śle niach czyn no ści finan sowo- pienię ż nych ró ż ni ca mię -
dzy ma te riałem po zna ń skim a brne ń skim na dal ist nie je, jest jed nak
już mnie j sza. Na 5 ger ma ni z mów z gwa ry mie j skiej Po zna nia (na zo r -
go wać ‘na gro ma dzić naskładać’, szpo rać i szpa ro wać ‘osz czę dzać,
ciułać pie niądze’) przy pa da 9 z Br na (brenčit, cólčit, có lo vat ‘płacić’,
začechrovat ‘zapłacić’, si l bro vat, zi l bro vat ‘sprzedać, sprzedawać’).

Po le PRZY RO DA (VI) nie jest zby t nio na sy co ne ger mani z ma mi,
gdyż we wszy stkich pod gru pach łącz nie jest to ty l ko 22 brne ń skie i 19 
ha seł po zna ń skich. Wy ró ż nić wśród nich mo ż na:

– n a z w y  z w i e r z ą t  (VI.1): np. z Brna: fišla ‘ryba’, fróbl, froš,
frošál ‘żaba’, ratyš, ratyša ‘szczur’ lub z Po zna nia: cyga ‘koza’,
hazaj ‘zając’, kejter, kiejter ‘pies, kundel’, nyga ‘komar’, ojla
‘sowa’;

– n a z w y  r o ś l i n  (VI.2) wystąpiły tylko w SGMP: gry cz pan ‘buk- 
sz pan’, ma co sz ka ‘bratek’, merta, myrta, mirta ‘mirt’;

– n a z w y  p r z y  r o  d y  n i e  o ż y  w i o  n e j  i  z j a w i s k  p r z y  r o  -
d y  (VI.3) są nieco li cz nie j sze na tle innych podgrup VI, zwłaszcza
w hantecu jest ich niemal dwu kro t nie więcej (hicna ‘gorąco’,
holcna ‘drewno’, kaltec, kaltna, kilián, kilka ‘zimno, chłód’, rég-
na ‘deszcz’, šlinda ‘ślizgawka, gołoledź’, valdec ‘las’, vasr, va s ro -
vi ca, va s ru v ka, vasrůvka ‘woda’, zoncna ‘słońce’) niż w gwarze
mie j skiej Po zna nia (gis ‘deszcz, ulewa’, gisówa ‘ulewa’, kis ‘żwir’,
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klamot ‘kamień’, klara ‘słońce’, knebelek ‘kijek, patyk’, ślumpa,
ślompa ‘brudna woda, śmierdząca ciecz’);

– c z y n  n o  ś c i  z  z a k r e s u  p r z y  r o  d y  (VI.4) to przede wszyst-
kim padać (o deszczu), wspólne dla obu ana li zo wa nych gwar (brn.
regnit i pozn. gisować) oraz brne ń skie ru m p lo vat ‘palić (o słońcu)’.

Po zo stałe pod po la są już o wie le mnie j sze. Gru pa VII obe j mu je na -
zwy bru du, nie czy sto ści, re sztek (VII.1) i w SNČ re pre zen towa na jest
ty l ko przez hasło kširfečna ‘szmata, łachman’, bo ga ciej zaś w SGMP,
np. ge my la, ge me le, gy my la ‘śmie ci, brud’, ki pa, sztu mel, sztru mel
‘nie do pałek papierosa’. Ty l ko w słow ni ku gwa ry mie j skiej Po zna nia
od naj dzie my ta k że ger ma ni z my okre ślające bru dze nie się (VII.2), np.
na bre ch tać ‘nabrudzić’, szmu chrać ‘brudzić’.

Do po la VIII – ILOŚĆ – na le ży je dy nie ki l ka ger ma ni z mów. Łącz -
nie w obu ana li zo wa nych gwa rach jest ich 13. Z jed nej stro ny są to
okre śle nia ilo ści (cávr ‘dwa’, štikl, štykl ‘kawałek’ oraz po zna ń skie
funt ‘pół ki lo gra ma’, sze fel ‘mia ra ob ję to ści’, wu ch ta ‘wie l ka ilość,
mnó stwo, ku pa’), z dru giej wska zujące na by cie czę ścią wię kszej
całości, np. przy wałowa ne już štikl, štykl czy fa r fo cel i fe cka ‘strzęp’,
ki pa ‘od ro bi na, mały ka wałek cze go’, sztuk i sztru fe lek, sztry fe lek,
sztro j fe lek ‘ka wał’ z gwa ry mie j skiej Po zna nia.

DŹWIĘ KI (IX) sta no wią naj mnie j sze po le, w któ rym po ja wiły się
ger ma ni z my. Po ja wiają się tu ty l ko 3 hasła z gwa ry mie j skiej Po zna -
nia: ja me ry ‘na rze ka nia, ję ki, bia do le nie’, kny p sać – knypsnąć ‘czyn -
ność związa na z chara ktery sty cz nym kró t kim dźwię kiem’, ryn ‘bli ski
od po wied nik ogól nopo l skie go rym’.

Kla sa X (WŁAŚCI WO ŚCI) de fa c to jest spó j na se man ty cz nie je dy -
nie na po zio mie naj ogól nie j szym, czy li właś nie wska zy wa nia właści -
wo ści, tj. oce ny, ja ko ści, spo so bu wy ko na nia przed mio tów i zja wisk.
Za wie ra przy mio t ni ki, imiesłowy i przysłów ki, któ re do pie ro w kon -
te k ście kon kre ty zują swo je zna cze nie, dla te go by nie ugrzęznąć w ich
wie lo zna czno ści i tym sa mym kla syfi ko wa niu ich ze wzglę du na wy -
ra zy przez nie okre śla ne zde cy do wa no się wy ró ż nić jedną kla sę nad -
rzędną. Ogra ni czy my się więc je dy nie do wy mie nie nia ki l ku na stu
przykładów z te go bo ga te go zbio ru. W SNČ od naj dzie my np. fet

‘pijany’, krén ‘zły, nie raz też niebezpieczny’, kse lik ‘razem’, mo drig
‘głodny’, négr ‘bez pieniędzy’, ru kcuk ‘szybko’, shnilý ‘leniwy, wy-
godny’, olt ‘1. do bry, w porządku, 2. stary’, na to miast w SGMP m.in.
fi f ny ‘1. zgra b ny, szy ko w ny, 2. spra w ny, zrę cz ny, spry t ny, po mysło-
wy’, fre cho w ny ‘bez cze l ny, zu chwały, aro gan cki’, ga lan t ny ‘uprze j -
my, ele gan cki’, ganc, ganz ‘zu pełnie, całkiem, bar dzo’, prze klu czo ny
‘za mknię ty na klucz’, pu kla ty ‘gar ba ty, spu ch nię ty’, ruk cuk, ru k -
 cuk, ru c k - zuck, ru c k - zug, rug zug ‘szy b ko, w mig’, rycht, rych
‘dokład nie’, sza l cza ny ‘ka ro wy’, szlank ‘szczupły’, usztry ko wa ny
‘zro bio ny na dru tach’, wy co w ny ‘do wci p ny, ża r tujący’, zda la siały
‘1. za bie dzo ny, nie po zo r ny, 2. zma r twio ny, oso wiały, 3. zmę czo ny,
zmor do wa ny’. 

Osta t nia kla sa (na zwy abs tra kcy j ne, XI) po do b nie jak wcze ś nie j -
sza ta k że nie jest jed no li ta. Co pra wda wy ra zy mają tu z re guły zna -
cze nie nie za le ż ne od kon te kstu6 i mo ż na by je umie ścić we wcze ś niej
oma wia nych kla sach, jed nak sta no wią one tak mar gi na l ny ułamek
ana lizo wa ne go słow ni c twa (11 ha seł z gwa ry mie j skiej Po zna nia i 16
z han te cu), że zde cy do wałem się nie roz dzie lać ich do po szcze gó l -
nych pól, lecz ze brać w jedną kla sę. Je dy ne po wta rzające się zna cze -
nia to ‘wypowiedź’ (po zna ń skie au s druk ‘wyrażenie, wyraz’ i brneń -
skie gsibrl ‘gryps, ta j na wia do mość z więzienia’, klágčení ‘skarga,
narzekanie’, válení, valení ‘mowa, co było powiedziane’), ‘smród’
(dun c na, rychn i štyngec z Br na oraz zo j cha z Po zna nia). Po zo stałe
zna cze nia są odo so b nio ne, np. z gwa ry mie j skiej Po zna nia: brant
‘pra gnie nie, też kac,’ da las ‘bie da, nę dza, cię ż kie czasy’, fu sze ra, fu -
sie ra ‘fuszerka’, glanc ‘połysk’, ru mel, rum mel ‘rwetes, wrzawa’,
szpyc ‘wzrok, wejrzenie’, czy z han te cu: bi m za ‘przegrana, porażka’,
bló z dr le ‘żłopa nie’, eró be runk ‘wrażenie’, módr ‘głód’ štelunk ‘po -
sta wa ciała’, švajn ‘szczęście’, švorcka ‘jazda na gapę’.

6 Zna cze nie nie któ rych wyrazów poza kon te kstem trudno bliżej spre cy zo wać,
np. brneński cund ‘wiadomość’ czy poznański dynks, dyngs ‘jakaś rzecz, której
nazwy mówiący nie zna czy nie może sobie przypomnieć’.
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* * *

Roz wój trans po rtu kie ro wa ne go przed ad mi ni stra cję nie miec ko ję -
zyczną za owo co wał na sy ce niem ger mani z ma mi nazw śro d ków trans -
po rtu oraz czyn no ści (IV.2) z tym związa nych za rów no w han te cu, jak 
i w gwa rze mie j skiej Po zna nia7 (tu ta k że IV.3). Z ko lei roz wój prze -
strzen ny obu mia st sprzy jał po ja wia niu się nie mie c kich po ży czek
wśród nazw miejsc i in sty tu cji (bu dyn ków ty ch że) – IV.1.

Wiek XIX był okre sem bo ga ce nia się mie sz ka ń ców Po zna nia, to -
też ger ma ni z my li cz nie obe c ne są wśród na rzę dzi, urządzeń (I.1) oraz
in nych przed mio tów go spo da r stwa do mo we go (I.3)8, pro du któw i po -
traw (II.1; gru pa II.3, czy li uży w ki ob fi ciej na sy co ne są ger mani z ma -
mi w obu ana li zo wa nych gwa rach), czę ści gar de ro by9 (III2 i III.6).

Do mi na cja nie mczy z ny w sfe rze ekonomi czno-go spoda r czej od -
biła się w li cz nych ger ma ni z mach wśród nazw pie nię dzy w han te cu
(V.1). Za ga d ko wo na to miast ja wią się po ży cz ki z nie mie c kie go na zy -
wające w tej gwa rze zwie rzę ta (VI.1) oraz przy ro dę nie oży wioną
i zja wi ska przy ro do we (VI.3).
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Sam uela TOMA SIK

Bydgoszcz

Nazwy lo kali gas tro nomic znych w Opawie

Ke y words: Czech language, onomastics, chre ma to nyms, names of dining
Słowa klu czo we: język cze ski, ono ma sty ka, chre ma to ni my, na zwy lo ka li ga stro -

nomi cz nych 

Abs tract

This article presents proper names of res tau rants in Opava. The analysis dem on -
strates that the ways of nomi nali sa tion are based on onymi sa tion and tran so nymi sa -
tion, applied to diffrent types of proper names. The presented clas si fi ca tion is based
on mo ti va tional models. The author attempts to answer the following questions: why
res tau rants are given their names? Who uses such names? Do those names carry any
in for ma tion?

Niniejszy artykuł został poświęcony nazwom własnym lokali gas tro nomic znych
w Opawie. Zebrany ono mastykon został poddany szczegółowej analizie ono mastycz- 
nej. Wśród anali zow anych nazw zostały wyróżn ione grupa tran sonimów, a także
grupa nazw powstałych dzięki procesowi oni mi zacji. W niniejszej pracy wskazano
także najbardziej popularne motywacje nazewnicze dotyczące nazw lokali gas tro -
nomic znych. Zwrócono także uwagę na funkcję reklamową danej grupy nazw
własnych.

Ka te go ria nazw włas nych była pod da wa na ana li zom już w sta ro -
ży t nej re fle ksji nad ję zy kiem, np. Ary sto te les przy pi sywał im fun kcję
indy widu a li zującą wo bec na zy wa ne go obie ktu (Krpi ke 1988). Sta ro -
ży t ne roz ró ż nie nie ka te go rii no mi na ap pel la ti va (na zwy po spo li te)
i no mi na pro pria (na zwy włas ne) fun kcjo nu je w ono ma sty ce do dziś:
no mi na ap pel la ti va wska zują ro dza jo we kla sy obie któw, a no mi na
pro pria wska zują wy bra ne spo śród nich eg zem p la rze, por. np.
człowiek – Adam Mi c kie wicz, rze ka – Amu - da ria, ho tel – She ra ton
(Gałko wski 2011).

Obok kla sy cz nych ty pów ka te go rii nazw włas nych, przy pi sy wa -
nych an tro po ni mii i to po ni mii, w osta t nich dzie się cio le ciach w ono -
ma sty ce zo stała wyod rę b nio na ka te go ria nazw włas nych, obe j mująca
na zwy wsze l kich wy two rów działal no ści człowie ka, zwa na chre ma -
to ni mią. Współcze ś nie jest ona naj li cz niejszą i naj bar dziej dy na micz-
ną subkate go rią oni miczną. Wraz z an tro po ni mią i to po ni mią two rzy
trzon ono ma sty ko nów współcze s nych ję zy ków.

Te r min chre ma to nim po cho dzi od gre c kie go chrématos ‘rzecz,
przed miot uży te cz ny, towar’. Wśród chre ma to ni mów zna j dują się
m.in. na zwy han d lo we firm i pro du któw, in sty tu cji, zrze szeń, wy da -
rzeń i ini cja tyw społecz nych, zda rzeń ob cho dzo nych cy kli cz nie lub
oka zjo na l nie, dzieł ar ty sty cz nych, wy two rów pro du kcji me dia l nej
(Rzete lska- Fele sz ko 2002). Jed nak chre ma to ni mia ja ko subka te go ria
na ze w ni cza jest ró ż nie ro zu mia na, a kry te ria kla sy fi ka cji jej nazw są
zbyt sze ro kie, dla te go po sia da ona nie wy ra ź ne gra ni ce. Pogląd ma -
ksymali sty cz ny zakłada, że za chre ma to nim mo ż na uwa żać wszystkie 
na zwy, któ re to wa rzyszą ży ciu i działal no ści człowie ka i nie są bio ni -
ma mi czy ge o ni ma mi ani kos mo ni ma mi (Si wiec 2012). W bo ga tej li -
te ra tu rze ono ma sty cz nej opi sy wa ne było na zew ni c two do tyczące ró ż -
nych klas obie któw w prze strze ni mia sta. Po wsta wały pra ce, w któ-
rych ana li zie były pod da wa ne m.in. na zwy ap tek (Ru t kie wicz 2000,
Gó r ny 2003), biur ma try mo nial nych (Ga la si ń ska 2005), agen cji to wa -
rzy skich (Si wiec 2000), zakładów po grze bo wych (Bre za 2005), księ -
ga r ni (Plu sko ta 2009) i za ja z dów (Bartůšek 1971).

Jed nak nie wszy s cy ba da cze po dzie lają pogląd, że naz wy skle pów
oraz przed się biorstw han d lo wych i usługo wych, firm itp. na le ży uz na -
wać za chre ma to ni my. Nie któ rzy ono ma ści, jak np. Czesław Ko syl,
Te re sa Sku ba lan ka czy Ewa Rzete lska- Fele sz ko, wiążą lo ka le ga stro -
nomi cz ne, ho te le, ki na, pen sjo na ty itp. na zwy z krajo bra zem, trak-
tując ich na zwy ja ko mi kro topo ni my, czy li na zwy małych obie któw
na stałe osa dzo nych w prze strze ni. W ni nie j szej pracy na zwy opaw-
skich lo ka li ga stro nomi cz nych, zgod nie z poglądem Ed war da Bre zy,
będą roz pa try wa ne ja ko chre ma to ni my, po nie waż – w mo im prze ko -
na niu – lo kal ga stro nomi cz ny bli ż szy jest pro du kto wi działal no ści
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człowie ka niż lo ka li za cji prze strzen nej czy okre śla niu, chara ktery zo -
wa niu krajo bra zu. Lo kal ga stro nomi cz ny nie mu si być na stałe zwią-
za ny z da nym fra g men tem krajo bra zu. Ba ry, re sta u ra cje i in ne te go ty -
pu obie kty czę sto otwie rają swo je fi lie lub zmie niają mie j s ce dzia-
łania1. 

Opawa na le ży do sta rych cze skich miast. Pie r wsza wzmian ka o niej
po cho dzi z 1195 ro ku. Była ona mia stem kró le wskim, a ta k że sie dzibą 
śląskie go po wia tu zie m skie go. Od 1990 ro ku jest mia stem sta tu ta r -
nym (czes. Statutární město), czy li mia stem, któ re go ad mi ni stra cja
zor gani zo wa na jest według lo ka l ne go pra wa opi sanego w sta tu cie
mie j skim2. Te go ty pu mia sta ist niały przed 1918 r. na te re nie całych
Au stro - Wę gier, dziś zaś ist nieją ty l ko w Cze chach i w Au strii. Obe c -
nie w Cze chach włas ny sta tut po sia da ponad 20 miast, w tym naj więk- 
sze ośro d ki mie j skie, jak: Pra ga, Br no, Ostra wa, Ołomu niec, Pi l z no
czy Hra dec Králové3.

Opa wa jest jed nym z naj wię kszych miast kra ju (wo je wó dz twa)
mo ra wsko-śląskie go w Re pu b li ce Cze skiej. Li czy dziś około 60 000
mie sz ka ń ców i w Re pu b lice Cze skiej pod wzglę dem li cz by mie sz ka ń -
ców na le ży do miast śred niej wie l ko ści4. I choć położo na jest ki l ka ki -
lo metrów od gra ni cy z Polską, to jed nak jest od da lo na od głów nych,
mię dzyna ro do wych szla ków komu nika cy j nych. Jest przez to mniej
po da t na na wpływy in nych ku l tur, dzię ki cze mu mia sto za cho wało
swój lo ka l ny cha ra kter. Jed nym z wy zna cz ni ków ko lo ry tu cze skie go
jest du żo bar dziej po wszech ne niż w Pol sce ko rzy sta nie z lo kali ga -

stro nomi cz nych, a wyj ście do re sta u ra cji (go spo dy) jest ele men tem
ży cia co dziennego. Za tem za rów no ilość tych lo ka li, jak i ich na zwy
uka zują na cze ski ko lo ryt dnia co dzien ne go. Te właś nie na zwy będą
sta no wić cen trum uwa gi w tym ar ty ku le. 

Wszy stkie oni my ana li zo wa ne w ni nie j szej pra cy zo stały wy eks -
cer powa ne z naj bar dziej po pu lar ne go w Cze chach spi su lo ka li ga stro -
nomi cz nych zna j dujące go się na stro nie in ter ne to wej www.re sta u ra -
ce.cz. W związku z tym za j mie my się tu sa my mi na zwa mi, nie bę -
dziemy brali pod uwa gę współgra nia tych nazw z in ny mi ko da mi,
sposobu ich za pi su, ani wyglądu i ko lo ry sty ki lo go ty pu lo ka lu5.

Pod sta wową funkcją na zwy włas nej jest wska zy wa nie jed ne go,
kon kre t ne go obie ktu wśród gru py po do bnych. Na zwa nie mu si cha -
rakte ryzo wać, opi sy wać. Ma prze de wszy stkim wska zy wać6. Wie le
nazw jest tak kon stru o wa nych, aby zwró cić na sie bie uwa gę od bio r cy.
Nie do ty czy to ty l ko nazw „miłych i przy je mnych”. Czę sto si l niej od -
działuje na od bio r cę na zwa ko ja rzo na z czymś nie zbyt przy je mnym,
tzw. na zwa szo kująca. Jak za uwa ża Li lia na Dimi trova -Todo ro va, na -
zwy lo ka li ga stro nomi cz nych czy też in nych lo ka li usługo wych
w wię kszych ośro d kach mie j skich znacząco ró ż nią się w swo jej struk- 
tu rze od ana lo gi cz nych nazw w mnie j szych ośro d kach (Димитро-
ва-Тодорова 2011, s. 151). W na szym przy pa d ku cho dzi ra czej o tę
drugą ce chę chre ma to ni mów, po nie waż Opawa nie na le ży do gru py
naj większych miast cze skich.

Pod wzglę dem struktu ralno- semanty cz nym oma wia ne na zwy
zwy kle są two ra mi dwu- lub kilku ele mento wy mi, w któ rych wy stę pu -
je ele ment de skry pcy j ny, pełniący fun kcję do da t kowej cha ra kte ry -
styki lo ka lu ga stro nomi czne go. Na to miast pod wzglę dem ety molo gi -
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5 Interesującą per spe ktywą badawczą może być po rów na nie zapisu nazwy z lo-
gotypem lokalu.Trzeba tu dodać, że niektóre z tez prezentowanych w artykule
zostały wygłoszone podczas konferencji studentów i doktorantów „Konferencja
pod specjalnym nadzorem” w roku 2012, ale nie były pub li ko wa ne.                         

6 Chrematonimy uważane za szczególną grupę nazw własnych bardzo często
pełnią także funkcje reklamowe lub opisowe. To m.in. wyróżnia je spośród innych
kategorii nazw własnych. 

1 Są to chre ma to ni my, ale możliwe jest także ich użycie w funkcji toponimu,
kiedy będą wskazywały nie sam obiekt handlowy, a określone miejsce w prze strze -
ni miejskiej. Taki punkt widzenia wymaga jeszcze bardziej szczegółowych analiz. 

2 Http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=12735 [dostęp 12.05.2013]. Za-
pis zgodny ze stanowiskiem Komisji Standaryzacji Nazw Geo gra fi cz nych poza
granicami Rze czypo spo li tej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (Nazewnictwo
geograficzne świata, Zeszyt 11, Europa, Część I, s. 80, Warszawa 2009).

3 Zob. http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/34981/1/TesarJ_Historie_a_soucas- 
nost_MCH_2009.pdf.

4 Zob. http://www.opava-city.cz [dostęp 16.05.2013].



cz nym nazwy opa wskich lo ka li ga stro nomi cz nych mo że my po dzie lić
na dwie pod sta wo we gru py:

1. N a z w y,  k t ó r e  z a  w i e  r a j ą  t r a n s  o n i  m y  j a k o  k o  m  -
p o  n e n  t y  n a z w y  – nazwy własne w całości lub czę ścio wo
powstałe dzięki pro ce so wi prze cho dze nia nazw jednej ka te go rii
w nazwy innej ka te go rii, pełnią one funkcję cha ra kte ry zującą:
a) t o p o n i m y  – nazwy geo gra fi cz ne nie tylko z obszaru Re pu b li -

ki Czeskiej: Re sta u ra ce Dublin, Re sta u ra ce Hotel Opava, Re -
staura ce Hotel Iberia, Re sta u ra ce La Corse, Re sta u ra ce Plzeň-
ský Sklep; Na dolňáku7, Re sta u rant u Tiskárny, Re sta u ra ce
u náhonu, Re sta u ra ce Penzion u Kostela, Pi v ni ce na Staré Poště;

b) a n t r o  p o  n i  m y  – nazwy, za wie rające imiona, np.: Apollo,
Nekuřacká Re sta u ra ce Eduard Maria8, Re sta u ra ce Oliver, Re -
sta u ra ce Teresa, oraz nazwy z ele men tem wy ra zi ście wskazują-
cym na go spo da rza danego lokalu, np.: Re sta u ra ce u Přemka9,
Re sta u ra ce u Tomaše, U Matouše, Vinárna u Přemka; imię użyte 
w nazwie lokalu stanowi swojego rodzaju podpis go spo da rza lub 
właści cie la, który gwa ran tu je tym samym najwyższą jakość pro -
po no wa nych przez siebie usług.

2. N a z w y  p o w s t a ł e  w  p r o  c e  s i e  a n i  m i  z a  c j i  – nazwy
powstałe w procesie nadania cechy pro pria l nej (np.) nazwie po spo -
li tej, np. Re sta u ra ce Vesmír, Re sta u ra ce Vesna, Re sta u ra ce Sonáta, 
Vinárna Hotel Koruna, Re sta u ra ce Oasa. 

Jak po ka zują po wy ższe przykłady, na zwy po spo li te, uży te ja ko
ko m po nent na zwy włas nej lo ka lu ga stro nomi czne go, mogą wska zy -

wać na wy strój wnę trza lub ro dzaj ku ch ni pro po no wa nej w da nym lo -
ka lu ga stro nomi cz nym10. W spi sie nazw opa wskich lo ka li ga stro -
nomi cz nych mo że my ta k że za uwa żyć ta kie oni my, któ rych po szcze -
gó l ne ele men ty mogą w spo sób bar dzo szcze gółowy cha raktery zo wać 
da ne mie j s ce. Są to, np.: 

1) e l e m e n t y  d e  s k r y  p c y  j  n e  w s k a z u j ą c e  n a  r o d z a j
d a n e g o  l o k a l u  g a  s t r o  n o m i  c z n e  g o: Cukrárna, Cukrár- 
na Prima, Hotel Sonáta, Pi v ni ce u Mnicha, Re sta u ra ce Hotel
Opava;

2) e l e m e n t y  p o c h o d z ą c e  z  j ę z y k a  a n  g i e  l  s k i e  g o:
Olymp Inn Bowling, Contact, Café Bar Orange.

Po stę pujące zmia ny, za rów no eko no mi cz ne, jak i społecz ne, zna j -
dują swo je od zwier cied le nie we współcze s nym ję zy ku. Na zwy han d -
lo we są dziś no ś ni kiem in fo r ma cji o to wa rze, pro po no wa nej usłudze.
Wie lo kro t nie od zwie rcie d lają naj no wsze pre fe ren cje społecz ne, ku l -
tu ro we, eko no mi cz ne, są związa ne z co raz bar dziej za awan so waną
glo ba li zacją. W cza sach glo ba l nej homo ge ni za cji, kie dy lo ka l na ku l -
tu ra i to ż sa mość za mie rają i są sto p nio wo za stę po wa ne ku l turą Za cho -
du, co raz popu lar nie j szym tren dem sta je się pod trzy my wa nie po czu -
cia to ż sa mo ści na ro do wej, et ni cz nej. Zgod nie z pun ktem wi dze nia
Mi lo s la vy Knap po vej mo że my mó wić o dwóch pod sta wo wych ten -
den cjach two rze nia nazw włas nych. Pie r wsza z nich to spo j rze nie
w przeszłość. W ten spo sób zwra ca się uwa gę na to, co tra dy cy j ne,
spra w dzo ne, wa ż ne. Drugą ten dencją jest wyko rzy sty wa nie no wych,
ob cych da ne mu ję zy ko wi ele men tów. Ta kie działanie pod kre śla no we
spo j rze nie mie sz ka ń ców na rze czy wi stość, a ko m po nen ty za czer p nię -
te z ję zy ków Eu ro py Za chod niej do da t ko wo pod kre ślają eu ro pe j ski,
no wo cze s ny cha ra kter da ne go mie j s ca, tzn. ko jarzą się z naj wyższą
eu ro pejską ja ko ścią (por. Knappová 2000). Opi sy wa ne zja wi ska wy -
dają się mieć od zwier cied le nie w na zwach lo ka li ga stro nomi cz nych
w Opa wie.
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10 Naj czę ściej zabieg ten jest rea li zo wa ny pośrednio, za pomocą skojarzeń.

7 Dana nazwa wskazuje na to po gra fię miasta. Pro ble ma ty ka ur ba no ni mii nie ofi -
cja l nej była przed mio tem wielu referatów oraz dyskusji, m.in. podczas XIX Sło-
wackiej Kon fe ren cji Ono ma sty cz nej w Bratysławie.

8 Element Nekuřacká dodatkowo cha ra kte ryzu je lokal. W danej restauracji obo-
wiązuje bezwzględny zakaz palenia. W Czechach lokal dla niepalących ciągle jest
ewenementem.

9 Bez wątpienia przyimek u w tego typu nazwach jest elementem reklamy. Szerzej
o funkcji reklamowej analizowanej grupy nazw własnych wspominam w części
końcowej artykułu.



Za pre zen towa ne chre ma to ni my pełnią wie le fun kcji chara ktery -
sty cz nych dla nazw lo ka li ga stro nomi cz nych w Pol sce, Cze chach, Ro -
sji, Bułga rii czy Ru mu nii (por. Bartůšek 1971, Du szy ń ski 2011, Ди-
митрова-Тодорова 2011). Naj wa ż niejszą z nich jest fun k cja re kla mo -
wa. In te re sująca na zwa lo ka lu ga stro nomi czne go jest bar dzo po mo c -
na w przy ciągnię ciu uwa gi klien tów. Fun k cja re kla mo wa jest naj bar -
dziej wi do cz na w na zwach za wie rających ele ment an tro poni micz ny.
Imię w na zwie lo ka lu (do da t ko wo opa trzo ne przy im kiem u) da je do -
da t kową in fo r ma cję o go spo da rzu da ne go lo ka lu, któ re go mo ż na
uważać za swo je go znajomego, za przy ja cie la (zna my je go imię). Do -
datkowo, na po czu cie bez pie cze ń stwa, wy go dy, ale też lu ksu su, mogą
wska zy wać (np.) rze czo w ni ki abs tra kcy j ne, wchodzące w skład nazw
oda pe la tywnych, np. Re sta u ra ce Vesmír, Re sta u ra ce Sonáta, Vinárna
Ho tel.

Na zwy opa wskich lo ka li ga stro nomi cz nych za wie rające ele ment
topo ni mi cz ny mogą pełnić fun kcję in fo r ma cyjną, tj. in fo r mo wać
o cha ra kte rze da ne go lo ka lu, o pro po no wa nej ku ch ni, np. Ho tel Ibe -
ria, Re sta u ra ce Plzeňský Sklep, Re sta u ra ce Du b lin. Na zwy z ele men -
tem topo ni mi cz nym mogą ta k że pełnić fun kcję lo ka li zującą. Wska -
zując na naj bar dziej chara ktery sty cz ne mie j s ca w prze strze ni mia sta,
dają in fo r ma cję o położe niu lo ka lu, np. Na dolňáku (Dolní náměstí),
Re sta u rant u Tiskárny, Re sta u ra ce u náhonu, Re sta u ra ce Pen zion
u Ko ste la, Pi v ni ce na Staré Poště.

Nazwy lokali gastronomicznych, podobnie jak wiele innych nazw
miejskich, często budują lokalny charakter miasta. Onimy te mogą bez- 
pośrednio wskazywać na swoich adresatów, klientów restauracji, czę-
sto dając tym samym charakterystykę lokalnych grup społecznych
i ich aspiracji. Nierzadko stanowią element leksykonu mieszkańców
danej miejscowości, ale i element lokalnej tożsamości. Bywa, że na-
zwy lokali gastronomicznych na stałe wchodzą do zasobu le ksy kal ne -
go mieszkańców i są wykorzystywane w codziennej komunikacji
pomimo, że lokal już nie istnieje lub został przeniesiony. Pełnią wtedy 
funkcje charakterystyczne dla toponimów, tj. pomagają opisywać,
charakteryzować przestrzeń.
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Irena BOGOC ZOVÁ

Ostrava

Szkice z dia lek tolo gii języka czeskiego.
2. Tra dycje czeskiej dia lek tolo gii od jej za ra nia

do II wo jny świa towej

Ke y words: Jan Bla ho s lav, Alo is Vojtěch Šembera, Vavřinec Jo sef Dušek, František
Bartoš, Bo hu s lav Havránek, Oldřich Hu jer, František Trávníček; Czech-  
-S la vo nic Eth no gra p hic Ex hi bi tion; Cze cho s lo vak Ho me land Stu dy
(Part III – Lan gu a ge); neo gram ma ria nism, are al lin gu i stics

Słowa klu czo we: Jan Bla ho s lav, Alo is Vojtěch Šembera, Vavřinec Jo sef Dušek,
František Bartoš, Bo hu s lav Havránek, Oldřich Hu jer, František Trávní-
ček; Národopisná výstava českoslovanská, Československá vlastivěda
(III – Ja zyk); szkoła młodo gra maty cz na, ge o gra fia ję zy ko wa

Abs tract

At the beginning of the present article the period when dia lec tol ogy was still
taking shape is mentioned. Oc ca sional de scrip tions of dialects were initially un sys -
tem atic and did not go beyond the pos si bili ties of grasping a problem meth od ol ogi -
cally as it was common for 19th century lin guis tics. The approach of neo gram mari ans
(also young gram mari ans) was bene fi cial in the sense that the phenomena were
described in detail, con sis tently and to a large extent truly; the first works on dia lec tol -
ogy were very accurate and lin guis tic phenomena were fairly and suf fi ciently pre-
sented in them. The wider sci en tific community was en cour aged to collect dialectal
material mainly by the or gan iz ers of an eth no graphic ex hi bi tion, relating to the
material and spiritual culture of Czech, Moravian and Slovak people (in the broader
context of Slavic culture), which was held in 1895. Fur ther more, in the article are
described the results of the inter-war Czech dia lec tol ogy which mainly includes com -
pre hen sive studies by Bohuslav Havránek and Václav Vážný. The new concept of
dia lec tol ogy was marked by the struc tur al ism.

V článku se píše nejdřív o době, kdy se dia lek tolo gie teprve utvářela. Příležitostné 
popisy dialektů byly zprvu ne sys te ma tické a nepře sa ho valy rámec možností meto-
dologického uchopení problému běžný v lingvis tice 19. století. Přístup mla do gra ma -
tiků byl přínosem v tom smyslu, že popisoval jevy detailně, soustavně a vcelku prav-

divě; první dia lek tologické práce byly velmi přesné a jazykové jevy byly v nich po-
ctivě a v do statečném rozsahu prezen továny. Ke sběru nářečního materiálu povzbudi-
li širší odbornou veřejnost hlavně or gan izátoři vlas tivědné výstavy týkající se ma -
teriální i duchovní kultury českého, mo ravského a slov en ského lidu (v širším kon-
textu kultury slovanské), která se konala v r. 1895. Dále jsou v článku přiblíženy vý-
sledky meziválečné české dia lek tolo gie, ke kterým patří hlavně obsáhlé studie Bohu-
slava Havránka a Václava Vážného. Nové pojetí dia lek tolo gie se neslo v duchu struk -
tu ral ismu.

Wpro wa dze nie

W ni nie j szym opra co wa niu kon tynu u je my cha ra kte ry stykę cze -
skiej dia le kto lo gii, a pre cy zy j nie rzecz uj mując, ma my za miar przed -
sta wić jej osiągnię cia, przed miot ba dań oraz eta py roz wo ju. Na wstę -
pie pra gnie my pod kre ślić, że to, jak dia le kto lo gia cze ska wcze ś niej
ob cho dziła się z tery to rial ny mi od mia na mi ję zy ka et ni cz ne go, nie za -
wsze jest zgod ne z dzi sie j szym ro zu mie niem te go za gad nie nia, dla te -
go wie le po ni żej po da nych prac diale ktolo gi cz nych (opi so wych,
karto gra fi cz nych, leksy kogra fi cz nych) od no si się rów nież do od mian, 
któ re nie co pó ź niej (a osta te cz nie po II wo j nie świa to wej) stały się
czę ścią in ne go su we ren ne go ję zy ka słowia ń skie go – słowa c kie go. Ze
wzglę du na sto sun ko wo długi okres roz wo ju tej dys cy p li ny języ koz -
na w czej, pod czas któ re go do cho dziło do zmian te o rii i me tod ba da w -
czych, oraz na znaczną li cz bę języ koz na w ców i ró ż no rod ność po dej -
mo wa nych przez nich te ma tów, po sta nowi li śmy roz dzie lić przy go to -
wa ny ma te riał na dwa ar ty kuły, dla te go naj nowszą hi sto rię i aktu a l ne
za da nia cze skiej dia le kto lo gii omó wi my w na stę p nym te k ście. 

1. Naj sta r szy etap rozwoju dia le kto lo gii czeskiej

Śledząc ewo lu cję „my śli diale ktolo gi cz nej” w języ ko z na wstwie
cze skim, opu sz cza my okres po prze dzający od ro dze nie na ro do we
(diale kto lo gie předobrozenecká) ze wzglę du na fakt, że na uko wa dia -
le kto lo gia nie miała się wte dy je sz cze na czym opie rać. Sto so wa ne
wcze ś niej w gra ma ty kach opi so wych i in nych pra cach języ koz na w -
czych po ję cie dia le ktu nie miało dzi sie j sze go zna cze nia. Jan Bla ho-
slav, przed sta wi ciel cze skiej re fo r ma cji, au tor pra cy Gram ma ti ca čes-
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ká (1571) za wie rającej (ko ń co wy) roz dział za ty tułowa ny De dia le c -
tis, uży wając wy ra zu dia le kty oraz wy mie niając „Bo e mi ca dy a le c -
tus”, „Slovenský dy a le c tus” i „Polský dy a le c tus”, miał na my śli po
pro stu ję zy ki lub in ne wię ksze ze społy języ kowo- gwa ro we. Au tor po -
chle b nie wy ra żał się na te mat ję zy ka cze skie go, któ ry uwa żał za „wy -
god ny” (dosłow nie: prostranný), któ re mu nie po trze b ne jest „nepěkné
skrze nos mluvení” do strze ga ne u sąsied nich Po la ków, któ rzy „ja-
kýms nám nepříjemným huhnáním ve l mi sobě svůj ho vor kazí” (Bla -
ho s lav 1991, s. 369)1.

Kla sy fi ka cja i cha ra kte ry styka ty ch że „dia le któw” od zwie rcie d la
za rów no nie gdy sie j szy po ziom wie dzy z za kre su języ koz na w stwa,
jak rów nież spe cy fi cz ne po j mo wa nie do stę p nych in fo r ma cji. Choć
opi sy te mogą dziś wy woływać uśmiech, przy znać na le ży, że uczy nio -
ne na ów czas spo strze że nia były cen nym osiągnię ciem ba da w czym2. 

Fun da men ty na uko wej dia le kto lo gii zo stały położo ne do pie ro pod
ko niec XIX w., w okre sie ba dań „praw głoso wych” pro wa dzo nych
przez młodo gra ma ty ków, pie r wo t nie nie mie c kich. Rów nież cze s cy
młodo gra ma ty cy, w myśl pozy tywi sty cz nej fi lo zo fii i me to dy ling wi -
sty cz nej, do cie rającej prze de wszy stkim z Li p ska i Wied nia, po le ga li
na nie za wod nym ma te ria le ję zy ko wym, za no to wa nym w te re nie lub
za czer p nię tym z mia ro da j nych źró deł (słow ni ki, ar ty kuły opub li ko -
wa ne w li te ra tu rze fa cho wej, ko re spon dencja z fol klo ry sta mi, ew. nie -
któ re dzieła li te ra ckie), na ma te ria le su mien nie opra co wa nym i szcze -
gółowo opi sa nym3. Choć wa lo rów pozy tywi sty cz nej dia le kto lo gii

przełomu XIX i XX w. jest wie le, wspo mnieć na le ży o pe w nym bra ku
syn te ty zujących wnio sków i uo gó l nień. Ba da nia były pro wa dzo ne
wy bió r czo, opi sy, choć bar dzo dokład ne, do ty czyły mnie j szych re gio -
nów, in fo r ma cje były zato mi zo wa ne (czę sto uży wa się okre śle nia
„deskriptivní ato mi s mus”). Nie uw z ględ niano też kry te rium kon tek-
stu sytu acy j ne go, płasz czy z ny sty lo wej te kstu itp. 

Dru gi wa ż ny krok w kie run ku dia le kto lo gii upra wia nej w spo sób
na uko wy uczy ni li ba da cze fran cu s cy (Ju les Gil liéron, Ed mond Ed -
mont, Al bert Da u zat), pre ku r so rzy języ koz na w stwa are a l ne go (ge o -
gra fii ling wi sty cz nej)4, któ re go początki się gają pie r wszych dwu de -
kad XX w.5 W pie r wo t nym po dej ściu au to rów opra co wań języ koz na -
w czych do pro ble ma ty ki dia le któw prze ja wia się na dal zna cz ne zaan -
ga żo wa nie emo cjo na l ne. Nie jed no krot nie kie ro wa no się wa lo ra mi
este ty cz ny mi mo wy lu du cze skie go (mo ra wskie go, śląskie go itd.),
któ ra raz wy da wała się ład na (libá), in nym ra zem brzy d ka (šeredná);
„no r ma l na”, „zwykła” lub dzi wa cz na (podivná); god na usza no wa nia
al bo zasługująca na kry ty kę. Upra wia nie dia le kto lo gii na większą
skalę przy niosło do pie ro in sty tu cjo nalne wspa r cie tej dys cy p li ny ję -
zykoz na w czej. Ale pomi mo no we go kli ma tu społecz ne go na wet
w pie r wszych dzie się cio le ciach XX w. dia le kto lo gia tra kto wała dia -
lekty i gwa ry wyłącz nie ja ko od mia ny „lu du wie j skie go”. 

Za pre ku r so ra „cze skiej” dia le kto lo gii (cze skiej, zgod nie z po wy -
żej przed sta wioną cze sko- mo ra wsko-słowacką per cepcją „dia le ktu
cze skie go”) uwa ża się Alo i sa Vojtěcha Šemberę (1807–1882), któ ry
je sz cze w cza sach po prze dzających ba da nia Ge o r ga We nke ra, bo
w latach 1863–1864, sporządził ma pę ję zy kową na zwaną Ma pa Země
moravské s částmi pohraničnými Sle z ska, Čech a Ra ko us, z któ rej ko -
rzy sta li je go na stę pcy, oraz na pi sał i opu b li ko wał roz pra wę na ukową
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4 Niektóre źródła (np. Hlavsová 1984b) uważają za początek tego nurtu
terenowe badania gwar Nadrenii prze pro wa dzo ne przez Georga Wenkera w 1876 r., 
zmierza- jące do karto grafi cz ne go opra co wa nia uzy ska ne go materiału ję zy ko we go
(Sprach- atlas des Deutschen Reichs, 1876–1888), inne – dopiero La géographie
lin gui sti que Alberta Dauzata (1922).

5 Pomijamy znaną teorię falową Johanesa Schmidta z lat sie dem dzie siątych XIX w.

1 Za niewłaściwą uważa zresztą autor każdą wymowę oprócz czeskiej. Do
Morawian odnosi się np. ten oto wniosek: „Moravané ačkoli českým jazykem
mluví, však ne tak pěkně a slušně vyříkají slov někteří […] zvlášť na Hané, velmi
usta otvírají, a naberouce některé litery hlaholu plná usta, jaks nezpůsobně mluví”
(Bla ho s lav 1991, s. 370).

2 Nawet w pojęciu Dobrovskiego „bömischer Dialekt (mit dem Mährischen und
Slowakischen)” to to samo, co wcześniejszy „Boemica dyalectus” w ujęciu autora
Gramatiky české (por. Kloferová 2007, s. 340).

3 Do grona czeskich młodo gra ma ty ków zalicza się szczególnie Jana Gebauera
(1838–1907) oraz Oldřicha Hujera (1880–1942).



za ty tułowaną Základové dia le kto lo gie československé (czy li Pod sta -
wy dia le kto lo gii cze sko- mo ra wsko-słowa c kiej)6. Sam Šembera po -
cho dził z Vy so kie go Mýta, a więc z Czech północno - ws chod nich,
gimna zjum sko ń czył w mie j s co wość Litomyšl, stu dia – w Pra dze.
Pra co wał w Br nie, Ołomu ń cu, Wied niu, a ma te riał ję zy ko wy zdo by -
wał, pod ró żując po „zie miach cze skich” lub drogą ko re spon den cyjną
– od gro na swo ich przy ja ciół, do któ rych na le że li m.in. Ka rel Jaromír
Er ben lub Božena Němcová (Hlavsová 1987, s. 76–77; Klo fe rová
2007, s. 342). War to zwró cić uwa gę na pre cy zyjną, „šemberowską”
kla sy fi ka cję dia le któw i gwar opartą na kry te rium ich usy tu o wa nia
geo gra ficz ne go, rza dziej – na ce chach na tu ry etno gra fi cz nej. Zespół
ję zy kowy czesko-mo rawsko-słowa cki dzie li au tor na na rze cza, w da l -
szej ko le j no ści wy mie nia kon kre t ne ze społy dia le kta l ne (w l. poj.,
czy li (to) nářečí): cze skie, mo ra wskie i słowa c kie, po czym ka ż de
z nich dzie li na po szcze gó l ne pod rze cza (w l. mn. (ta) podřečí, według 
niem. Un ter ren dung), by w ko ń cu do trzeć do lo ka l nych ró ż no rze czy
(různořečí)7. Šembera ce l nie zro zu miał spe cy fi cz ny cha ra kter zróż ni -
co wa nia dia le ktal ne go na te re nach cze skich, mo ra wskich i słowa c -
kich po le gający prze de wszy stkim na od mien no ściach w wy mo wie
(z kon sek wen cja mi w fle ksji), przed sta wiając każdą gwa rę naj pierw
na po zio mie fonety czno-mo rfologi cz nym, do pie ro w dru giej ko le j no -
ści – le ksy ka l nym. Cze s cy bo he mi ści za wsze wy so ko ce ni li Šemberę,
dzieląc pro ces roz wo ju cze skiej dia le kto lo gii na etap przedšemberow- 
ski i pošemberowski. Wspo mnia na już dwu kro t nie Sta ni s la va Klo fe -
rová tak oto oce nia zasługi Šembery:

Šemberovo dílo je právem považováno za počátek české dia le kto lo gie jako
vědního oboru. Ukončuje se jím etapa, již lze označit jako období přípravné.
V Základech dia le kto lo gie československé vyzval Šembera k programovému bádání
o českých nářečích. Třebaže se mu dnes vytýkají zastaralé a překonané badatelské
postupy, pro svou dobu byla Šemberova bádání příkladem pečlivé a příkladné vý-
zkumné práce s nářečním materiálem. Stala se vzorem pro dialektologické analýzy
v dalších dvou desetiletích (Kloferová 2007, s. 343).

Dru gim klu czo wym czyn ni kiem roz wo ju cze skiej dia le kto lo gii
stała się przy goto wy wa na na ska lę ogól no na ro dową, i to przez ki l ka
lat, Národopisná výstava českoslovanská. Wy sta wa prze bie gała
w Pradze od 15 ma ja do 22 paź dzie r ni ka 1895 r. i była pra wdzi wym
wy zwa niem dla języ koz na w ców, hi sto ry ków, et no gra fów, ge o gra fów
oraz re szty przed sta wi cie li na uk przy rod ni czych i społecz nych, wy-
jątkową okazją do za pre zen towa nia całego doty ch cza sowe go do ro b -
ku kul tura l ne go (w sen sie du cho wym i ma te ria l nym) lu du cze skie go,
mo ra wskie go (mo ra wskie go i śląskie go) i słowa c kie go. Pra ca mi orga -
niza cyj ny mi w ra mach te go ogro mne go przed się w zię cia za jęły się po -
szcze gó l ne se kcje. Sekcją ję zy ko z nawczą kie ro wał Vavřinec Jo sef
Dušek, je den ze stu den tów Ja na Ge ba u e ra8. Sa ma wy sta wa to już ty l -
ko pre zen ta cja osiągnięć; rów nie wa ż ne było to, że jej twó r cy za ini -
cjo wa li wy da wa nie pism „Český lid” (od 1891 r.) oraz „Věstník Náro- 
dopisné výstavy českoslovanské” (1893–1895), któ re pod pie rwo t ny -
mi lub in ny mi na zwa mi po ka zy wały się je sz cze na długo po za ko ń -
cze niu im pre zy9. Zasługi Duška dla dia le kto lo gii cze skiej są, jak
w swoim cza sie na pi sała Ja ro s la va Hlavsová (1984a), nie do ce nio ne.
Opra co wał pie r wszy cze ski kwe stio na riusz do ba dań diale ktolo gi cz -
nych za wie rający zda nia wzo r co we (vzorové, dosłow nie vzorné věty,
por. niem. Mu ste r satz) prze zna czo ne do tłuma cze nia na ję zyk „lu do -
wy” na wet w naj bar dziej od ległych re gio nach. Uzy ska ny w ten spo -
sób ma te riał Dušek po se gre go wał i opra co wał me todą ka r to gra ficzną
(Dialektické ma py Čech, 1894). Je go działania były więc z jed nej stro -
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8 Po jego re zy g na cji ze względów zdro wo t nych funkcję prze wod niczącego sekcji 
objął O. Benda.

9 Pismo „Český lid” jest wydawane do dziś.

6 Niewielka, licząca ok. 180 stron pu b li ka cja ukazała się w 1864 roku w Wied-
niu, gdzie jej autor prowadził na ta m te j szym uni wer sy te cie zajęcia z zakresu bo he -
mi sty ki, lecz wy ko rzy sta ny materiał językowy był o wiele starszy, ponieważ został
zebrany rzekomo już w latach czter dzie s tych XIX w.

7 Ter mi no lo gia odpowiada zasyg nali zo wa nej preferencji wyznaczników geo gra fi -
cz nych, np. w ramach narzecza czeskiego autor rozróżnia: podřečí západní, střední
a východní i różnorzecza domažlické, šumavské, lužnické, krkonošské itp. (Klofero-
vá 2007, s. 342).



ny no wa to r skie: pie r wszy cze ski kwe stio na riusz diale ktolo gi cz ny,
pie r wsze zor gani zo wa ne ba da nia te re no we, z dru giej – na wiązy wały
do prac roz po czę tych przez Šemberę. 

Dušek miał do dys po zy cji nie ty l ko ma pę swe go po prze dni ka, ale
ta k że ob sze r ny opis dia le któw mo ra wskich i śląskich (la skich) in ne go
ów cze s ne go dia le kto lo ga, Františka Bartoša, związa ne go – po do b nie
jak Šembera – ze śro do wi skiem wie de ń skim (Bartoš był stu den tem
Šembery), z Brnem, z ro dzin ny mi stro na mi w oko li cach Zlína, jak
rów nież ze Śląskiem Cie szy ń skim, gdzie przez ja kiś czas pra co wał ja -
ko na uczy ciel. W tym wy pa d ku cho dzi o pie r wszy tom Dia le kto lo gie
mo ravské (1886 r., dru gi po ja wił się w 1895 r.), któ ry Bartoš na pi sał
już ja ko do świa d czo ny ba dacz. W sa mym pod ty tu le pie r wsze go to mu
opra co wa nia po świę co ne go wschod niej czę ści Mo raw su ge ru je po -
dział na nářečí slovenské, dolské, valašské a lašské, a pisząc o dia lek-
tach la skich, za sta na wia się nad od po wied nią ter mi no lo gią, por.:

Lid sám nářečím tímto mluvící řeč svou nazývá mo ra v skou; sebe pak obyvatelé
nejmenují buď nijak, buď Vałachy, jméno Lachův sousedům svým třeba nejbližším
udělujíce. […] V Těšínsku na rozhraní řeči české a polské jména Lach a Vałach jsou
vzájemnými přezdívkami. […] Jakkoli tedy jméno Lach, lašský vůbec ujato není,
ponecháváme ho přece za souborný název tohoto zajímavého nářečí… (Bartoš 1886,
s. 97).

Zresztą na zy wa nie gwar na pod sta wie ich położe nia geo gra ficz ne -
go lub te r mi ny utwo rzo ne od na zwy mie sz ka ń ców da ne go re gio nu też
go nie saty sfa kcjo no wały. Sam v przed mo wie do to mu dru gie go pro -
po nu je, by sku pić uwa gę na „řeči samé”, i wy mie nia czte ry pod sta wo -
we dia le kty (hlavní nářečí): 

1. „slovenské s podřečím valašským i dolským”, 
2. laskie, 
3. ha na c kie,
4. czeskie (Bartoš 1895, s. II–III).

Co do czwa r te go na rze cza (dia le ktu) do da je:

Za Čechy pokládám ty slovanské obyvatele na západní Moravě, kteří po způsobu
českém vyslovují dvojhlásky ou (=ú) a ej (=ý) (Bartoš 1886, s. III).

Do da j my, że Dia le kto lo gie mo ravská za wie ra nie ty l ko sam opis
dia le któw (pre zen ta cję ich sy ste mów włącz nie z para dyg ma ta mi form 
wy ra zów od mien nych), ale ta k że słow ni ki10.

Mniej wię cej w cza sie przy go to wań i re a li za cji wspo mnia nej wy -
sta wy etno gra fi cz nej (Národopisná výstava českoslovanská) na Uni -
wer sy te cie Ka ro la w Pra dze pra co wał Jan Ge ba u er, au tor kil ku to mo -
wej gra ma ty ki hi sto ry cz nej ję zy ka cze skie go11, któ ry co pra wda sam
do gro na dia le kto lo gów nie na le ży, ale dzię ki pro wa dzo nym za ję ciom
w stu den c kim kółku sla wi sty cz nym (Seminář pro slo van skou fi lo lo -
gii) krze wił dia le kto lo gię w dy da kty ce uni wer syte c kiej i wy cho wał
dla dia le kto lo gii cze skiej sze reg znaczących ba da czy12. Oce nić na le ży 
rów nież wkład Ge ba u e ra w opra co wa nie za sad trans kry pcji te kstów
fol klory sty cz nych (etno gra fi cz nych)13. 

Działal ność se mi na rium sla wi sty czne go zo stała przed sta wio na
w ten oto spo sób:

První ředitel semináře Jan Ge ba u er tento úkol plnil od počátku na vysoké úrovni.
V jeho semináři, kterým prošlo za dobu 1880–1905 na 650 absolventů, była přivedena 
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10 F. Bartoš opu b li ko wał też własny Dialektický slovník moravský (1906), który
stanowi ponad cza so we mia ro da j ne źródło leksy kogra fi cz ne (por. Kloferová 2007,
s. 346).

11 Sam autor zdążył zrealizować swój wielki zamiar tylko częściowo: dokończył
i opublikował tom I (Hláskosloví, 1894) i oba zeszyty tomu drugiego (Tvarosloví –
Skloňování, 1896 i Časování, 1898), natomiast tom IV (Skladba) na podstawie
rękopisu Gebauera zredagował i opublikował dopiero František Trávníček (1929). 

12 Gebauer zachęcał swoich studentów do prowadzenia badań terenowych w ich
rodzinnych stronach, notowania au ten tycz ne go materiału językowego, jego analizo-
wania, opisywania. Jego nadzór nad stosowaną metodą badawczą i naukową in ter pre -
tacją danych diale ktolo gi cz nych był gwarancją wia ry god no ści wyników, z drugiej
strony zgromadzony materiał językowy posłużył autorowi do realizowania własnych
zamiarów języ koz na w czych (napisania gramatyki hi sto ry cz nej).

13 Pierwotnie wskazówki te miały służyć dla celów jednej z sekcji zrzeszenia stu-
denckiego Slavia, zajmującej się zbiorem wątków baśniowych, i pod tytułem Navede- 
ní pro sbírání pohádek […] oraz Navedení pro sběratele zostały w latach sie dem dzie -
siątych XIX w. opublikowane dwukrotnie – po raz drugi w do pre cyzo wa nej i posze-
rzonej wersji (dokładnie patrz Hlavsová 1988). 



a usměrněna k vědecké práci celá jedna ge ne ra ce českých filologů bohemistů a sla-
vistů. Nejmladší z nich byli vědecky a přímo i ba da te l sky aktivní až do po lo vi ny 20.
stol. Ta oko l nost, že nemalá skupina odborníků – jak budoucích pracovníků na uni-
verzitě samé, tak i středoškolských profesorů a specialistů na jiných pracovních
úsecích – prošla vědeckým vedením zprvu jediného seminárního ředitele, vtiskla
české jazykovědné bo he mi sti ce a sla vi sti ce do té doby ne z vy kle monolitní ráz co do
pracovních metod i tematické orien ta ce, i když ji samozřejmě ne sjed no ti la beze
zbytku (Večerka 2007, s. 54).

2. Dia le kto lo gia w pie r wszym pa ń stwie czechosłowackim

Uzy ska nie samo dzie l no ści przez Cze chów (Mo ra wian, Śląza ków,
Słowa ków) po ich długo trwałej przy nale ż no ści do Au stro - Wę gier i do 
stre fy nie mie c kich/wę gie r skich wpływów ję zy ko wych, zwłasz cza
w komu ni ka cji urzę do wej, przy niosła – co pra wda – zmia ny w po zy cji 
społecz nej ję zy ka cze skie go, ale nie tak gwałto w ne, jak mogłoby się
wy da wać. Kon sty tu cja no wo  po wstałej Re pu b li ki Cze chosłowa c kiej
re gu lo wała – przy naj mniej na pa pie rze – sfe ry uży wa nia ję zy ka „cze -
chosłowa c kie go”, który stał się ję zy kiem m.in. ad mi ni stra cji pa ń -
stwo wej i ko mu ni ka cji ogó l no społecz nej. Na kon kre t nych sta no wi -
skach pra co wała jed nak ka dra urzęd ni cza, któ ra nie za wsze była przy -
goto wa na do tych zmian. W nie któ rych re gio nach kra ju (np. na Ślą-
sku) wie lu pra co w ni ków ad mi ni stra cji pa ń stwo wej po pro stu nie zna-
ło in ne go ję zy ka po za nie mie c kim. Dwu ję zy cz na ko mu ni ka cja urzę -
do wa uw z ględ niająca ofi cja l ny ję zyk cze chosłowa cki i ję zyk mnie j -
szo ści pa no wała ta k że w cze chosłowa c kich jed no stkach admi ni stra -
cyj nych (po wia tach) zdo mi no wa nych przez lud ność nie miecką. Dru -
gim wa ż nym pro ble mem, nie do ko ń ca do brze roz wiąza nym, była ko -
nie cz ność usto sun ko wa nia się do słowa c kie go ob sza ru ję zy ko we go.
Trze cim nie baga te l nym za da niem była imp le men ta cja mię dzyna ro do -
wych zo bo wiązań wo bec mnie j szo ści et ni cz nych (na ro do wych) uży -
wających ję zy ka nie mie c kie go, wę gie r skie go, gwar ru si ń skich (łem -
ko wskich; w czę ści wschod niej pa ń stwa) lub pol skie go (na Za ol ziu)14. 

To wszy stko oczy wi ście nie na le ży bez po śred nio do ko m pe ten cji dia -
le kto lo gii, ale też jej nie omi ja. 

Roz wo jo wi dia le kto lo gii i na uki w ogó le po ma gały wte dy nie ty l -
ko obe cność su we ren ne go pa ń stwa cze chosłowa c kie go, ale ta k że od -
po wied nie in sty tu cje o nie pod waża l nym au to ry te cie, szcze gó l nie po -
wstała je sz cze za cza sów au stro- węgie r skich aka de mia na uk15. Na
scenie po ja wiły się też wy ra ź ne oso bo wo ści (choć pó ź niej uwa ża ne za 
kon tro wer syj ne) ze znaczącym wpływem na śro do wi sko języ koz na w -
cze. Jedną z nich był zna ny języ koz na w ca cze ski František Trávníček, 
m.in. założy ciel tzw. brnie ń skiej szkoły diale ktolo gi cz nej16. Dia le kty
i gwa ry ję zy ka cze skie go przed sta wił w spo sób popu larno nau ko wy
w nie wie l kiej pu b li ka cji O českém ja zy ce (1924). Jest też au to rem pra -
cy Moravská nářečí (1926), a ma te riał gwa ro wy wy ko rzy stał rów nież
ja ko przykłady do opi su roz wo ju ję zy ka (Historická mlu v ni ce česko-
slovenská, 1935). Choć w opi sie tym na wiązu je do Ge ba u e ra, to
przedsta wio ny tu ma te riał gwa ro wy jest, zda niem au to ra, „z největší
části nový”. Je go po cho dze nie tłuma czy w na stę pujący spo sób:

14 Choć koncepcja państwa Czechosłowackiego była zbudowana na koe g zy sten -
cji dwu narodów – Czechów i Słowaków – to jednak zawsze liczono się z mniej-
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szościami. Ze spisu ludności z 1921 r. wynika, że z mnie j szo ści na ro do wych zde cy -
do wa nie największą tworzyli Niemcy (ok. 23% w stosunku do łącznej liczby mie -
sz ka ń ców Czechosłowacji), Węgrzy (na Słowacji odsetek ludności wę gie r skiej
zbliżał się do 25%), Rusini (na Rusi Pod kar pa c kiej Łemkowie stanowili więk-
szość) oraz Polacy. Umyślnie nie przy ta cza my tu danych na temat na ro do wo ści ży -
do wskiej, ponieważ trudno w tym wypadku dokładnie określić związek pomię- dzy
deklarowaną na ro do wo ścią, wyznaniem i językiem używanym w sy tu a cjach po to -
cz nych (obie go wych). Dostęp z: http://www.mzv.cz/file/637455/NAR_MENS_
MONOGR_20_stran.pdf [dostęp: 10.06.2016].

15 Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění powstała
w 1890 r., w 1918 r. została jej nazwa zmieniona na Česká akademie věd a umění
(ČAVU), w 1952 r. przekształciła się w instytucję zwaną Československá akademie
věd (ČSAV), obecnie – po podziale Czechosłowacji na dwa suwerenne państwa –
chodzi o Akademii věd České republiky.

16 Trávníček (1888–1961) w latach trzydziestych należał – jak podają źródła – do
Praskiego Koła Ling wi sty czne go, lecz po 1948 r. stał się krytykiem stru ktu rali z mu
z pozycji marksizmu.



Přihlížím ke všem vyšlým pracím dialektologickým […], čerpám z vlastního po-

znání […] a z řady netištěných prací o nářečích moravských, slezských a morav-
sko-slovenských, které vy pra co va li na můj podnět a podle mých pokynů skoro ve-

směs moji bývalí seminaristé […] (Trávníček 1935, s. V [Předmluva])

i po da je m.in. na zwi ska Kel l ne ra, Kopečnego lub Svěráka. 
Te r mi nem ję zyk »cze chosłowa cki« (československý j azyk) Trávní-

ček okre śla

[…] všechna slovanská nářečí, která se odlišují jistými význačnými znaky od ostat-
ních nářečí, polských, lužických a j., a kterými se mluví hlavně v Čechách, na Mora-
vě, ve Slezsku a na Slo ven sku. Ad je kti vum československý má zde význam soubor-
ný, souhrnný, lze říci národní, protože se ho užívá také ve spojení „československý
národ (stát)”. K němu je ve významu národním sub stan ti vum Čechoslovák, a ve
významu pak jazykovém nepříliš hojné sub stan ti vum českoslovenština (Trávníček
1935, s. 3).

Oka zu je się, że ta ki uo gó l niający za bieg ter mino logi cz ny był upo -
lity cz nio ny i dla dia le kto lo ga nie zrę cz ny i sam au tor w in nym mie j s cu
opi su od mian tery to ria l nych na ro do we go ję zy ka „cze chosłowa c kie -
go” pod kre śla, że „dvě části našeho jazykového území” zasługują na
szcze gólną uwa gę – prze de wszy stkim Słowa cja i Śląsk. W wy pa d ku
Słowa cji wy ja ś nia, że cho dzi o byłe „uherské Slo ven sko, dnešní t.zv.
Slovenská kra ji na, ni ko li t.zv. Moravské Slo ven sko” (Trávníček 1935,
s. 12). Dia le kty i gwa ry Trávníček po dzie lił na:

1) czeskie, 
2) środ kowo mo ra wskie, 
3) mo ra wskosłowackie, 
4) śląskie/laskie,
5) słowackie. 

War to za uwa żyć, że do te re nów gwa ro wo mo ra wskosłowa c kich
(a nie słowa c kich) za li cza Pod luží; pi sze też w związku z ni mi o gwa -
rach do lskich i ko pa ni c kich.

Trávníčkowi za rzu ca no – po za in ny mi – to, że przy po dzia le ję zy -
ka cze skie go na od mia ny tery to ria l ne zbyt ku r czo wo trzy mał się gra -

nic admi ni stra cyj nych, co w dia le kto lo gii nie za wsze pro wa dzi do
pra wdzi wych wnio sków.

No we uję cie pro ble mu w cze skiej dia le kto lo gii okre su mię dzy wo -
jen nego było związa ne ze stru ktu ra li styczną me todą ba dawczą, zwła-
sz cza po 1928 r., czy li założe niu Pra skie go Koła Ling wi sty czne go.
Zresztą w oso bie ko le j ne go wy bi t ne go języ koz na w cy, Bo hu s la va
Havránka, dia le kto lo gia łączyła się z te o rią sty lów fun kcjo na l nych
i sze ro ko ro zu mianą sty li styką i ku l turą ję zy ka. W tym cza sie uwa gę
po świę ca no też stra ty fi ka cji ję zy ka na ro do we go, de fi ni cji od mia ny
kul tu ra l nej, włącz nie z wy zna cza niem gra nic mię dzy ję zy kiem li te ra -
c kim – mó wio nym a czeską po to cz no ścią. 

W III to mie pu b li ka cji Československá vlastivěda z 1934 r. uka zał
się ob sze r ny (ponad stu stro ni co wy) opis gwar cze skich, la skich i środ -
kowo mo ra wskich, uzu pełnio ny o dzie siątki ma pek, fo to gra fii i in nych 
ilu stra cji. Je go au to rem był właś nie Bo hu s lav Havránek, któ ry w pre -
zen ta cji gwar la skich (tym sa mym ze społu dia le ktal ne go cze skie go ję -
zy ka et ni cz ne go) za trzy mał się na za chod niej li nii ob sza ru na zy wa ne -
go przez Po la ków Za ol ziem, po zo sta wiając ten skra wek Cze chosło-
wa cji pol skie mu ję zy ko wi ogó l ne mu, i to bez jaki ch ko l wiek ko men ta -
rzy. Pra cę Havránka mo ż na otwa r cie uwa żać za apo ge um cze skiej
dia le kto lo gii mię dzy wo jen nej. Jest sumą doty ch cza so wych ba dań nad 
gwa ro wy mi od mia na mi ję zy ka et ni cz ne go, włącz nie z ty mi, któ re
przedsta wi li po prze dni cy Havránka, za rów no w po sta ci ar ty kułów,
jak i dru ko wa nych opra co wań mono gra fi cz nych. Mo no gra fie te do ty -
czyły co pra wda „ty l ko” ogra ni czo nych re gio nów czy sub re gio nów,
ale opi sały uży wa ne tam gwa ry w spo sób skru pu la t ny, wy cze r pujący
i pra wdzi wy, dla te go były niewątpli wie cen nym źródłem wie dzy na
ten te mat. Ma my na my śli mo no gra fie Po pis a roz bor nářečí ho r no-
blanického Bo hu mi la Vy dry, Po pis a roz bor lidové mlu vy v pěti pod-
řipských obcích Jiřígo Hal le ra lub Nářečí na Ky jo v sku a Ždánsku
Maxmiliána Ko la ji.

W oma wia nej pu b li ka cji Československá vlastivěda dia le kty
wscho dnio mo ra wskie były roz pa try wa ne nie w ra mach roz działu Ná-
řečí česká, ale na wiązujące go do nie go, rów nie ob sze r ne go opra co wa -
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nia Václava Vážného – Nářečí slovenská. Vážný dia le kty wschod-
nio mo ra wskie za li cza więc do gwar słowa c kich – za chod nich, uwa -
żając, że uży wają ich Wołosi na te re nach około Vsetína, Rožno va i Vi -
zo vic, na stę p nie Doláci al bo Zámoravčíci (od rze ki Mo ra va) v oko li -
cach miej s co wo ści Na pa je d la, Ky jov, Hustopeče, w da l szej ko le j no ści 
Zahořané, czy li Zálešáci (Slováci u Uherského Bro du) i w ko ń cu Pod -
lužáci (Slováci u Lanžho ta). Wy pa da przy oka zji wró cić do działal no -
ści wspo mnia ne go po wy żej (por. przy pis 3) Oldřicha Hu je ra, któ ry
jest au to rem nie ty l ko pie r wsze go (wpro wa dzające go) roz działu do
oma wia nej Československiej vlastivědy (Vývoj ja zy ka českosloven-
ského, s. 1–83), ale też około sześ ć dzie się ciu ar ty kułów z za kre su dia -
le kto lo gii i roz wo ju ję zy ka cze skie go, któ re zo stały pra wie że w 20 lat
po śmie r ci Hu je ra opub li ko wa ne pod re dakcją cze skie go sla wi sty Jo -
se fa Ku rza (ze słowem wstę p nym B. Havránka) w mo no gra fii na zwa -
nej Příspěvky k hi sto rii a dia le kto lo gii českého ja zy ka (1961)17.

Na za ko ń cze nie cha ra kte ry styki mię dzy wo jen nego eta pu roz wo ju
cze skiej dia le kto lo gii pra gnie my zwró cić pol skie mu czy tel ni ko wi
uwa gę na pu b li ka cje ko le j nych dwóch osób. Pierwszą z nich był Fe -
liks Ste u er uro dzo ny w Sułko wie koło Ba bo ro wa, na uczy ciel i dy rek-
tor Pa ń stwo we go Gi mna zjum Kla sy cz ne go oraz Mie j skie go Gi mna -
zjum Matema tyczno- Przyrod nicze go w Ka to wi cach, któ ry opi sał tzw. 
mo ra wskie gwa ry po za gra ni ca mi pa ń stwa cze chosłowa c kie go. Cho -
dzi kon kre t nie o pra ce: Branické podřečí (pol ski ma nu skrypt zo stał
przetłuma czo ny przez cze skie go sla wi stę Jo se fa Vašicę i wy da ny w Oło-
mu ń cu w 1932 r.) oraz Na rze cze ba bo ro wskie (pra ca zo stała wy da na
przez Polską Aka de mię Umie ję t no ści w Kra ko wie w 1937 r.)18. Gwa -
ry cze skie, kon kre t nie ję zyk Cze chów ze lo wskich, naj wię kszej zbio -
ro wo ści cze skiej na zie miach pol skich, przed sta wił z ko lei wspo mnia -

ny Bo hu mil Ka rel Vy dra, cze ski po lo ni sta i ge r ma ni sta, au tor m.in.
pra cy Z nářečí zelovských Čechů v Pol sku (1923).

Pod su mo wa nie

Z po wy ższe go wy ni ka, że dia le kto lo gia cze ska nie od zna czała się
w wy szcze gól nio nym przez nas okre sie swo je go roz wo ju ani po śpie -
chem, ani no wa to r stwem, ale na pe w no ce cho wała ją pe dan ty cz ność
i sy ste maty cz ność. Już wyjątko wy su kces wy sta wy etno gra fi cz nej
z 1895 r. jest do wo dem na to, że cze skie śro do wi sko ba da w cze po tra fi
świe t nie się zmo bi li zo wać, zor ga ni zo wać i – co też znacząco isto t ne –
wza je m nie do ga dać, a cze skich dia le kto lo gów ce chu je pra co wi tość
i su mien ność. Na wet (sta r sze) pra ce, któ re z dzi sie j szej per spe kty wy
mogą wy da wać się po niekąd dys ku sy j ne pod wzglę dem teo re ty cz -
nym, są god nym za ufa nia źródłem ma te riałowym. Oczy wi ście za let
i osiągnięć cze skiej dia le kto lo gii jest o wie le wię cej niż do strze ga l -
nych „wad”. Z sza cun kiem na le ży się od nieść do pre cy zy j nych opra -
co wań ma te riału ję zy ko we go cze skich młodo gra ma ty ków, a ta k że do
stru ktura listy czne go nu r tu w dia le kto lo gii lat trzy dzie s tych XX w.,
repre zento wa ne go przez Bo hu s la va Havránka i in nych współau to rów
kil ka kro t nie wy mie nia nej tu pra cy Československá vlastivěda, díl III
– Ja zyk. 
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Anna ZURA

Wrocław

Obraz Czechów i in nych narodów
w czeskim dyskur sie inter ne towym. 

Możliwe nowe auto- i stereo typy naro dowe?

Ke y words: na tio nal ste reo ty pes, on li ne di s co urs, Czech na tion
Słowa klu czo we: ste reo ty py na ro do we, dys kurs in ter ne to wy, Cze si

Abs tract

The issue of creating the images of Czechs, the Czech nation and other nations
which appear in the Czech internet discourse, have been discussed in the article. The
basis for un de r stan ding the lin gu i stic image of the Czechs, are the di s cus sions on
internet forums, which on one hand can solidify in the Czech menta l-lin gu i stic cons -
cio u s ness the Czech sel f -i ma ge, and on the other con sti tu te the base for creating new
auto -ste reo ty pes. The analysis considers also the reference of Czechs to other nations, 
basing on which, the process of operating the ve r na cu lar conce ptua li za tion of reality
has been followed through. Basing on the analyzed lin gu i stic material, schemes of
a men tal- lingu i stic op po si tion of a “us-them” type have been developed on a number
of levels. These op po si tions fit the lin gu i stic de fi ni tion of the ste reo ty pe. In the con-
clusion it has been stated that the di s cus sions on internet forums, not only solidify the
ste reo ty pes which exist for many years in the Czech society, but may become the basis 
for spreading new ones, which are mostly negative and serve the purpose of a quick
psy cho so cial as ses s ment of a given nation.

W artykule został omówiony problem tworzenia spe cy fi cz nych ję zy ko wych
obrazów Czechów, narodu czeskiego i innych narodów, które pojawiają się w prze -
strze ni czeskiego dyskursu in ter neto we go. Podstawą od czy ta nia ję zy ko we go obrazu
Czecha są dyskusje pro wa dzo ne na forach in ter ne to wych, które z jednej strony mogą
utrwalać w czeskiej świa do mo ści menta lno- języ ko wej wizerunek własny Czechów,
natomiast z drugiej strony, mogą być podstawą do tworzenia nowych auto ste reo ty -
pów. Analiza dotyczy także od nie sie nia użyt ko w ni ków języka czeskiego do innych
nacji, na podstawie której prze śle dzo no proces ope ro wa nia potoczną kon cep tua li -
zacją rze czy wi sto ści. Na podstawie zanali zo wa ne go materiału ję zy ko we go opra co -
wa no schematy opozycji menta lno- języ ko wych typu „my-oni” na kilku poziomach.
Opozycje te wpisują się w lin g wi styczną definicję ste reo ty pu. W konkluzji stwier dzo -
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no, że dyskusje na forach in ter ne to wych nie tylko utrwalają ste reo ty py istniejące od
lat w społeczności czeskiej, ale mogą stać się podstawą do roz po wszech nia nia
nowych, które w wię kszo ści mają charakter negatywny i służą do szybkiej oceny
psychospołecznej danej nacji.

Prze strzeń in ter ne to wa stała się w osta t nich la tach tą czę ścią ży cia
co dzien ne go, któ ra sta no wi przy datne na rzę dzie wy szu ki wa nia in fo r -
ma cji, zle ca nia ró ż no ra kich usług, edu ka cji, sprze da ży itp. In ter net
stał się także me dium re a li za cji po trzeb komu nika cy j nych, nie ogra ni -
czo nych cza sem, ani mie j s cem.

Komu ni ku je my się po przez sie ci społecz no ścio we, blo gi, po cztę
ele ktro niczną, komu ni ka to ry, dys ku tu je my na fo rach in ter ne to wych.
To wszy stko za pe w niają nam me dia cy fro we, za rów no w po sta ci tzw.
ko m pu te rów oso bi s tych, ale ta k że urządzeń mo bi l nych, ta kich jak no -
te bo o ki, sma r t fo ny, pa l m to py, ta b le ty itp. Po przez In ter net prze strzeń
komu nika cy j na zo stała w zna cz nym sto p niu po sze rzo na. Już nie po -
trze bu je my spo t kań w rze czy wi sto ści re a l nej ty pu: tu i te raz, aby zre a -
li zo wać pod sta wo we po trze by związa ne z kon ta ktem i prze ka za niem
in fo r ma cji. Ko mu ni ko wać się mo że my wszę dzie i o ka ż dej po rze,
a zja wi sko bra ku do stę pu do sie ci, np. Wi - Fi, sta je się po wa ż nym wy -
zwa niem dla młodszego społecze ń stwa, syg nali zo wa nym przez so -
cjo lo gów, a zwłasz cza psy cho lo gów. Mó wi się na wet o swo i stym uza -
le ż nie niu od sie ci i po wa ż nych pro ble mach związa nych z bra kiem do
jej do stę pu. W za sa dzie, po przez po sze rze nie prze strze ni by cia o ko -
lejny wy miar, czy li wy miar wir tu a l ny, bez zdo by wa nia te ry to riów
w tra dy cy j nym ro zu mie niu, mo że my żyć w quasi- rzeczy wi sto ści.
W niej fun kcjo nu je my on- lub off-li ne, pra wie za wsze w try bie stan d -
 by (try bie czu wa nia). W osta t nich la tach nastąpiła za tem oczy wi sta,
ale jed no cze ś nie po wa ż na, zmia na, po le gająca na zmia nie form ko -
mu ni ka cji, któ ra spo wo do wała me dia ty za cję ży cia co dzien ne go, a do
niej do sto so wała się wię kszość społeczeństw, przez co me dia cy fro we 
stały się wszech obe c ne.

Prze strzeń wir tu a l na po zwo liła ta k że na wy two rze nie no wych na -
rzę dzi umo ż li wiających, oraz w du żym sto p niu ułatwiających, ko mu -
ni ka cję. 

Wraz z roz wo jem me diów cy fro wych i eks pansją sie ci in ter ne to -
wej lin g wi ści sta nę li przed za da niem zba da nia ty ch że form ko mu ni -
ka cji, a w opra co wa niach fa cho wych sfo r mułowa no po ję cia dys ku r -
sów, wy ró ż niając spo śród wie lu ich ty pów, m.in. dys kurs me dia l ny
i dys kurs in ter ne to wy (por. Żydek -Bed na r czuk 2013a, 2013b; ta k że:
Bu cher 2015; Fra as, Me ier, Pen t zold, Som mer 2015 wraz z wy bo rem
bib lio grafi cz nym; Wo j tak 2015; Sko w ro nek 2013 i in.).

W języ ko z na wstwie świa to wym, eu ro pe j skim i pol skim po wsta je
wie le opra co wań te go za gad nie nia, przy czym wszy s cy na uko w cy
zgod nie twierdzą, iż prze strzeń za cho wań ję zy ko wych i ko mu ni ka cji
pro wa dzo nej w In ter ne cie do pie ro w nie wie l kim sto p niu jest opi sa na
i do pe w ne go po zio mu usy stema tyzo wa na z po wo du bra ku roz wiązań
meto dolo gi cz nych (por. Bu cher 2015; Fra as, Me ier, Pen t zold, Som -
mer 2015; Wo j tak 2015; Sko w ro nek 2013). Oka zu je się bo wiem, że te
czę ści ję zy ka, któ re do tej po ry były ana li zo wa ne w po sta ci te kstów, w 
prze strze ni wir tu a l nej fun kcjo nują na innej płasz czy ź nie, po ja wiają
się ich no we fun kcje. Istotną bo wiem cechą opi su dys ku r su me dia l ne -
go i in ter neto we go jest ich mo da l ność (zwłasz cza: mul timo da l ność)
oraz in ter akty w ność. Szcze gó l nie w przy pa d ku opi su dys ku r su in ter -
neto we go na le ży zwró cić uwa gę na je go in ter akty w ność, ja ko że ma -
te riał ba da w czy nie sta no wi za mknię te go ko r pu su te kstów, któ re ist -
niejąc w prze strze ni wir tu a l nej mogą być pod da wa ne mo dy fi ka cjom
au to rskim, ko men ta rzom czy te l ni ków, mogą w ka ż dym cza sie być po -
sze rza ne o okre ślo ne kon te ksty (np. w po sta ci po le ca nych od syłaczy,
tzw. lin ków, do in nych te kstów, ko men ta rzy itp.).

Dys kurs in ter ne to wy wpi su je się w ob szar do cie kań medio lingwi -
sty cz nych, któ re po zo stają w fa zie two rze nia na rzę dzi ba da w czych.
Na grun cie pol skie go języ koz na w stwa na uwa gę zasługu je pra ca Bo -
gusława Sko w ron ka (2013), w któ rej au tor iden ty fi ku je medio ling wi -
sty kę ja ko sub dys cyp li nę ję zy ko z nawczą, będącą czę ścią me dia l ne go
ob ra zu świa ta (MOS; por. Me dia l ny ob raz świa ta. Za gad nie nia teo re -
ty cz ne 2015), a za ple czem teo re ty cz nym dla te j że sub dys cyp li ny jest
lin g wi sty ka ku l tu ro wa i se man ty ka kog ni ty w na (por. Wo j tak 2015,
s. 186). W tym nu r cie po zo stają ta k że opra co wa nia Ur szu li Żydek -
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-Bed na r czuk (2013), Ma rii Wo j tak (2015) oraz języ koz na w ców nie -
mie c kich (por. Bu cher 2015; Fra as, Me ier, Pen t zold, Som mer 2015),
któ rych opra co wa nia oma wia nych za gad nień zo stały wpro wa dzo ne
do języ koz na w stwa pol skie go przez ba da czy śro do wisk germa ni sty -
cz nych w se rii „Wrocławskie stu dia z lin g wi sty ki me diów” pod kie -
row ni c twem Ro ma na Opiłowskie go (por. Lin g wi sty ka me diów. An to -
lo gia 2015; Wo j tak 2015, s. 187).

Ko mu ni ka cja po przez dys kurs in ter ne to wy mo że za cho dzić na ki l -
ku płasz czy z nach, po do b nie jak to się od by wa w tra dy cy j nym ro zu -
mie niu te go zja wi ska, czy li po przez wy twa rza nie ró ż nych śro d ków
se mio ty cz nych, któ re są czę ścią komu ni ko wa nia wer ba l ne go i wi zu al-
ne go (por. Du szak, Fai r c lo ugh 2008, s. 9–29). Jed nak w dys ku r sie in -
ter ne to wym śro d ki se mio ty cz ne tworzą wie le warstw, dla te go po wi -
nien on być konce ptua lizo wa ny ja ko mul timo da l na ko mu ni ka cja usie -
cio wio na (por. Bu cher 2015, s. 222).

W kon te k ście ana li zy dys ku r su in ter neto we go ki l ka ele men tów
mu si zo stać pod da nych we ry fi ka cji, prze de wszy stkim fakt, że se mio -
ty ka społecz na pod da je w wątpli wość ar bi tra l ność zna ku: ar bi tra ri -
ness is re p la ced by mo ti va tion (Kress 2010, s. 67), a uży cie zna ku nie
opie ra się już na od wzo ro wa niu ele men tu oz na cza ne go lecz na ko o pe -
ra cji z ad re sa tem zna ku (Bu cher 2015, s. 229). Za tem istotną kwe stią
w na wiąza niu i kon tynu o wa niu ko mu ni ka cji są pe w ne ko m pe ten cje
(ku l tu ro we, społecz ne etc., wie dza po to cz na, ency klo pedy cz na i kon -
te ksto wa) ad re sa tów te kstu, któ re mogą zmnie j szać ry zy ko nie po wo -
dze nia in ter akcji wer ba l nej.

Jest to o ty le wa ż ne w ana li zie ko mu ni ka cji in ter ne to wej, że ma my
wów czas do czy nie nia z czę ścio wo od mien nym spo so bem re a li za cji
jej ce lów. 

Dys ku sje od by wające się za po śred ni c twem me dium in ter neto we -
go z jed nej stro ny opie rają się na sche ma cie ko mu ni ka cji pro wa dzo nej 
w rze czy wi sto ści re a l nej, stąd mo ż li we jest za sto so wa nie in stru men -
tów po chodzących z ana li zy kon wer sa cji (por. Fra as, Me ier, Pen t zold, 
Som mer 2015, s. 257), a z dru giej stro ny mo że my mó wić o tzw. de si g -
nie wy po wie dzi (por. Bu cher 2015, s. 230), któ ry sta no wi tryb kon tek- 

stua li za cji ko mu ni ka cji w okre ślo nych oko li cz no ściach i ob sza rze.
Na le ży jed nak za uwa żyć, że konte kstua li za cja wy po wie dzi w dys ku r -
sie in ter ne to wym (do sta r cze nie do da t ko wych ele men tów se mio ty cz -
nych, jak gra fi cz ny za pis emo cji, ele men ty fi l mo we i aku sty cz ne, ge -
sty, mi mi ka w ko mu ni ka cji bez po śred niej on li ne) jest in ne go ty pu niż
konte kstua li za cja w kon wer sa cji tra dy cy j nej, w któ rej wię kszość in -
fo r ma cji prze ka zy wa na by wa po za ko do wo (por. Grze gor czy ko wa
2001, s. 148; Zu ra 2015, s. 217–221).

Spe cy fiką ko mu ni ka tów wer ba l nych po wstających w tra kcie dys -
ku r su in ter neto we go jest to, że ma on cha ra kter in ter akty w ny (ad re sa -
ci są za chę ca ni do re a kcji na tekst) i jest w tra kcie ciągłego two rze nia
(in pro cess), w któ rym wszy s cy dys ku tan ci do pe w ne go sto p nia są au -
to ra mi te goż ko mu ni ka tu. H.J. Bu cher za uwa ża, że „in ter akty w ność
jest po ten cjałem i spo so bem re a li za cji jed no cze ś nie” (Bu cher 2015,
s. 236).

Ponad to sa ma kon wer sa cja na fo rum w In ter ne cie jest hy bry dy -
zacją od mia ny mó wio nej i pi sa nej ję zy ka (por. Jandová 2007, s. 38)
i zo stała skla syfi ko wa na ja ko trze ci sto pień ję zy ka mó wio ne go (por.
De ce m ber 1993; Zu ra 2015, s. 217; Ong 1982, 2011). Na to miast
w świet le kry te riów opi sujących dia log kon wer sacy j ny (por. Bo niec-
ka 2000) na le ży uz nać, że nie ka ż da dys ku sja w prze strze ni wir tu a l nej
pro wa dzo na na fo rum ma cha ra kter te go dia lo gu (por. Zu ra 2015).

Za gad nie niom ste reo ty pów w ję zy ku ba da cze po świę ci li już spo ro
uwa gi, od wołując się do opi su kon ce pcji z per spe kty wy so cjo logi cz -
nej Wa l te ra Lip p man na (1922), jak też ling wi sty cz nej Hi larego Pu t -
nama (1975). W pol skim języ ko z na wstwie na uwa gę zasługują pra ce
zbio ro we: Ste reo typ ja ko przed miot lin g wi sty ki. Te o ria i me to do lo gia,
ana li zy em pi ry cz ne (1998), Ste reo ty py i uprze dze nia (1992), Je rze go
Bart mi ń skie go i Jo lan ty Pa na siuk Ste reo ty py ję zy ko we (2001) oraz
indy widu a l ne opra co wa nia au to rów: J. Bart mi ń skie go 1985, 2006,
2007; J. Pa na siuk 2001; K. Pi sar ko wej 2002, a zwłasz cza książka
Bart mi ń skie go Ste reo ty py mie sz kają w ję zy ku. Stu dia etno ling wisty cz -
ne (2007). 
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Zja wi sko po wsta wa nia i fun kcjo no wa nia ste reo ty pów w ję zy ku
bywa naj czę ściej opi sy wa ne me to da mi wy pra cowa ny mi przez szkoły
lin g wi sty ki kog ni ty w nej, są bo wiem ste reo ty py prze ja wem ję zy ko -
we go ob ra zu świa ta da nej społecz no ści, czę ścio wym od bi ciem jej
sposo bu my śle nia i do świa d czeń. Isto t nym ele men tem ję zy ko we go
fun kcjo no wa nia da nej gru py jest ta k że dąże nie do szy b kie go poro zu -
mie wa nia się, a ste reo typ pełniący fun kcję eko no mi zującą (Lip p mann 
1992), do brze tę po trze bę mo że za spo ka jać. Ponad to, jedną z pod sta -
wo wych fun kcji ste reo ty pu jest sta bi li za cja ob ra zu świa ta i pro gra mo -
wa nie za cho wań jed no stki w ra mach gru py (fun kcje psy chi cz ne i spo- 
łecz ne) (por. Bar t mi ń ski, Pa na siuk 2001, s. 394), jed na k że co jest nie -
zwy kle wa ż ne, jak za uwa żają Bar t mi ń ski i Pa na siuk, że ste reo typ jest
in ter pre tacją i pro jekcją, a nie od bi ciem rze czy wi sto ści (Bar t mi ń ski,
Pa na siuk 2001, s. 373). Na to miast jest ste reo typ rów nież „ko nie cz -
nym ele men tem wspó l ne go ję zy ka i ko du ku l tu ry” (Kę pi ń ski 1990,
s. 12), a ta k że czę ścią wie dzy o świe cie da nej społecz no ści.

Do da t ko wo w za kres zna cze nia ste reo ty pu wcho dzi tzw. ko no ta cja 
emo cjo na l na (por. Bar t mi ń ski, Pa na siuk 2001, s. 373; Pi sar ko wa
1976), co w przy pa d ku ste reo ty pów na ro do wych i ra so wych ma wy -
miar kon fli ktujący (por. Bar t mi ń ski, Pa na siuk 2001, s. 372), zwłasz -
cza z prze wagą nie chę ci do naj bli ż szych sąsia dów (por. Bar t mi ń ski,
Pa na siuk 2001, s. 389). 

To, jak są post rze ga ni członkowie różnych grup et ni cz nych, jest zdeter mi no wa ne
ogól noku l tu rową opozycją „swó j –o b cy”, a także związane z aktu a l ny mi sto sun ka mi
i kon fli kta mi między tymi grupami. Kon fli kty sprzyjają po wsta wa niu ste reo ty pów,
zwłaszcza złośliwych, a rów no cze ś nie posługi wa nie się ne ga tyw ny mi ste reo ty pa mi
naro dowo ścio wy mi utrwala i podsyca kon fli kty. Ważne meto dolo gi cz nie jest roz ró ż -
nie nie auto- i hete roste reo ty pów, tzn. wy ob ra żeń o sobie i o innych (Bar t mi ń ski, Pa -
na siuk 2001, s. 387).

Po zo stając w te ma cie two rze nia ste reo ty pów przed mio tem na sze -
go zain tere so wa nia jest zja wi sko pro fi lo wa nia ob ra zów języ kowo-
 menta l nych przez na ród cze ski w od nie sie niu do wi ze run ku włas ne -
go, jak i naj bli ż szych sąsia dów.

Te mat relacji pol sko - cze skich, a w nim kwe stię ste reo ty pów, pod -
jęła El ż bie ta Szcze pa ń ska (2013), któ ra ta k że pod su mo wała wnio ski
wy ni kające z ba dań M. Ba lo wskie go (2012), D. Bie lec (2008), A. Měš-
ťana (1995), J. Bart mi ń skie go 1995, J. Hlouškowej (1995). W tym ze -
sta wie opra co wań na le ży wy ró ż nić pra ce R. Ba ro na (2015), A. Kro ha
(1995), J. Błusz ko wskie go (2003), K. No wa ka (1999), T.Z. Orłoś
(1996), J. Pánka (2014). 

Ce lem ni nie j sze go opra co wa nia jest pró ba od czy ta nia ję zy ko we go 
ob ra zu Cze chów i in nych na ro dów w oczach włas nych na przykład zie 
dys ku sji pro wa dzo nych w In ter ne cie. Język, któ rym się posługują
roz mów cy, ma sta tus ję zy ka nie ofi cjal ne go, po to cz ne go – jest to za pis
roz mo wy, któ re go twó r ca mi (roz mo wy i za pi su) są sa mi dys ku tan ci.

Ma te riał ję zy ko wy zo stał wy eks cer powa ny wiosną 2012 ro ku, kie -
dy to me dia cze skie obiegła wia do mość, że pa ń stwo pol skie do sta r cza
na ry nek cze ski ży w ność go r szej ja ko ści, któ ra miałaby nie na da wać
się do spo ży cia i być mo że po wo do wać ró ż ne scho rze nia.

Ko r pus te kstów, któ rym są wy po wie dzi dys ku tan tów pod in fo r -
macją me dialną, zo stał za bez pie czo ny w pa mię ci ko m pu te ra au to rki
ni nie j sze go opra co wa nia, a w prze strze ni wir tu a l nej zo stał usu nię ty w
ro ku 2015 przez właści cie la po rta lu. Te ksty dys ku sji po chodzą z jed -
nej z naj bar dziej po czy t nych cze skich pla t form in ter ne to wych: http://
aktu a l ne.cen trum.cz1.

Ko mu ni ka ty za mie sz czo ne na po rta lu już sa mym ty tułem miały
sta no wić za chę tę, a wręcz ofe r tę in ter akcyjną, od wołując się do re a -
kcji emo cjo na l nych czy te l ni ków:

(1) Poláci tají údaje o špatné soli v jídle. Máme důkazy (Ak.c.cz/1)2;
(2) Pozor na zelí z Polska. Ob sa hu je ky se li nu mravenčí (Ak.c.cz/2);
(3) Ka u fland prodával polské kakao. Nebylo to kakao (Ak.c.cz/3);
(4) Zkažená moučka. Další potravinářský skandál v Polsku (Ak.c.cz/4);
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1 Źródła przykładów będą oz na czo ne skró ta mi: Ak.c.cz/1, Ak.c.cz/2, Ak.c.cz/3
itd. Wykaz skrótów źródeł zna j du je się na końcu artykułu. 

2 Wszystkie cytaty zostay za pre zen towa ne w wersji ory gi na l nej, bez korekty
jzykowej.



(5) Po tra vi ny s nebezpečnou solí: Poláci seznam neslíbili (Ak.c.cz/5);
(6) Poláci tají údaje o nebezpečné soli, Česko je bezmocné (Ak.c.cz/6);
(7) Škodlivá sůl v jídle z Polska: Úřady dál tají de ta i ly (Ak.c.cz/7);
(8) Krabička cigaret má stát přes 200 Kč, radí odborníci (Ak.c.cz/8).

Nie ty l ko jed nak w emo cjo na l ny spo sób przed sta wio ne nagłów ki
ko mu ni ka tów miały spro wo ko wać do wy ra że nia opi nii, ale też po ja -
wiła się za chę ta bez po śred nia: przy cisk di sku se.

W tra kcie ana li zy, któ ra ma być próbą od czy ta nia ob ra zu Cze chów
i in nych na ro dów, zwłasz cza ob ra zu sąsied nie go na ro du pol skie go,
bę dzie zre kon stru owa ne pole leksy kalno- seman tycz ne za wie rające
się pod po ję ciem CZE CHY I CZE SI oraz pole IN NE NA RO DY, czy li kra je
sąsied nie: Pol ska i Nie mcy.

W wy ni ku sy ste maty za cji zgro ma dzo ne go ma te riału mo że my za -
tem wy ró ż nić ki l ka sche ma tów składających się na ogó l ny ob raz Czech 
i Cze chów, two rzo ny przez dys ku tan tów (ist nie je du że pra wdopo -
dobie ń stwo, że są oni na ro do wo ści cze skiej).

1. Obraz Czech i Czechów w oczach Czechów

Z ma te riału le ksy kal ne go mo że my skon stru o wać ob raz prze strze -
ni re a l nej, pa ń stwa cze skie go, któ re oz na cza „mie j s ce”, geo gra fi cz nie
okre ślo ne te ry to rium, nie nace cho wa ne emo cjo na l nie, w któ rym Cze -
chy, a dokład niej Repu b li ka Cze ska – zgod nie z de fi nicją en cy klo pe -
dyczną – to trzy re gio ny: Cze chy, Mo ra wy i Śląsk – ta ki sche mat
konce ptua li za cji po ja wił się w dys ku sji in ter ne to wej. 

Mie sz ka ń cy Re pu b li ki Cze skiej to: Češi (Ak.c.cz/1), Moravští Če-
ši (Ak.c.cz/1), Čehůni (Ak.c.cz/1), co po ka zu je ni nie j sza wy po wiedź:

(9) Vážený pane, jakým nejkratším názvem chcete označit Čechy z Čech?
Neetnické Mo ra va ny je nezbytné označit asi termínem „Moravští
Češi“, ale jaké jméno na vrhu je te pro Čechy z Čech? Někeří jim říkají
Čehůni... (Ak.c.cz/1).

W tra kcie dys ku sji po wstało za tem py ta nie o na zwy po szcze gó l -
nych mie sz ka ń ców Re pu b li ki Czeskiej w od nie sie niu do „nie et ni cz -
nych Mo ra wian” i „Cze chów z Czech”.

In te re sujące, że nie któ rzy dys ku tan ci od noszą się do le gen da r nych
wie rzeń związa nych z po wsta niem pa ń stwa cze skie go, któ re go te ry -
to rium za mie szki wa li Ce l to wie a współcze s ne te ry to rium Czech było
ko lebką te goż ple mie nia: 

(10) My jsme rodiště Keltů (Ak.c.cz/6)

Ob raz usy tu o wa nia pa ń stwa cze skie go nie roze rwa l nie wiąże się ze 
świa do mo ścią prze by wa nia w cen trum (cen trum kon ty nen tu), któ ra
po przez re la cję me to ni miczną mo że wy ka zy wać po czu cie ist nie nia
w cen trum wy da rzeń, ich wa ż no ści. W świa do mo ści dys ku tan tów ist -
nie je wów czas ta k że re fle k sja, że owo ‘bycie w środku’ ma ta k że ne -
ga ty w ne stro ny, mo ż na bo wiem być przed mio tem ata ku z ró ż nych
stron:

(11) Čechy nebudou v Unii jako nějakej paskvil... MY tu byli jako
nárazníkové pásmo..MY tu byli ve středu všeho dění.... ...My jsme
rodiště Keltů, my jsme měli šanci v hi sto rii ovládnout kraj...ale my
tohle nechtěli, nikdá sme nechtěli ovládat..my chtěli jen žít.... -pak
přišli Cyril s Metodějem,se svojí křestanskou teorií...a zase - vnu co -
vatn lidem jejich teorii..vnu co vart skrz vraždění ? Skrz Křížové
výpravy ? (Ak.c.cz/6)

Ta k że z po czu ciem śro d ka wiąże się me ta fo ra „se r ca”:

(12) Koukám, že už nejsme srdce, ale po pe l ni ce Evropy (Ak.c.cz/4)

Obok po czu cia by cia ‘środku’, ‘centrum’ w dys ku sjach na fo rach
in ter ne to wych po ja wia się ta k że od mien ny ob raz te ry to rium pa ń stwa
cze skie go przed sta wio ny po przez me ta fo rę „śmie t ni ka”, sta no wiący
swo istą opo zy cję prze strzenną do cen trum, śmie t nik jest bo wiem po -
to cz nie konce ptua lizo wa ny ja ko mie j s ce pe ry fe ryj ne, naj czę ściej usy -
tu o wa ne na ob rze żach da nej miej s co wo ści. Me ta fo ra „śmie t ni ka” po -
ja wia się w kon te k ście re la cji z Unią Eu ro pejską, gdzie wśród Cze -
chów mo że po wstać po czu cie osa dze nia na pe ry fe riach, a cen trum zo -
sta je prze su nię te do za chod niej czę ści Eu ro py.

(13) […] už aby si Evropa přestala dělat z Čech skládku odpadků!!!! Před
časem to bylo ten dovoz odpadků z Německa údajně k ekologické li k -
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vi da ci a pak se to tu hro ma di lo...pa ma tu je te,vloni...a tedko je to se
závadnými po tra vi na mi z Polska...Tak u nich doma si pořádek udělají
ale v klidu to dál vyvážejí ju??? NEEXISTUJE !!!!! Tvrdě kon tro lo vat
už na hranicích,aby se to ne do sta lo k lidem a hlavně ne k našim dětem
!!!! (Ak.c.cz/1)

Ponad to, obok połącze nia me ta fo ry „śmie t ni ka” z ob ra zem pa ń -
stwa cze skie go, po ja wia się me ta fo ra „po pie l ni cy”, ta k że prze zna czo -
nej do wy rzu ca nia śmie ci:

(14) Koukám, že už nejsme srdce, ale po pe l ni ce Evropy (Ak.c.cz/4)

W roz wa ża niach na te mat konce ptua li za cji prze strze ni w wy po -
wie dziach dys ku tan tów na fo rum wy stę pują ta k że swo i ste sfo r -
mułowa nia o cha ra kte rze kultu rowo- języ ko wym. Do te go ty pu na le ży 
za li czyć po ję cie „ko co ur ko vo”3, któ re wy stę pu je w kon te k ście
związków z Unią Eu ro pejską:

(15) Evropské ko co ur ko vo 
[…] Proč te dy dělali poláci 5 testů na stažených 953 tun po tra vin
z obchodní sítě v Pol sku? Co je zhnilého v Evropském kocourkově
?Myslím, že je ta dy opra v du jediné řešení Vážení občané. Když si
Polská stra na myslí a je do kon ce přesvědčena,že se neumíme bránit
a závidíme jim,ne ku pu j me je jich výrobky v našich ob cho dech
(Ak.c.cz/1).

Obok opi su ję zy ko we go ob ra zu pa ń stwa cze skie go po ja wiają się
ta k że od nie sie nia do chara ktery sty cz nych cech na ro du cze skie go. Ce -
chy te mogą być przed mio tem auto ste reo ty pu.

Na okre śle nie cech włas nych dys ku tan ci uży wają po rów nań, czy li
są jak:

(16) Nean der tal czy cy:
Souhlasím ,kdyby jsme ku po va li české a slovenské po tra vi ny,ne cho va -
li se jako neandrtálci, nedováželi by se závadné po tra vi ny vše jsme si
za vi ni li svým hloupým přístupem.Němci by nikdy ne ku po va li doma
jiné po tra vi ny než svoje (Ak.c.cz/7).

(17) Owie cz ki:
Po li ti ka si dovolí jen to, co jí dovolí voliči ..... a my jsme je takové
ovečky ... (Ak.c.cz/7).

Jest to od wołanie do po wszech nej i uni wer sa l nej me ta fo ry bi b li j -
nej „owie czek pro wa dzo nych na rzeź”, któ ra sym bo li zu je Cze chów.
W men ta l no ści cze skich dys ku tan tów po ja wia się za tem ob raz gru py
bez bron nych, któ ra zo sta nie zgład zo na. To, co w tym kon te k ście jest
szcze gó l nie in te re sujące, że owa gru pa Cze chów, uz nająca sie bie za
bez bron ne ofia ry, jest za gro żo na działania mi ta k że z wewnątrz cze -
skiej społecz no ści. W tym przy pa d ku twardą opo zycją dla bez bron -
nych Cze chów są ich po li ty cy, a zwłasz cza rząd oraz in ni ro da cy, któ -
rzy nie dbają o do bro całego na ro du, a je dy nie walczą o włas ne ko rzy -
ści. Są to wro go wie, ina czej zdzie r cy (w zna cze niu eko no mi cz nym):

(18) U nás je to v kšeftě jen samý vyděrač. (Ak.c.cz/1)

Na stępną cechą Cze chów, któ ra sa mi u sie bie za uwa żają, to umie -
ję t ność szy b kie go ucze nia się niewłaści wych rze czy. W tym kon te k -
ście po ja wia się ne ga ty w ny przykład Po la ków, od któ rych Cze si przej-
mują po wszech nie nie akce pto wa ne wzo r ce: 

(19) Snaha fi x lo vat na všem možném je u některých Poláků už ja ko u si pod -
iv nou tradicí, znám to i z vyprávění svého děda i praděda a mnoha dal-
ších lidí, co měli v tomto směru s polskými obchodníky a překupníky
nějakou tu zkušenost. Těžko říct čím to je, protože ti švindlíři jsou „ku -
po di vu“ často zároveň i bigotními věřícími, třebaže by takto snad už
mohli vědět, že tím páchají těžký hřích.. :-( 
Ale nejde jen o Poláky, i Češi se učí na tomto poli velmi rychle, zvláště
v posledních cca dvaceti letech. ;) (Ak.c.cz/3)

Za tem Cze si uczą się „kom bi no wa nia” we wszy stkim, a wzo rem
dla nich mogą być Po la cy. 
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3 Właściwie: Kocourkov: smyšlená obec s hloupými obyvateli; takové prostředí
(Slovník spisovného jazyka českého, 1998, red. J. Filipec, Praha: Academia, s. 137); 
hanl. Špatně fungující státní či obecní správa, charakterizovaná byrokracií a hlou-
postí, srov. absurdistán, kakánie, kafkárna […] (Slovník nespisovné češtiny, 2006,
red. J. Hugo, Praha: Maxdorf, s. 187).



Wspo mnia ny rząd cze ski w po wszech nej konce ptua li za cji dys ku -
tan tów na fo rum in ter ne to wym przy j mu je zna mio na ma fii, któ ra
działa ty l ko na własną ko rzyść i mógłby być na stępcą ma fii włoskiej:

(20) ve vládě nesměly být jen samí mafiáni! to państwo je tento stát
nástupcem italské mafie,nic se konat nebude a náš stát a vlastní národ
se bude dál li k vi do vat a ožebračovat. (Ak.c.cz/6)

W mnie ma niu osób za bie rających głos na fo rum rząd two rzy
z Cze chów na ród ka lek i po krak: 

(21) Naše vláda dělá z Čechů národ mrzáků (Ak.c.cz/7),
a ponad to rząd głod zi Cze chów i jest go r szy niż Hi t ler:

(22) Naši po slan ci náš národ zcela vyhladí ani nebude třeba Hitler,protože
naši páni po li ti ci to dokonají za něj. (Ak.c.cz/7)

W ro zu mie niu cze skich dys ku tan tów na fo rum in ter ne to wym rząd
uważa swo ich oby wa te li za pro się ta:

(23) asi nás maj za prasata. Říká se, že dobrý prase všechno spase.
(Ak.c.cz/2)

2. Obraz Polski i Polaków w oczach Czechów

Cze si prze ja wiają bar dzo kry ty cz ny sto su nek do sie bie sa mych,
widząc sze reg za gro żeń wewnątrz włas nej społecz no ści. Jed nak du żo
wię kszy sto pień ne ga ty wiz mu po ja wia się w sto sun ku do in nych na ro -
dów, wśród któ rych po ja wia się na cja pol ska. Mo że my przy pu sz czać,
że owa nie chęć do Po la ków jest bez po śred nią re akcją na ar ty kuły za -
mie sz czo ne na po rta lu aktu a l ne.cen trum.cz, któ re sta no wią swo istą
pro wo ka cję do wy po wie dzi ne ga ty w nych o na cji pol skiej.

W dys ku sjach na fo rach in ter ne to wych mó wi się o no wych fo r -
mach wa l ki i stwa rza nia za gro żeń po przez działania pro wa dzo ne na
po lu go spo da r czym. Po ję cie wo j ny we współcze s nej konce ptua li za cji 
uległo zna cz nej prze mia nie: dziś sku te cz nym na rzę dziem wa l ki mo że
być wpro wa dza nie na ryn ki ży w no ści złej ja ko ści, któ ra mo że stwa -
rzać za gro że nie dla całych społeczeństw, a zwłasz cza mieć wpływ na
zdro wie i ży cie najmłod szych przed sta wi cie li na ro du.

Uży ta me ta fo ra wo j ny po ka zu je, że za ata ko wa ni z jed nej stro ny
bro nią się, a z dru giej są w fa zie przy go to wa nia do ata ku na wro ga.
Świadczą o tym fa kty ję zy ko we. Cze si mają świa do mość te go, że są
przed mio tem ata ku: 

(24) Jsem zvědavý, letos v září jedu na túru do Polska k Baltu. Snad se
neotrávím.... Uvidíme, uvidíme. (Ak.c.cz/2)

Na rzę dziem ata ku na Cze chów ze stro ny Po la ków jest spe cy fi cz ny 
ro dzaj bro ni, ja kim jest ży w ność. Dla oz na cze nia pol skiej ży w no ści
dys ku tujący uży wają nazw o ko no ta cjach ne ga ty w nych:

(25) polský humus, polský sračky, polské svin st vo, hnůj. (Ak.c.cz/7)

W tym że kon ce pcie wo j ny po ja wia się ta k że pro po zy cja mo ż li wej
(sa mo)ob ro ny: 

(26) Zavřít hranice, nátáhnout ost na tej drát, nabít ele ktri kou. Ať si svoje
jedy žerou doma sami. (Ak.c.cz/1)

Na zwy Po la ków wy stę pujące w te kstach rów nież nie od zna czają
się po zy tyw ny mi aso cja cja mi. Wśród dys ku sji na fo rum na stę pu je
opis ”wro ga”, czy li opis Po la ków, ich cech, któ rzy wy stę pują pod
obelży wy mi w ję zy ku cze skim na zwa mi Pšonk i lump:

(27) když jsem před půl rokem na Pšonky a jejich výrobky nadával, kolik se
tu na mě obořilo pšonkomilců!!! (Ak.c.cz/3)

(28) a proč bychom měli být kamarády takových lumpů? (Ak.c.cz/3)

Na uwa gę zasługu je de ry wat: pšonkomilec, czy li zwo len nik Pšon-
ków, czy li Po la ków.

W dys ku sjach na wy bra nych fo rach in ter ne to wych wie le mie j s ca
za j mują ko men ta rze od no ś nie cech pol skiej na cji. Ko men tujący usi-
łują ta k że pod dać sze r sze mu opi so wi za cho wa nia, oby cza je i ce chy
Po la ków, w któ rych po ja wia się ten den cja do kom bina to r stwa i prze -
sad nej de wo cji: 

(29) Polaci švindlíři jsou často zároveň i bigotními věřícími, třebaže by
takto snad už mohli vědět, že tím páchají těžký hřích. :-( Tak poláků
jsem poznal v zahraničí tolik, že poznat Polsko fakt nechci. Kradou,
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lžou, fetujou, chlastaj, kurvěj se, ale v neděli tradá do kostela. Ale já
jsem pro ně ten špatnej, páč se s nima ne mo d lim. Opravdu zvrácený
hodnoty. Nejspíš i výrobci jejich jedovatých po tra vin maji klidný spaní, 
protože si odříkali otčenáš, tak je jim všechno odpuštěno. (Ak.c.cz/4)

Ce chy Po la ków po rów ny wa ne są ta k że do cech na cji ży do wskiej: 

(30) na Poláky se moc dobře ve světě nedívají , sice pracují kde mohou, ale
pořád čekají na příležitost jak něco obejít, v tom se podobají polským
židům (Ak.c.cz/1)

Jed no cze ś nie dys ku tan ci, wy po wia dając się w te ma cie cech cha -
rakte ry zujących Po la ków, mają ten den cję do kon fron to wa nia ich z in -
nym sąsia dem – na ro dem nie mie c kim – na je go ko rzyść: 

(31) Hlavně že se neza po me no ut v Polsku pokřižovat a modlit se, fa na ti ci
náboženský homofobní , to by jim šlo. To co oni posílají k nám v Ně-
mecku nedávají žrát ani prasatům!!! (Ak.c.cz/3)

Opi sy wa ne są ta k że tzw. ty po we (chciałoby się po wie dzieć ste reo -
ty po we) ce chy pol skie: 

(32) Ty pi c ky polské, že? Lepší malej (v tomto případě velkej) kšeft než
velká práce!! (Ak.c.cz/3)

W kon te k ście ob ra zu sto sun ków pol sko - cze skich ry sujący się
sche mat ‘wojny’ do da t ko wo jest wzmo c nio ny o przy wołanie starych,
hi sto ry cz nych już, ura zów, związa nych z kwe stia mi nie gdy sie j szych
ziem cze skich, które aktu a l nie na leżą do Pol ski: 

(33) naše přirozené nepřátele, oku pan ty Slezska, vyhaněče našich so u k me -
novců z Kladska. Pryč s Polskem. (Ak.c.cz/6)

W opi sy wa nym kon ce pcie wojny po ja wia się jed nak re fle k sja
związa na z py ta niem o po wód agre sy w ne go, w od czu ciu Cze chów,
za cho wa nia Po la ków. 

(34) Co jsme těm Polákům udělali, proč nás chtějí otrávit? (Ak.c.cz/3)

Je den z użyt ko w ni ków fo rum sta ra się zna leźć od po wiedź na py ta -
nie o cha ra kte rze re to ry cz nym:

(35) To je za to rčení že Polka patří do maštale (Ak.c.cz/3)

W to ku ana li zy od kryto, iż Pol ska jest ne ga ty w nie konce ptua lizo -
wa na przez pry z mat in ne go na ro du, co po twier dzo ne jest wyra że -
niem: 

(36) Polsko je evropská Čína. (Ak.c.cz/4),

co mogłoby przy woływać aso cja cje związa ne z wy ob ra że niem słabej
ja ko ści i ni skie go po zio mu ży cia w Chi nach. 

Po zy ty w ne ko men ta rze na te mat Pol ski i Po la ków w za sa dzie nie
wy stę pują. Jed nak na le ży wspo mnieć, że Po la cy by wają też le piej
oce nia ni, ani że li Nie mcy. Je den z ucze st ni ków dys ku sji za uwa ża, że 

(37) „normy v Polsku jsou přísnější než Německé”. (Ak.c.cz/7)

Są ta k że oso by, któ re za uwa żają ne ga tywną ka m pa nię me dialną
w Cze chach, skie ro waną prze ciw ko Pol sce. Nie któ rzy ucze st ni cy
dys ku sji wska zują, że pra wdo podo b nie cho dzi o go spo darczą ka m pa -
nię anty polską na rzecz Nie miec: 

(38) V Polsku mají skvělé uzeniny, pečivo, dobře se tam najíte v re sta u ra ci.
Nikdo se nepře, že i tam jsou šejdíři, ale tohle je asi nějaká protipolská
kampaň - polské zboží má uvolnit místo třeba tomu německému, kdo
ví. (Ak.c.cz/3)

3. Obraz Niemiec i Niemców w oczach Czechów

W te ma cie konce ptua li za cji okre ślo nych na cji, zwłasz cza pol skiej
i cze skiej, przez ucze st ni ków roz mów na fo rach in ter ne to wych wy da -
je się, że z naj wię kszym sza cun kiem po tra kto wa no na ród nie mie cki.
Od by wało się to czę sto po przez kon fron ta cję wy ob ra że nia na te mat
Nie mców z ob ra zem Po la ków oraz sa mych Cze chów.

Nie mcy sta no wią pe wien wzór za cho wań w wie lu płasz czy z nach
ży cia i w ro zu mie niu cze skich dys ku tan tów, je że li ten wzór byłby
właści wie za sto so wa ny, to przy niósłby Cze chom bo ga c two w sfe rze
go spo da r czej. Jed nak da się za uwa żyć, że Cze si ta k że zdają so bie
spra wę z te go, ze nie wszy stkie spo so by za cho wań są właści we. 
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(39) firmy z Německa? No v Německu se chovat umějí, ale když ty samé
firmy přijdou do České re pu b li ky, tak za po me nou na veškerou
slušnost! (Ak.c.cz/6)

W ne ga ty w ny spo sób by wają ta k że konce ptua lizo wa ni Nie mcy z
byłej NRD: 

(40) A což nám teprve tají so u dru zi s NDR!!! Ty jejich bra twu r sty,kterými
nás tady krmí jsou do za ji sta taky po klinické smrti u nich v regálech!
Ale v česku-To se prodáááá,néé? (Ak.c.cz/6)

Jak za uwa ży li śmy ob raz Czech i Cze chów jest w za sa dzie zde ter -
mino wa ny przez czyn ni ki wy wołujące po czu cie za gro że nia oraz
wzbu dze nie od ru chu ob ron ne go. W związku z tym cze s cy dys ku tan ci
iden ty fi kują wro gów, któ rzy są obe c ni wśród sa mych Cze chów (rząd
i pro du cen ci ży w no ści), a ta k że ob se r wują za gro że nie ze w nę trz ne ze
stro ny Unii, Pol ski, czę ścio wo Chin, w nikłym sto p niu ze stro ny Nie -
miec.

W ana li zie re la cji i two rze nia ję zy ko wych ob ra zów na ro dów cze -
skie go, pol skie go i nie mie c kie go w cze skim dys ku r sie in ter ne to wym
po ja wia się prze de wszy stkim po czu cie za gro że nia wśród sa mych
Cze chów. Tworzą oni opo zy cje w sto sun ku nie ty l ko do Po la ków, ale
ta k że w ob rę bie włas nej na cji. Du żo ko rzy st niej w tym po rów na niu
wy pa da ob raz Nie mców. 

Analiza zgromadzonego materiału potwierdza, że stereotypy na ro -
do we są tworzone w relacji „my-oni” a zbudowany pejoratywny obraz 
sąsiada różni się jedynie stopniem negatywizmu (ładunek emocji ne -
ga ty w nych ze strony czeskiej jest dużo większy w stosunku do Po la -
ków, mniejszy do Niemców). Potwierdza się także teza, że stereotypy
są „interpretacją i projekcją, a nie odbiciem rzeczywistości” (por. Bart-
mi ń ski, Panasiuk 2001, s. 373) i mogą one mieć charakter kon fli kto -
gen ny. Szczególnie problem ten ważny jest w sytuacji dyskursu in ter -
neto we go, poprzez który owe stereotypy mogą być szybko roz prze -
strze nia ne i aktualizowane, co tym bardziej zwiększa ich funkcję
w kształtowaniu przestrzeni negatywnej, a Internet może stać się ku
temu skutecznym narzędziem i mieć wpływ na rzeczywistość realną

(pozawirtualną). Można zatem stwierdzić, że dyskusje prowadzone na 
czeskich forach internetowych, dotyczące cech sąsiednich nacji, nie
tylko utrwalają stereotypy, które od lat funkcjonują w społeczności
czeskiej (por. nazwa: Pšonk), ale mogą stać się podstawą do roz po -
wszech nia nia nowych, negatywnych obrazów językowych i służyć do 
szybkiej oceny psychospołecznej danej nacji. Narzędziem „po mo c ni -
czym” w tym celu może być dyskurs internetowy jako przykład mul -
timo da l nej komunikacji usieciowionej (por. Bucher 2015).
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Wo jciech HOF MAŃSKI

Praga

Ewo lucja świa do mości językowej Czechów
po 1989 roku

Ke y words: Czech language, Slo vak language, lan gu a ge plan ning, lin gu i stic awa re -
ness

Słowa klu czo we: ję zyk cze ski, ję zyk słowa cki, po li ty ka ję zy ko wa, świa do mość ję zy -
ko wa

Abs tract

This paper is devoted to the formation of the lin gu i stic awareness of the Czechs
after 1989. Rapid changes in the lin gu i stic and para lin gu i stic reality of the past 25
years are as so cia ted with the Velvet Re vo lu tion and the division of Cze chos lo va kia.
The most important changes in the lin gu i stic awareness of the Czechs after 1989 are
the gradual increase in the social ac ce p tan ce of the col lo qu ial language and lack of
objection against the pro gres sion of bru ta li za tion of the language of public debate.
This can be in ter pre ted as the di sap pea ran ce of the need to aest he ti ci se the language
and also as an aversion to, in its broadest sense, the Czech language culture. The most
important change, however, seems to be a lack of awareness that the society is
bilingual and that Cze ch- S lo vak com mu ni ca tion within the society is possible.

Niniejszy referat po świe co ny jest kształtowaniu się świa do mo ści językowej
Czechów po roku 1989. Gwałtowne zmiany w rze czy wi sto ści językowej i poza ję zy -
ko wej ostatnich 25 lat wiążą się z aksamitną rewolucją oraz rozpadem Czechosłowa-
cji. Do naj waż nie j szych zamian w zakresie świa do mo ści językowej Czechów po roku 
1989 zaliczyć można stopniowy wzrost społecznej akce p ta cji dla języka po to cz ne go
oraz brak sprzeciwu wobec postępującej bru ta li za cji języka debaty pu b li cz nej.
Można to in ter pre to wać jako zanik potrzeby este ty za cji języka oraz niechęć wobec
szeroko ro zu mia nej kultury języka czeskiego. Naj wa ż niejszą zmianą wydaje się
jednak to, że świa do mość społecznej dwu języ cz no ści i możliwej komu nika tyw no ści
czesko-słowackiej nie jest oczywista.

Świa do mość ję zy ko wa sta no wi jed no z cie ka wszych za gad nień
współcze s nej lin g wi sty ki. Je go inter dyscy plina r ny cha ra kter do sko -

na le wpi su je się w ho li sty cz ny, wręcz eks pan sy w ny, cha ra kter post -
struktu ralisty cz nych dys ku r sów, ta kich jak do mi nująca dziś meto -
dolo gi cz nie kog nity wi sty ka. Świa do mość ję zy ko wa by wa nie kie dy
uto ż sa mia na z wiedzą, którą na te mat ję zy ka po sia da je go ro dzi my
uży t ko w nik. Te go ty pu stwier dze nie jest jed nak pe w ne go ro dza ju
upro sz cze niem. Wie dza ję zy ko wa bo wiem jest dzie lo na na dwie czę -
ścio wo opo zy cy j ne ka te go rie: wie dzę ukrytą oraz wie dzę me ta ję zy -
kową. O ile w przy pa d ku osób posługujących się ję zy kiem ob cym naj -
isto t niejszą ro lę od gry wa wie dza meta ję zy ko wa, o ty le w przy pa d ku
na ty w nych użyt ko w ni ków ję zy ka wie dza ukry ta wy da je się całko wi -
cie wy sta r czająca. Umie ję t ność komu ni ko wa nia się nie jest prze cież
obli gato ry j nie związa na ze zdo l no ścią two rze nia opi sów czy ocen
włas ne go sy ste mu ję zy ko we go, na to miast sam pro ces ak wi zy cji ję zy -
ka pie r wsze go roz po czy na się już w mo men cie, gdy trud no je sz cze
mó wić o po sia da niu pełnej świa do mo ści. Co wię cej, współcze s ne me -
to dy ba da nia ośro d ków mo wy – prze de wszy stkim do lne go za krę tu
czołowe go (IFG) oraz za krę tu skro nio we go gó r ne go (STG) przy po -
mo cy czyn no ścio we go re zo nan su mag nety cz ne go (fMRI) wy ka zują
wię kszy po ziom akty w no ści ko ry mó z go wej u osób posługujących się 
w da nym mo men cie ję zy kiem ob cym w po rów na niu z grupą osób na -
ty w nych, któ re słyszą ten sam ko mu ni kat.

Świa do mość ję zy ko wa byłaby więc bli ż sza wie dzy meta ję zy ko -
wej, choć ze wzglę du na jej czę ste nie do bo ry u na ty w nych użyt ko w ni -
ków ję zy ka pod sta wę sta no wi jed nak wie dza ukry ta (in tui cy j na).
Składają się na nią opi nie na te mat ję zy ka, a ta k że okre ślo ne po sta wy
wzglę dem za chodzących w nim pro ce sów (akce p ta cja, ne ga cja) czy
mo ż li wo ści komu nika cy j nych, któ re da ny ję zyk stwa rza. Jed nak – jak
pod kre śla An drzej Mar ko wski – ba da nia te go ro dza ju świa do mo ści
ję zy ko wej (np. współcze s nych Po la ków) są do pie ro w sta dium po-
czątkowym, a wie dza na ten te mat jest frag men tary cz na (por. Mar -
kowski 2005, s. 123–126). Ta ka sy tu a cja do strze ga l na jest rów nież na
ob sza rze Czech. Na le ży przy tym z całą mocną pod kre ślić, że mię dzy
oby d wo ma na ro da mi ist nie je bar dzo wy ra ź na ró ż ni ca, któ ra wiąże się
z fa ktem re kon stru owa nia ję zy ka cze skie go na fa li dzie więt na sto -
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wieczne go od ro dze nia na ro do we go. W konsekwencji brak pełnej cią-
głości rozwoju czeszczyzny przekłada się na skrajnie różne sądy do ty- 
czące neu tra l ne go ko du komu nika cyj ne go na te re nie dzi sie j szej Re -
pu b li ki Cze skiej (hi sto ry cz nie dzie lo nej na Cze chy, Mo ra wy i Śląsk).
Sądy te są rów nież si l nie zróż ni co wa ne re gio na l nie ze wzglę du na nie -
rów ny sta tus i za sięg in ter dia le ktu obecná čeština (por. Sia t ko wska
1992, s. 6–7; Ba lo wska 2006). Do da t ko wym ele men tem utrudniają-
cym ba da nie świa do mo ści ję zy ko wej Czechów są re a lia po li ty cz ne –
wciąż uka zujące sil ne po wiąza nia słowac ko - cze skie. 

Ana li zując naj no wsze zmia ny świa do mo ści ję zy ko wej Cze chów,
wa r to jed nak od nieść się do nie co sze r sze go kon te kstu histo ryczno -
-języ kowe go. Isto t nym czyn ni kiem wy da je się brak pełnej spó j no ści
zacho d niosłowia ń skiej gru py ję zy ko wej. Trze cia fa za wę dró wek Sło-
wian do pro wa dziła do wykry stali zo wa nia się w VII wie ku wszy stkich 
trzech teryto rialno -języ ko wych ze społów. Jed nak w IX wie ku na szej
ery układ ten uległ prze mia nie. W związku z mi gracją Ma dzia rów,
a ta k że akty w no ścią ple mion ge r ma ń skich, któ re z Ba wa rii po ru szały
się wzdłuż Du na ju, doszło do od cię cia przo d ków dzi sie j szych Cze -
chów i Słowa ków od gru py Słowian połud nio wych. W efe kcie –
jak jed noz na cz nie wska zują Kry sty na Długosz -Kur cza bo wa i Sta -
nisław Du bisz – ję zyk cze ski i słowa cki za li cza my do grupy za cho d -
niosłowia ń skiej, choć pie r wo t nie dia le kty, któ re sta no wiły ich pod sta -
wę, na le żały do gru py połud nio wosłowia ń skiej (Długosz -Kur cza bo -
wa, Du bisz 2003, s. 45–46). 

Konsekwentny rozwój czeskiej lingwokultury zatrzyma dopiero
okres po białogórski. Kry zys oka zał się na ty le po wa ż ny, że ko nie cz ne
stało się od twa rza nie cze sz czy z ny ja ko ję zy ka o wy ra ź nie ogra ni czo -
nym zróż ni co wa niu sty li styczno- fun kcjo nal nym i po sia dającym za -
wę żo ny za sięg społecz ny. Efe kty prac pod ję tych przez Josefa Do brov-
skie go czy Jo se fa Jun g man na są, jak wia do mo, im po nujące. Cze sz -
czyzna od ra dzała się, choć w ów czesnych re a liach po li ty cz nych sa mo -
dzie l na cze ska pa ń stwo wość nie była oczy wi ście mo ż li wa. 

Po li ty ka tworzących się or ga ni z mów pa ń stwo wych ukie run ko wa -
na jest czę sto na two rze nie mi tów założy cie l skich, udo wad nia nie

społecz no ści mię dzy naro do wej za sad no ści ist nie nia pa ń stwa, eks po -
no wa nie spó j no ści ku l tu ro wej (cza sem i et ni cz nej) oraz hi sto ry cz nych 
związków oby wa te li z za mie szki wa nym przez nich te re nem. Nie ina -
czej było i w tym przy pa d ku. W kon sty tu cji z 29 lu te go 1920 poja wiło
się – dość za ska kujące z dzi sie j szej per spe kty wy – po ję cie pra w ne: ję -
zyk cze chosłowa cki (řeč československá / ja zyk československý; sze -
rzej patrz: Li po wski 2005). Re a li za cja po li ty ki we wnę trz nej pa ń stwa
po przez pro wa dze nie okre ślo nych działań bez po śred nio na po zio mie
po li ty ki ję zy ko wej nie jest ni czym szcze gó l nym. Po do b ne sy tu a cje
obse rwo wa li śmy je sz cze nie da w no na Bałka nach po wo j nie do mo wej
i roz pa dzie Ju gosławii, kie dy li cz ba mię dzy naro do wo uz na wa nych ję -
zy ków słowia ń skich gwałto w nie się zwię kszyła. Jed nak po ję cie ję zy -
ka cze chosłowa c kie go oka zało się na ty le trwałe, że sku te cz nie funk-
cjo no wało do je sie ni 1938 ro ku, gdy ogłoszo na zo stała au to no mia
Słowa cji. Wa r to ta k że przy po mnieć, że sa mo po ję cie ję zy ka cze cho-
słowa c kie go w no wym pa ń stwie cze chosłowa c kim po cho dziło bez -
po śred nio od przy ję tej ów cze ś nie kon ce pcji na ro du cze chosłowa c kie -
go. Jak mo ż na się do my ślać, powsta wa nie te go pa ń stwa było wy -
nikiem działal no ści za rów no po li ty cz nej, jak i wo j sko wej, na to miast
po ję cie na ro du cze chosłowa c kie go od gry wało w tym kon te k ście ro lę
klu czową.

W ta kiej sy tu a cji najtrud nie j szy wy da wał się problem in ter pre -
towa nia na ro du w per spe kty wie ję zy ko wej czy et ni cz nej. Sko ro jed -
nak w pra kty ce uży tko w ni cy ję zy ka cze chosłowa c kie go uz na wa li się
w pie r wszej ko le j no ści za Cze chów czy Słowa ków, ewen tu a l nie
w drugiej za Cze chosłowa ków, a ich ję zy kiem co dzien nej ko mu nika -
cji był cze ski lub słowa cki, „plan naro do twó r czy” po wiódł się ty l ko
czę ścio wo. I choć osiągnię to w ten spo sób ab so lu t nie równy sta tus
obu ję zy ków, to para do ksa l nie kon ce p cja ta opie rała się na eks po no -
wa niu jed ne go nie ist niejące go ję zy ka, któ ry rea li zo wa ny jest w dwóch
ist niejących wa rian tach.

Co dzien ny kon takt dwóch bar dzo bli sko spo kre w nio nych ję zy ków 
spo wo do wał, że mię dzy przed stawi cie la mi obu na ro dów do sko na le
fun kcjo no wała ję zy ko wa komu nika ty w ność. Ów cze s na świa do mość
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ję zy ko wa była więc opa r ta na po wszech nej akce p ta cji dwu ję zy cz noś-
ci w ży ciu społecz nym oraz po czu ciu si l nej wię zi et ni cz nej z bli skim
na ro dem (uwa run ko wa nia socjo ling wisty cz ne). Cze sz czy z na była
naj czę st szym z kodów ko mu ni ka cji, ale nie obli gato ry j nym. Cze si nie
ty l ko by li świa do mi za cho d niosłowia ń skiej bli sko ści, ale też po tra fi li
ją wy ko rzy sty wać. Upa dek ko mu nizmu uz nać na le ży za pie r wszy po -
wa ż ny punkt zwro t ny w opi sie świa do mo ści ję zy ko wej Cze chów po
1989 ro ku. Po do b nie jak w Pol sce, do te go cza su w me diach nie po -
dzie l nie rządziła no wo mo wa, opie rająca się na kre o wa niu rze czy wi -
stość po przez do bór ści śle okre ślo nych form le ksy ka l nych i fraze olo -
gi cz nych o si l nych właści wo ściach aksjo lo gi cz nych. Kres no wo mo -
wy przełożył się bez po śred nio na swo i ste ożywie nie ję zy ka. Uży t kow-
ni cy zetknęli się z zu pełnie in nym, „wol no ryn ko wym“ wy mia rem
kreaty w no ści ję zy ko wej. Do głosu do szedł nie li te ra cki ję zyk po to cz -
ny, „ży wy bar w ny, pełen hu mo ru, czę sto do sad ny i »sza r gający świę -
to ści« no wo mo w ne” (Mar ko wski 2005, s. 95). Sta no wił on swo i ste
an ti do tum na no wo mo wę. Z te go właś nie po wo du bez wię ksze go tru -
du zaob se r wo wać mo ż na eks pan sję śro do wi skową (eli ty inte le ktua l -
ne) i te ry to rialną (po ja wia nie się wykład ni ków tej od mia ny ję zy ka po -
za re jo nem śro d ko wych Czech) obe cnej češtiny, czy li nie ofi cjal ne go
ko du komu nika cyj ne go o sta tu sie in ter dia le ktu. Przy czym za ten stan
rze czy odpo wie dzia l ne są prze de wszy stkim śro d ki ma so we go prze -
ka zu. 

Ko lejną kon se k wencją za ni ku no wo mo wy jest bru ta li za cja ję zy ka
de ba ty pu b li cz nej, co świe t nie zo bra zo wał w swo jej wy po wie dzi pre -
zy dent Jiří Ze man:

Víte, co je to „pasy” v angličtině? […] „Kunda", vysvětluje Zeman. Takže s pro-
minutím v textech této skupiny je kunda sem, kunda tam. Opravdu dokonalý případ
politického vězně jako vyšitej1.

Cze si są więc świadomi, że ta ki ję zyk de ba ty trze ba uz nać za jed -
noz na cz nie żenujący, co nie zmie nia fa ktu, że przy zwo le nie na je go

sto so wa nie i społecz na akce p ta cja wu l ga r nej ko mu ni ka cji jest wy ra ź -
nie wię ksza niż 25 lat te mu i się ga już na wet elit.

Osta t nie la ta przy niosły rów nież istotną zmia nę w za kre sie ję zy ko -
wych re la cji cze sko-słowa c kich. Roz pad Cze chosłowa cji do pro wa -
dził do po wsta nie całko wi cie no wej sy tu a cji ję zy ko wej. Do strze ga l na
stała się fun kcjo na l na asy me tria, któ ra wiąże się z od mienną liczbą
użyt ko w ni ków obu ję zy ków. Prze wa ga li cze b na Cze chów spo wo do -
wała, że przy bra ku scen trali zo wa nej po li ty ki ję zy ko wej, to cze sz -
czyzna stała się ję zy kiem jed noz na cz nie do mi nującym. Ob ra zu je to
cho ć by ry nek wy da w ni czy, któ ry słowac koję zy cz ne przekłady czę sto
ogra nicza do ty tułów, wcześniej nie wy da nych na ryn ku cze skim – te
bo wiem zo stały już na Słowa cję spro wa dzo ne. Na wciąż pre sti żo wy
sta tus ję zy ka słowa c kie go wpływ mają spe cy fi cz ne przy wi le je, któ re
pra w nie gwa ran tu je Re pu b li ka Cze ska. Do naj waż nie j szych na le ży
mo ż li wość zdo by wa nia kształce nia w ję zy ku słowa c kim, co w pra kty -
ce oznacza przygotowywanie prac dyplomowych i skadanie eg za mi -
nów bez koniecznoci przekadu na czeski2. 

Ogra niczenie kon ta któw ję zy ko wych po ro ku 1993 spo wo do wało
jed nak sto p nio wy za nik świa do mo ści ist nie nia tak wy ra ź nej bli sko ści
obu ję zy ków. Najmłod sza ge ne ra cja czę sto wska zu je wręcz na niedo -
sta te cz ne ro zu mienie ję zy ka słowa c kie go. Ję zyk ten sto p nio wo więc
zy sku je sta tus ję zy ka ob ce go sen su stri c to, a sa mi Cze si tracą de kla ro -
waną je sz cze nie da w no dwu ję zy cz ność. Po pra wa sy tu a cji eko no mi -
cz nej Czech stała się da l szym mo to rem zmian społecz nych, ale rów -
nież zmian na płasz czy ź nie ję zy ko wej. Je sz cze w 2001 ro ku 94,9%
(czy li 9 707 397) oby wa te li de kla ro wało cze sz czy z nę ja ko język pierw- 
szy. Na dru gim mie j s cu zna lazł się ję zyk słowa cki – 2% (208 723),
a na trzecim pol ski – 0,5 % (50 738). W tym sa mym ro ku na ro do wość
czeską de kla ro wało 90,4 % oby wa te li (9 249 777), ale na ro do wość
słowa cka za j mo wała trze cie mie j s ce w tej sta tysty ce (1,9% – czy li
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2 Po śred nio także dzięki temu czeskie uni wer sy te ty uzyskują sto sun ko wo dobre
wyniki w mię dzy na ro dowych ran kin gach (nie rza d ko jednym z isto t nych kry te riów
jest w nich liczba za gra ni cz nych stu den tów).



193 190). Na dru gim znaj do wa li się bo wiem Mo ra wia nie – 0,7%
(380 474). Na ro do wość pol ska znalazła się na mie j s cu czwa r tym –
0,5% (51 968). 

Jed nak da ne do tyczące li cz by cu dzo zie m ców prze by wających na
te re nie Re pu b li ki Cze skiej w ro ku 2009 sta no wią już spo re za sko cze -
nie. Wbrew mo ż li wym ocze ki wa niom Słowa cy nie sta no wią naj licz -
nie j szej gru py. Na pie r wszym mie j s cu ze sta wie nia zna j dują się Ukra -
iń cy – było ich wów czas 133 548. Dru dzy w ko lei Słowa cy zna cz nie
od sta wa li od tej li cz by – sta ty sty ki wska zują na je dy nie 78 024 oso by,
co wy ra ź nie zbli ża ich do trze ciej w ko le j no ści gru py emi gran tów,
czy li oby wa te li Wie t na mu (60 986 osób). Po ka zu je to bar dzo wy ra ź -
nie, że uprzy wile jo wa na pra w nie po zy cja ję zy ka słowa c kie go nie
przekłada się na naj inten sywnie j sze, co dzien ne kon ta kty ję zy ko we
Czechów. 

Tym, co jed nak wy ra ź nie sprzy ja utrzy ma niu uprzy wile jowa ne go
sta tu su ję zy ka słowa c kie go na ob sza rze zdo mi no wa nym przez na ty w -
nych użyt ko w ni ków cze sz czy z ny, jest nie wie l ka ró ż ni ca sy ste mo wa.
Według cze skich so cjo ling wi stów wy no si ona za le d wie 11%, przy
czym ana lo gi cz na od ległość mię dzy ję zy kiem cze skim a rów nież sto -
sun ko wo bliską mu pol szczyzną to aż 26% (Ne k va pil, Slo bo da, Wa g -
ner 2009. s. 15–19). 

Co jed nak wa ż ne, ba da nia komu nika tyw no ści mię dzy języ ko wej
na ob sza rze za cho d niosłowia ń skim wska zują, że ro dzi mym użyt ko w -
ni kom ję zy ka cze skie go, któ rzy nie mają do świa d czeń w ko mu ni ka cji
trans ję zy ko wej, szcze gó l ne trud no ści na początko wym eta pie kon tak- 
tu stwa rzają od mien ne płasz czy z ny po kre w nych sy ste mów. O ile
w przy pa d ku mó wio nej od mia ny ję zy ka pol skie go są to ele men ty or -
ga ni za cji pro zo dy cz nej, a prze de wszy stkim deli mita cy j ne fun kcje
dźwię ków, o ty le w przy pa d ku ję zy ka słowa c kie go naj powa żnie j sze
(a czę sto je dy ne) pro ble my sta no wi pra wdo podo b nie pod sy stem
leksy ka l ny (szerzej patrz: Ho f ma ń ski 2014, s. 169–184). 

Po stę pująca glo ba li za cja, nie roze rwa l nie połączo na z roz wo jem
wo l ne go ryn ku, wy ko rzy stu je jed nak wciąż ist niejącą bli skość ję zy ka
cze skie go i słowa c kie go. Wtó r nie sy tu a cja ta sprzy ja spo wo l nie niu

pro ce sów od da la nia się obu sy ste mów, ze w nę trz nie (w mie j s ce da w -
nej cze chosłowa c kiej po li ty ki ję zy ko wej) sty mu lując sto p nio wo za ni -
kającą komu nika ty w ność. Te go ty pu „eko no mi cz ne” wypływy na
świa do mość ję zy kową i ko m pe ten cje komu nika cy j ne dzi sie j szych
mie sz ka ń ców Cze chów prze śle dzić mo ż na na przykład zie wspó l nych, 
kome r cy j nych pro du kcji tele wi zy j nych. Do sko na le ilu stru je to Čes-
ko-Slovenská Su per Star3, pro gram o fo r mu le ta lent show na da wa ny
w te le wi zji No va. Co wa ż ne, „eko no mi za cja” kon ta ktu ję zy ków nie
ogra ni cza się w przy pa d ku Cze chów do naj wię kszych i naj dro ż szych
pro je któw, któ re po przez dywe rsy fi ka cję gru py do ce lo wej ob ni żają
ko szty pro gra mu. Te go ty pu stra te gię mo ż na zaob se r wo wać na wet na
po zio mie opa ko wań pro du któw spo ży w czych (por. zapis wy ra zów
czes. šlehačka i słow. šľahačka na opakowaniu): 

Rys. 1. Przykład ka li gra fii sy mu lującej rea li zo wa nie dwóch od rę b nych norm ję zy -
ko wych (źródło: http://static.zlacnene.sk/foto/vyrobky/307750/307532.jpg;
dostęp: 13.11.2014)
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Nie oz na cza to jed nak, że trud no ści wy ni kające ze zmie niającej się 
cze sko-słowa c kiej komu nika tyw no ści są wciąż mar gi na l ne i nie za -
uwa żal ne. W tym przy pa d ku szcze gó l ne go zna cze nia na bie ra kwe stia
mo ty wa cji w opa no wy wa niu ję zy ków nie na ty w nych. O ile mo ż na bez 
tru du przyjąć, że wspó l nym ce lem orga ni za to rów i ucze st ni ków dwu -
ję zy cz nych pro du kcji i naj róż nie j szych pro je któw han d lo wych jest
do ta r cie do jak naj wię kszej gru py do ce lo wej, o ty le w przy pa d ku in -
nych, nie kome rcy j nych płasz czyzn ży cia społecz ne go po do b ne trud -
no ści na ra stają, stając się na wet ele men tem sze ro ko ko men to wa nych
dys ku sji. Za ni kająca w Cze chach świa do mość re cep ty w nej dwu ję-
zycz no ści (lub ina czej – pro ble my z pra kty cz nym wy zy ski wa niem
zja wi ska słowia ń skiej komu nika tyw no ści mię dzy języ ko wej) przekła- 
da się na wet na czeską sce nę po li tyczną. Ilu stru je to ca sus An dreja
Babiša, mi lio ne ra słowa c kie go po cho dze nia, twó r cy kon ce r nu spo -
żywcze go Agro fert oraz li de ra ugrupowania ANO, któ ry spra wu je
obe c nie funkcję wi ce pre mie ra. Z ra cji swo je go po cho dze nia An drej
Babiš jest ce lem nie ustan nych ata ków po li ty cz nych kon ku ren tów,
któ rzy ja ko oręż pró bują (po śred nio i bez po śred nio) wy ko rzy sty wać
fakt za ni ka nia świa do mo ści cze sko-słowa c kiej komu nika tyw no ści.
Ta ka sy tu a cja miała mie j s ce, gdy opo zy cja pu b li cz nie wy tknęła wice -
pre mie ro wi, że wypłaca nie włas nej fi r mie z bu dże tu cen tra l ne go do ta -
cji uz nać mo ż na za kon flikt in te re sów (střet zájmů). Oczy wi ście, An -
drej Babiš nie za mie rzał zgo dzić się z taką opi nią i oz na j mił, że nie ro -
zu mie te go po ję cia. Nie zwy kle ce l nie sko men to wał to pu b li cy sta Mi -
ro s lav Ma cek. Akcen tując nie mal pełną zbie ż ność cze skie go i sło-
wackie go wa rian tu, stwier dził on:

Andrej Babiš tvrdí, že nerozumí termínu střet zájmů. Co takhle „stret zauj-
mov“? (http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Miro slav - Ma cek-An-
drej-Babis-tvrdi-ze-nerozumi-terminu-stret-zajmu-Co-takhle-stret-zaujmov-32725;
dostęp: 13.11.2014).

Dla zew nę trz ne go ob ser wa to ra cze skiej sce ny po li ty cz nej szcze -
gó l nie ko mi cz ne było jed nak to, że pod da wa ny ciągłej kry ty ce Babiš
po sta no wił osta te cz nie udo wod nić swym kon ku ren tom, że je go nie ty -
po wa, cza sem nie co zesłowa cy zo wa na cze sz czy z na jest jed nak całko -

wi cie zro zu miała i nie po trze bu je on po mo cy tłuma cza. W kon se k -
wen cji Ústav pro ja zyk český AV ČR wy dał ofi cja l ny do ku ment po -
twier dzający, że An drej Babiš włada cze sz czyzną na po zio mie C2 al -
bo wy ższym4:

Rys. 2. Fra g ment opi nii w spra wie idio le ktu An dre ja Babiša (źródło: http://www.
lidovky.cz/babisova-hatmatilka-korte-si-objednal-posudek-tlumocnik-neni-t
reba-stoji-v-nem-1yq-/zpravy-domov.aspx?c=A140515_175757_ln_domov
_oka [dostęp: 13.11.2014)

Ba da nia świa do mo ści ję zy ko wej sta no wią niewątpli wie zna cz ne
wy zwa nie dla języ koz na w ców zain tere so wa nych kom p le kso wym
opisem sto p nio wo za chodzących pro ce sów w społecz no ściach two-

4 „Na základě posouzení veřejně dostupných záznamů veřejných projevů poslan- 
ce a ministra financí ČR Ing. Andreje Babiše Ústav pro jazyk český AV ČR kla si fi -
ku je dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky jazyk užitý Ing.
Andrejem Babišem v těchto projevech jako projev v českém jazyce na úrovni C2 či
vyšší”.
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rzących okre śloną ling woku l tu rę. Wy ni ka to nie ty l ko z du że go ry zy -
ka kultu rocen try z mu, ale jed no cze nie z trud no ścia mi w sa mym zde fi -
nio wa niu po ję cia świa do mo ści ję zy ko wej. Je śli jed nak przyjąć, że
ś w i a  d o  m o ś ć  j ę  z y  k o w ą  tworzą sądy i opi nie na te mat ję zy ka,
a ta k że okre ślo ne po sta wy wzglę dem za chodzących w nim pro ce sów
oraz sa mych mo ż li wo ści komu nika cy j nych, trze ba uz nać, iż po ro ku
1989 do naj waż nie j szych za mian w za kre sie świa do mo ści ję zy ko wej
Cze chów za li cza się sto p nio wy  w z r o s t  s p o ł e c z  n e j  a k c e  p  -
t a  c j i  d l a  j ę  z y  k a  p o  t o  c z  n e  g o  oraz  b r a k  s p r z e  c i  w u
w o  b e c  p o  s t ę  p u j ą c e j  b r u  t a  l i  z a  c j i  j ę  z y  k a  d e  b a  t y
p u  b  l i  c z  n e j .  Mo ż na to in ter pre to wać ja ko  z a  n i k  p o  t r z e  b y
e s t e  t y  z a  c j i  j ę  z y  k a. Naj wa ż niejszą zmianą wy da je się jed nak
to, że świa do mość społecz nej dwu języ cz no ści i mo ż li wej komu nika -
tyw no ści cze sko-słowa c kiej nie jest oczy wi sta. Po ro ku 1989 Cze si
skon cen tro wa li się na włas nej ling woku l tu rze, sto p nio wo wy pie rając
z niej ob cy pie r wia stek, ja kim był wpływ nie zwy kle bli sko spo krew -
nio ne go sy ste mu ję zy ko we go. Uświa do mie nie so bie tej sy tu a cji wca -
le nie oka zało się łatwe. Do pie ro 22.09.2014 ro ku w Mi ni ste r stwie
Szko l ni c twa, Młod zie ży i Ku l tu ry Fi zy cz nej od było się pie r wsze ro -
bo cze spo t ka nie gru py eks per ckiej, któ ra miała za za da nie za opi nio -
wać i wstę p nie opra co wać ra my pro gra mu wspie ra nia komu nika tyw -
no ści cze sko-słowa c kiej. Cie ka wo stkę, uka zującą raz je sz cze na si la-
jący się cze ski lin g wo cen tryzm, sta no wi fakt, iż gru pa ta właści wie
jed nogłoś nie opo wie działa się za two rze niem pro gra mu trój stron ne -
go, na dając tym sa mym ję zy ko wi słowa c kie mu sta tus po do b ny pol -
szczy ź nie, któ ra dla Cze chów bez wątpie nia od da w na jest sen su
stricto ję zy kiem ob cym.
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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

Sta roc zeskie rękopisy w Bibliotece Narodowej w Wiedniu1

Pre zen to wa na pra ca to ana li za czte rech cze skich rę ko pi sów do tyczących ry tuału
koro nacy j ne go kró lów cze skich (A: wie de ń ski rę ko pis nr 619 – rok 1396, B: wie de ń -
ski rę ko pis nr 581 – ok. 1475 r., C: wie de ń ski rę ko pis nr 2618 – 1472 r., D: pra ski rę -
ko pis nr V B 24 – 2 poł. XV w.), prze cho wy wa nych w Au stria c kiej Bi b lio te ce Na ro -
do wej w Wied niu. Ni nie j sza mo no gra fia sta no wi pie r wsze kry ty cz ne wy da nie sta ro -
cze skich za pi sów ob rzę du ko ro na cji kró lów cze skich (po czte ry do stę p ne rę ko pi sy
z Wied nia i Pra gi). Lu d wig Stu chlik, opra co wując ma nu skry p ty, do ko nu je ich ana li zy 
pod wzglę dem ję zy ka i tre ści. Dzię ki te mu stwo rzył on pu b li ka cję, któ ra w spo sób
kom p le t ny i kry ty cz ny uka zu je za cho wa ne w Bi b lio te ce Na ro do wej w Au strii sta ro -
cze skie rę ko pi sy. Au tor bo wiem nie ty l ko po sta wił so bie za cel przy bli że nie współ-
cze s ne mu czy tel ni ko wi ana li zo wa nych ma nu skry p tów (w fo r mie trans li te ra cji i słow -
ni czka), ale ta k że na ich pod sta wie chciał prze śle dzić roz wój ję zy ka cze skie go XIV
i XV wie ku. Z te go wzglę du pra cę otwie ra kró t ki wstęp, po któ rym na stę pu je trans -
kry p cja cze skich rę ko pi sów, słow ni czek za wie rający 1393 le kse mów (łącz nie z nie -
mie c ki mi i łaci ń ski mi odpo wied ni ka mi), a na stę p nie ana li za po zio mów fonety czno-
 -grafi czne go i mor folo gicz ne go ję zy ka ty ch że rę ko pi sów. W czę ści ko ń co wej zna j -
dują się oprócz li te ra tu ry przed mio tu ta k że załączni ki: przy ję te w pra cy za sa dy trans -
li te ra cji, opis roz wo ju ry tuału koro nacy j ne go wraz z tabe la ry cz nym wy ka zem, ilu -
stra cje ana li zo wa nych rę ko pi sów oraz kró t kie stre sz cze nie w ję zy ku nie mie c kim,
cze skim i an gie l skim. W tra kcie ana li zy ję zy ka te kstów oka zało się, że dla rę ko pi sów
ist nieją trzy źródła ję zy ko we (A, B + C, E + D). Trze ba tu jed nak do dać, że naj wa ż -
niejszym ce lem pu b li ka cji było prze śle dze nie no r my gra ma ty cz nej ję zy ka cze skie go
w XIV i XV wie ku.

Pie r wsze ba da nia nad słowia ń ski mi rę ko pi sa mi zgro ma dzo ny mi w au stria c kich
bi b lio te kach prze pro wa dził pro fe sor In sty tu tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej i Sta roży t no ści
Uni wer sy te tu w Wied niu (In sti tut für Sla wi s che Phi lo lo gie und Alte rtu m skun de an
der Universität Wien) prof. Jo sef Hamm. Dał on ta k że im puls do ba da nia ko le j nych
ma nu skry p tów. Wów czas prze szu ka no 241 bi b lio tek kla szto r nych, a efe kty tych in -
ten sy w nych prac zo stały opub li ko wa ne w fo r mie ka ta lo gu (Gla goli ti s che und Ky ril li -

s che Hand s chri f ten in Österreich) w 1975 ro ku przez ze spół kie ro wa ny przez Ge r har -
da Birk fel l ne ra. Je go uzu pełnie niem był ka ta log opra co wa ny przez Ka r la Schwa rzen -
be r ga (Ka ta log der kro a ti s chen, pol ni s chen und tsche chi s chen Hand s chri f ten in ÖNB).
Tam właś nie zna lazły się do ku men ty opi sujące ry tuał ko ro na cyj ny kró lów cze skich.
Zwłasz cza do ku men ty do tyczące Ka ro la IV zwró ciły uwa gę rów nież ba da czy au -
striackich.

Rę ko pi sy te wy dały się wa ż ne nie ty l ko ze wzglę dów hi sto ry cz nych, ale ta k że ję -
zy ko wych. Za wie rają bo wiem słow ni c two okre ślo nej epo ki uwie cz nio ne al bo wprost
w te k ście, al bo w fo r mie glos (w te kstach łaci ń skich). Lu d wig Stu chlik po sta no wił
wy brać spo śród tych rę ko pi sów 6 te kstów, po chodzących z ró ż nych okre sów, i pod -
dać je ana li zie, przy czym wszy stkie po dzie lo no na 6 grup, od po wia dających na stę -
pującym okre som cza so wym: A – do 1300 r., B – 1300–1350 r., C – 1350–1380 r., D –
1380–1410, E – 1410–1450 r., F – 1450–1500 r.  Ze wzglę du na fakt, że te ksty te sta -
no wią zbiór o wie l ko ści 200 000 stron (kart), au tor mu siał ogra ni czyć swo je ba da nia
do repre zenta tyw ne go wy bo ru sta ro cze skich ma nu skry p tów. W ten spo sób włączył
się on w pro wa dzo ne w Zakład zie Hi sto rii Ję zy ka Cze skie go In sty tu tu Ję zy ka Cze -
skie go Aka de mii Na uk Re pu b li ki Cze skiej (Oddělení vývoje ja zy ka Ústavu pro ja zyk
český AV ČR) pra ce nad słow ni kiem sta ro cze skim.

Książka Lu d wi ga Stu chli ka składa się z 6 roz działów. W pie r wszych dwóch (Ein -
le i tung, s. 13–24; oraz Kodi kolo gi s ches (Be s chre i bung der Qu el len, Ur sprung, Aufbe -
wa hrung sor te, Re a lien), s. 25–41) au tor opi su je hi sto rię, źródła i po cho dze nie ana li -
zo wa nych ma nu skry p tów. Tę wie dzę po sze rza o da ne hi sto ry cz ne i ling wi sty cz ne, za -
wa r te w pra cach Jo se fa Em le ra, Jo se fa Ci bu l ki, Jo han na Lo se r t ha, Au gu sta Le-
gis-Glückseliga, Jo se fa Hrabáka, Pa v la Šafaříka, Wa l te ra Scha m s chu li, Ja na Ja ku b ca, 
Ar ne Nováka, Ja ro s la va Vlčka, Jo se fa Mühlbergera i Emi la Smetánki (roz dział 3. Bi s -
he ri ge Pub li ka tio nen zur altts che chi s chen Königskrönungsordnung: kri ti s che Be tra -
ch tun gen und Beo ba ch tun gen zu exi stie ren den Bes chre i bun gen und Bear be i tun gen, s. 
42–62). Po tym szcze gółowym wpro wa dze niu au tor przed sta wia trans kry pcję ana li -
zo wa nych rę ko pi sów (roz dział 4. Die Trans kri p tion und die Übertragungen der
Hand s chri f ten A, B, C, D und E). Właści wa ana li za sta ro cze skich ma nu skry p tów
znaj du je się w roz działach 5 (Ver gle i chen des Glos sar un ter Ein be zie hung der Hand-
schriften A, B, C, D, G, s. 217–340) i 6 (Spra chli che Cha ra kte ri stik der 4 alt t s che chi-
s chen Hand s chri f ten (A, B, C, D), s. 341–414). Całość zo stała wzbo ga co na 6 załącz-
ni ka mi, wśród któ rych zna j dują się re pro du kcje wa ż nie j szych fra g men tów ana li zo -
wa nych ko de ksów.

Roz dział le ksy ka l ny two rzy słow nik, dla któ re go pun ktem wyj ścia jest le ksy ka
pie r wsze go rę ko pi su z 1396 ro ku – Co dex 619 ÖNB. W ten spo sób po wstało 7300
kart hasłowych według wzo ru: trans kry bo wa ne hasło, lo ka li za cja, ek wi wa lent nie -
mie cki, ek wi wa lent łaci ń ski (zna j dujący się w Co de xie G), okre śle nie fo r my fle ksy j -
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nej w po szcze gó l nych ko de ksach: Co dex 619 (z 1396 r.), Co dex 581 (z 2 połowy XV
wie ku), Co dex Se ries no va 2618 (z 1472 ro ku) i Co dex VN24 Pragm (z 1466 r.). Aby
ułatwić wy dzie la nie le kse mów hasłowych w ka ż dym z ko de ksów, au tor po dzie lił Co -
dex 619 na 32 czę ści, po do b nie jak to uczy ni li wcze ś niej Em ler (1878) i Ci bu l ka
(1941) w swo ich opra co wa niach sta ro cze skich rę ko pi sów. Je że li zaś w tych gru pach
nie było od po wied nie go wy ra zu łaci ń skie go, dla te go wy ra zu hasłowe go w tym przy -
pa d ku nie po da wa no od po wied ni ka łaci ń skie go (po do b nie jak to ma mie j s ce w Co dex 
556 Wien lub w pra cy Em le ra). W przy pa d ku, gdy w jed nym z 4 sta ro cze skich ko de -
ksów bra ku je wy ra zu hasłowe go, au tor po da je je go od wołanie do in nych czę s ci. Osta -
te cz nie na słow nik składają się 1393 hasła z rozkładem czę sto ści po szcze gó l nych li -
ter: A –27, B – 39, C – 17, Č – 16, D – 67, E – 3, F – 2, G – 5, H – 26, CH – 12, I – 8, J –
25, K – 76, L – 19, M – 60, N – 95, O – 111, P – 208, Q – 1, R – 44, S – 139, Š – 17, T –
52, U – 60, V – 143, Y – 1, Z – 100, Ž – 20. Wśród nich zna j dują się od no ś ni ki, a ta k że
ki l ka wy ra zów ob cych (wy ra zów łaci ń skich), któ re nie mają źródła w cze skiej lek-
syce.

Do ko nując ana li zy ję zy ka cze skie go po wy ższych sta ro dru ków, Lu d wig Stu chlik
sku pił się na na stę pujących za gad nie niach: histo ryczno -grama tycz ne wza je m ne przy -
porządko wa nie źró deł, zakwa lifi ko wa nie ich do okre ślo ne go eta pu roz wo ju ję zy ka
cze skie go według uzy ska nych da nych i we ry fi ka cja gra ma ty cz nych (i in nych) pra -
widłowo ści w po rów na niu do wcze ś niej opi sa nych i ogó l nie przy ję tych za sad gra ma -
ty ki hi sto ry cz nej ję zy ka cze skie go (tu uwz glę d nio no gra ma ty ki hi sto ry cz ne Ge ba u e ra 
1894, 1898a i b, 1929 i Trávníčka 1935, 1956a, przy czym au tor ko rzy stał z wer sji po -
pra wio nej i uzu pełnio nej przez ze spół: Komárek (1958), Vážný (1968), Dostál (1967) 
i Trávníček (1956b), wy da nej i wzna wia nej w la tach pię ć dzie siątych i sze ś ć dzie -
siątych XX wie ku ja ko pod rę cz nik dla stu den tów, oraz uwz glę d nio no tu ta k że słow -
nik sta ro cze ski Ge ba u e ra 1970 i no wsze wy da nia). Na pod sta wie do ko na nej ana li zy
ję zy ko wej Lu d wig Stu chlik po twier dził wiek do ku men tów. Ponad to w opa r ciu
o prze pro wa dzo ne ba da nia au tor do szedł m.in. do na stę pujących wnio sków:

1. Nie wszy stkie znaki gra fi cz ne wy stę pują w równym stopniu w po szcze gó l nych ko -
de ksach. Tylko kilka znaków dia kry ty cz nych można znaleźć w ko de ksie A (1396),
a już w B, C i D są bardziej po wszech ne. Wszy stkie cztery rę ko pi sy są „młodszego
typu”, a jedynie kilka znaków tzw. „sta r sze go typu“ można znaleźć w rę ko pi sie A,
np. w ko de ksie D fonem |i| jest za pi sa ny tylko gra fe mem i, w A, B i C za pi sy wa no
go gra fe mem y i i.

2. Zmiana ‘e > ě, a (no to wa na od XII wieku) w ko de ksie C jest jeszcze nie kon sek -
went na.

3. Zmiana ’u > i (no to wa na od XIV w.) jest tu nie po twier dzo na.
4. Formy de kli nacy j ne w zna cz nym stopniu od po wia dają formom typowym dla

danego okresu rozwoju języka cze skie go, nie ma tu znaczących różnic.

5. Al te r na cja w 2. os. sg. (formy im pe ra ty wu) -i/- jest rów no mie r nie rozłożona (78
po twier dzeń dla -i, 101 po twier dzeń dla -), formy czasów przeszłych pro s tych –
aorystu i im pe r fe ktu są pra kty cz nie nie obe c ne.

6. Zgodnie z prze prowa dzo ny mi przez Lu d wi ga Stu chli ka ba da nia mi co do fre k wen -
cji in wer sji i innych zmian w za kre sie składni w za sa dzie można po wie dzieć, że
kodeksy A i B są bliższe łaci ń skie mu źródłu niż C i D, w których widać, że skry p to -
rzy podeszli do tego pro ble mu su bie kty w nie.

7. Czas po wsta nia rę ko pi su A jest okre  śla ny niemal wyłącznie na pod sta wie słow ni c -
twa ar chai cz ne go, w ma nu skry p tach B, C i D pojawia się zna cz nie mniej ar cha i z -
mów; w ko de ksie B i C ponad 75% leksyki sta r szej zastąpiono młodszą, w rę ko pi-
sie D zaś nawet ponad 90%.

8. Analiza po kre wie ń stwa rę ko pi sów F i G z rę ko pi sa mi A, B, C i D z dużym pra -
wdopo dobie ń stwem pozwala na stwier dze nie, że podczas ko ro na cji Karola IV
(1347) używano ory gina l ne go druku pi sa ne go łaciną, chociaż ana li zo wa ne rę ko pi -
sy nie zna cz nie się różnią od sko dyfi ko wa nych wersji F i G (rękopis kra ko wski F
z 1374 roku i wie de ń ski rękopis G po 1378 roku). Pie r wsze tłuma cze nie (rękopis
A) powstał w 1396 roku naj pra wdopo dob niej w oparciu o ma nu skrypt G, przy
czym tłumacz mógł znać również rękopis F.

Omawiana praca bardzo wiele wnosi w badania średniowiecznej czeszczyzny.
Autor bowiem opisał nie tylko system języka czeskiego, ale przede wszystkim
opracował obszerny słownik leksemów staroczeskich z podaniem znaczenia,
pochodzenia, charakterystyki gramatycznej, wariantów graficznych oraz lokalizacji
tekstowej. Wiele z tych wyrazów znajduje potwierdzenie w innych tekstach
staroczeskich, ale istnieją też takie, które pojawiają się tylko w analizowanych przez
Ludwiga Stuchlika manuskryptach. Z tego względu niniejsza monografia jest bardzo
cenną pracą dla historyków języka. Ponadto podkreślić należy, że zastosowana tutaj
i precyzyjnie przeprowadzona metoda badań diachronicznych może być wzorem dla
innych badaczy staroczeskich rę ko pi sów.
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Mie czysław Ba lo wski, Po znań

Slo van ské re cepce díla Rainera Maria Rilka1

Te ma ti ka slovansko-germanistické ko m pa ra ce nemá ve srovnávacím stu diu
přílišnou tra di ci. Mo no gra fie Pe tra Kučery k narušení této tra di ce přispívá a dosvěd-
čuje, že předpokládaná vzájemná uzavřenost obou komponentů ztrácí svou neko mpa -
tibi li tu. Na va zu je tak na přerušenou tra di ci českého meziválečného ger mano - s la-
vistického stu dia. Za meto dolo gic kou opo ru zvo lil au tor názory rakouského kom pa -
ra ti sty českého původu Pe tra Zi my a kom pa ra ti sty italského Ar man da Gni s chi ho.
Oba chápou srovnávací literární vědu ja ko di skurs li te ra tur, při němž ne j sou up lat-
ňována nadřazená hle di ska „velkých“ národních li te ra tur ani evropocentrická sta no -
vi ska.

Ra i ner Ma ria Ri l ke (1875–1926) je ne jed nodu chou osobností i pro ger ma ni sti ku.
Je ho raná tvor ba by la označena za te o lo gii se ce se, po jejím překonání dospěl k „bás-
ním-věcem“, smířlivý hlas hle dal v nábožen sky orientovaných po ci tech, byl ctěn ja ko 
pro rok, po sel z vyššího světa, je ho žalost nad nicotností do by hle da la vyrovnání
v řádu a mo ci. Re ce pce i in ter pre ta ce je ho díla v německém prostředí ne by la jed no du-
chá ani jednoznačná podobně ja ko in spi ra ce novo ro man tis mem, im pre sio nis mem,
sym bo li s mem, dekadencí, secesí. V počátečních prózách zřetelně pro ble sko val natu -
ra li s mus. 

České prostředí i zážit ky z dvojí ce sty do Ru ska podnítily Rilkův vnitřní vztah ke
kultuře slovanských národů. Široké kotvení je ho díla da lo P. Kučerovi vítaný námět
k te ma ti ce mo no gra fie. Zmíněné české a ruské inspirační podněty pro Ry l ko vu tvor bu 
rozšířil au tor mo no gra fie na Ry l ko vy inspirační podněty pro tvor bu českých, slo-
venských, polských a ruských básníků. U vybraných osobností – v české literatuře jde 
o J. Vrchlického, O. Březinu, J. Zahradníčka, V. Ho la na, J. Or te na a J. Skácela, ve slo-
venské literatuře o I. Kra ska, ve zmínkách o M. Šprince, E. B. Lukáče, P. Bunčáka,
v polské o B. Le śmia na a T. Misińského, v ruské o M. Cve taje vo vou a B. L. Pastěrna-
ka – ne su mu je motivické sou vi s lo sti, ale uvažuje například o zmíněných inspiračních

podnětech ne bo pronikání rilkovského este ti s mu, trýzně nevys lovi tel no sti, sna hu
o vyšší sémantickou syntézu. Soustředil se také na re fle xi, přemítání, úvahovost. Pro -
to jsou citováni i Ri l ko vi souputníci z řad impresionistů, symbolistů atd. či je ho
vrstevníci, ale také je jich následovníci. Ten to po stup skrývá úskalí, po kud by se me -
cha ni c ky hle da la po uze motivická so u vi s lost. Au tor však se zamýšlí nad dalšími
oboustrannými sou vis lo st mi danými například re fle xe mi, niternými va z ba mi lid-
ských emocí i in te le ktu, přírodních jevů...

Lze uvést několik příkladů Kučerova uvažování. Pla sti c ky například črtá české,
převážně pražské ovzduší, které by lo pro re ce pci a počátky Ri l ko va díla živ nou pů-
dou. V něm se kon fron to va la většina uměleckých směrů, s ni miž re zo no va la Ri l kova
tvor ba. Navíc pražská česko-německá kon fron ta ce a di stan ce, vytvářely specifické
tvůrčí ovzduší. Například ontologická kri ze Ja ro s la va Vrchlického ve druhé polovině
osmdesátých let souzní s počátky Ri l ko vy tvor by. V počátečních sbírkách odlišného
Ja na Skácela – Ko lik příležitostí má růže (1957) a Co zby lo z anděla (1960) – se oba
základní mo ti vy růže a anděla stávají spojnicí paradoxních souvislostí, ať jde o kon-
trastní a doplňující se dvo ji ce (krev a vo da, čerň a bělost, láska a bo lest) ne bo o tradič-
ní mo ti vy lidové po ezie, sym bo li s mu, katolické mo de r ny, po ezii všedního dne, ne vi -
di telné hod no ty každo de nno sti... 

Slovenský svět se v podobě citátových slov dostává do rané Ri l ko vy po ezie. Ril-
ko va re fle xi vi ta re zo nu je s re fle xivi tou Katolické mo de r ny ne bo slovenského sym bo -
li s mu (Mikuláš Šprinc), nadrealistů (Pa vel Bunčák). Po zi ci Bo lesława Le śmia na
v polské literatuře lze srovnávat s pozicí Ri l ka v německé a Pastěrnaka v ruské li te ra -
tuře. Le śmian věnoval například po zo r nost hu de b no sti verše. Nezůstal jen u formál-
ních prostředků, jež ji vytvářejí ne bo ovlivňují. V úvahách se do stal k niternějšímu
po hle du – k jakési neurčité složce v lidském ni tru, která má autonomní postavení. Od -
tud se dostává k pojetí, v němž hu d ba je zto tožňována s bytím, jen ona je scho p na bytí
de fi no vat a chápat je ho složitou členitost. Podobné pojetí se ozývá u Ri l ka. Uvede me -
- li pro další příklad tvor bu Bo ri se Leonidoviče Pastěrnaka, který stu do val fi lo zo fii
i na marburské univerzitě a byl tam za ujat He r man nem Co he nem, pak ne l ze po mi no ut 
společný fenomenologický přístup je ho i Rylkův k poznávání, ke složitě zvrstvenému
rozvíjení obrazných významů tíhnoucích k abs tra kci, lyrizující a filozofující zaměře-
ní je jich prozaických textů.

Kučerova mo no gra fie je originální především ze dvou aspektů – rozšiřuje po le
kom para ti sti ky na reflexivní ob la sti, pro ko m pa ra ci volí zdánlivě nekompatibilní
složky.

Vi ktor Vi kto ra, Plzeň
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Książki nadesłane

Janusz Sia t ko wski, Studia nad słowiań sko- niemie cki mi kon ta kta mi ję zy ko wy mi,
Warszawa: Wydział Po lo ni sty ki Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, Instytut Sla wi -

sty ki Za chod niej i Południowej, 2015, 503 s., ISBN 978–83–60938–84–3.

Pu b li ka cja pre zen tu je nie zwy kle bo ga ty do ro bek Au to ra w za kre sie słowia ń sko-
- niemie c kich kon ta któw ję zy ko wych. Ze bra ne zo stały tu stu dia, któ re po wsta wały
i były pub li ko wa ne na prze strze ni osta t nich ponad trzy dzie stu lat. Zna cz na część ar ty -
kułów, zwłasz cza tych, któ re zo stały na pi sa ne w la tach osiem dzie siątych, Au tor uzu -
pełnił o no we da ne i ist niejące no wsze opra co wa nia na uko we. W pie r wszej czę ści pu -
b li ka cji J. Sia t ko wski po świę ca wie le mie j s ca przed sta wie niu sta nu ba dań i pre zen ta -
cji źró deł do po zna nia wpływów słowia ń skich na ję zyk nie mie cki i je go gwa ry, ze
szcze gó l nym uw z ględ nie niem wpływu pol szczy z ny i cze sz czy z ny. Na stę p nie szcze-
gółowo oma wia słowia ń skie wpływy mor folo gi cz ne i le ksy ka l ne oraz sla wi z my
w pro zie Ho r sta Bien ka, przy ta czając bo gatą do ku men ta cję ma te riałową. Pu b li ka cja
za wie ra, oprócz ob sze r nej li te ra tu ry, ta k że in de ksy wy ra zów nie mie c kich, słowiań-
skich oraz osiem na stu in nych ję zy ków (m.in. an gie l ski, ara b ski, he bra j ski, ji dysz, li -
te wski, pru ski, tu re cki, włoski).

Rudolf Šrámek, Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska, Brno:
Ma sa ry ko va uni ve rzi ta, 2013, 222 s., ISBN 978–80–210–6298–6.

Słow nik jest owo cem wie lo le t nich prac nad słowiańską ono ma styką, ja kie Au tor
pro wa dził w ra mach Ko mi sji Ono ma sty ki Słowia ń skiej przy Mię dzy naro do wym Ko -
mi te cie Sla wi stów, szcze gó l nie zaś Ko mi sji Słowia ń skie go At la su Ono ma sty czne go
(SOA), którą R. Šrámek kie ro wał w la tach 1973–2008. W pie r wszej czę ści publi ka cji
przed sta wio ne zo stały eta py pra cy nad słow ni kiem, je go założe nia te o re tyczne oraz
roz wój prac nad ono ma sty czny mi słow ni ka mi a te r go. Po szcze gó l ne hasła pre zen tują 
nie ty l ko stro nę fo r malną to po ni mów, ale obe j mują ta k że fo r my sta r sze, zre kon stru -
owa ne, nie kie dy to po ni my nie mie c kie czy na zwy po wstałe po ro ku 1945 i za wie -
rające dia le kty z my.

Urszula Ko wa l ska, »Tato noc nebude krátká…« Do świa d cze nie roku 1968
w czeskiej li te ra tu rze emi gra cy j nej, Poznań: Wy daw ni c two Naukowe UAM,

2015, 346 s., ISBN 978–83–232–2893–6, ISSN 1429–7612.

Au to rka oma wia fe no men cze skie go ro ku 1968 na sze r szym tle ku l tu ro wym.
Przed mio tem jej zain tere so wa nia są te ksty pi sa ne po cze sku i wy da ne w cze skich ofi -

cy nach emi gra cy j nych. Przy j mu je za tem „mo del kla sy cz ny oraz tra dy cy j ny spo sób
ro zu mie nia to ż sa mo ści kon sty tuo wa nej przez ję zyk” (s. 11). Oprócz pre zen ta cji dzieł
li te ra tu ry cze skiej au to rów,  ta kich jak Jo sef Škvorecký, Mi lan Kun de ra, Pa vel Ko-
ho ut, au to rka oma wia ta k że nie za leżną pub li cy sty kę emi gra cyjną i krajową z lat
1968–1989 oraz re ce pcję ro ku 1968 po zwy cię stwie aksa mi t nej re wo lu cji.

Jana a Bohuslav Hof f man no vi, Dialogické in ter pre ta ce, Praha: Ka ro li num,
2015, 392 s., ISBN 978–80–246–2942–1.

Tom obe j mu je ar ty kuły Ja ny Hof f ma nno vej i Bo hu s la va Hof f man na pub li ko wa -
ne wcze ś niej w to mach pokon feren cy j nych lub cza so pi s mach oraz te ksty no we, na pi -
sa ne spe cja l nie do po wy ższej pu b li ka cji. Au to rzy, na wiązując do uję cia M. Ba ch ti na,
pre zen tują w swo ich ba da niach sze ro kie spo j rze nie na dia lo go wość i od wołują się do
fi lo zo fii, so cjo lo gii i psy cho lo gii społecz nej. Re pre zen tują po dej ście inter dyscy p li -
narne, wy chodząc za wsze od dzie nin, w któ rych są spe cja li sta mi: J. Hoffmannová –
lin g wi sty ka, B. Hof f mann – lite ratu rozna w stwo. W po szcze gó l nych czę ściach pu b li -
ka cji Au to rzy ana li zują na przykładach kon kre t nych te kstów dia lo gi epi sto la r ne, dra -
ma ty cz ne i inter semio ty cz ne oraz os cy la cje po mię dzy dia lo giem i mo no lo giem.

Eva Minářová, Jana Marie Tušková et al., Čeština v pohybu. Kapitoly
ke zkoumání jejího stavu a proměn, Brno: Ma sa ry ko va uni ve rzi ta, 2005,

153 s., ISBN 978-80-210-80-90-4.

Pu b li ka cja pre zen tu je wy ni ki ba dań ze społu bo he mi stów z Wy działu Peda gogi -
cz ne go Uni wer sy te tu Ma sa ry ka w Br nie na te mat nie któ rych aktu a l nych ten dencji
roz wo jo wych współcze s ne go ję zy ka cze skie go. Ba da nia syn chro ni cz ne prze prowa -
dzo ne przez ze spół spe cja li stów do ty czyły sze re gu kwe stii ogó l nych i szcze gó-
łowych, ta kich jak współcze s ne ten den cje w za kre sie słowo twó r stwa nazw włas nych,
dy na mi ka roz wo ju fo r ma cji femi na ty w nych, wa rian ty w ność wy ra zów za po ży czo-
nych, przy im ki wtó r ne, słow ni c two i eks pre sy w ność sty lu publi cysty cz ne go, roz wój
ję zy ka ko mu ni ka cji co dzien nej oko lic Bro u mo va czy dia log w dzie le li te ra c kim.
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K R O N I K A

Aleš ZÁŘICKÝ

Ostrava

Laudatio u příležitosti udělení titulu doctor honoris causa
prof. PhDr. Rudolfu Šrámkovi, CSc.

Vaše Mag nifi cence, 
Specta biles, Hon or abiles,
vážené/vážení členky a čle nové vědecké rady, dámy a pánové.
Je pro mne velkou ctí, že Vědecká rada Os travské univer zity schválila návrh

Vědecké rady její Fi lo zofické fa kulty udělit ti tul doc tor ho no ris causa za celoživ otní
významné vědecké dílo v oblasti če ské ono mas tiky a dia lek tolo gie pro fe soru Ru dolfu
Šrámkovi, s nímž členy fa kulty váže pouto dlouholeté spo lu práce i osob ního přátelství. 

Do volte, abych Vás seznámil s něk terými daty z lau reátova od borného cur ric ula.
Osud ne mohl vy brat pro ro diště ono mas tika Ru dolfa Šrámka příhodnější místo,

než je Bezručův kraj, oplývající míst ními jmény tak pod manivého kouzla. 
Pro fe sor Šrámek vyrůstal v Hošťálko vicích na Hlučín sku, v těsné blíz kosti

česko- německé ja zyk ové hranice. Důvěrná zna lost nářečních poměrů a bi lingvního
prostředí jeho do mova ho pře durčily k fi lol ogickému stu diu. V roce 1958 ab sol vo val
stu dia če ského a ruského ja zyka na Fi lo zofické fa kultě Masaryk ovy univer zity, kan -
didát skou dis ertaci na téma Místní jména na severovýchodní Mo ravě obhájil v roce
1964 na Univer zitě Kar lově v Praze. Po uk ončení vy sokošk olských stu dií půso bil
plných třicet pět let v dia lek tologickém oddělení brněn ské po bočky Ústavu pro ja zyk
český AV ČR a současně ex terně vyučo val na peda gogické fa kultě brněn ské univer -
zity i na teh dejší Peda gogické fa kultě v Os travě. Od roku 1993 je jeho čin nost spjata
s Peda gogickou fa kul tou Masaryk ovy univer zity, kde se v roce 1994 habili to val
a v roce 1996 byl jme nován pro fe sorem v oboru český ja zyk. V le tech 19931996 stál
pro fe sor Šrámek v čele kate dry bo hemis tiky Peda gogické fa kulty Masaryk ovy
univer zity, v ob dobí 19961999 zde zastával post proděkana pro vědu a zah ra niční
styky. V současné době tady působí na pozici vy sokošk ol ského pro fe sora, je čle nem
Vědecké rady Peda gogické fa kulty jakožto i čle nem oborové rady dok tor ského stu dia
český ja zyk na Fi lo zofické fa kultě Masaryk ovy univer zity.

Pro fe sor Ru dolf Šrámek náleží k nejvýznamnějším před sta vi telům če ské lingvis -
tiky, jak v domácím, tak i světovém kon textu. Jeho přínos spočívá pře devším v kon sti -
tuování a roz voji mod erní če ské ono mas tické školy, která svým zaměřením na funk-
ční, komu ni kační a teo re tické as pekty vlast ních jmen významně obo ha tila danou dis -
ci plínu i její me todologická a teo re tická výcho diska. Jeho bib lio grafie čítá více než
550 položek – mez inárodních i domácích mono grafií, stu dií, článků a dalších publi-
k ací, včetně textů popu lari začních a učeb ních. Za všechny uvádím mono grafie Místní
jména na Mo ravě a ve Slez sku I–II, společně s La dislavem Hosákem; Zeměpisná
jména v Čechách, na Mo ravě a ve Slez sku, společně s Iva nem Lut tere rem; Ret ro -
grádní slov ník míst ních jmen na Mo ravě ve Slez sku, Úvod do obecné ono mas tiky; Bei -
träge zur all ge mei nen Na mentheo rie včetně nejnovější práce Jména obcí a sídel na
Hlučín sku.

Pro fe sor Ru dolf Šrámek je rovněž autorem řady stu dií o českých a německých
nářečích a ja zyk ových kon tak tech. Významný je také jeho podíl na kon cepci velkých
pro jektů, zejména Če ského ja zyk ového at lasu, Kar pat ského dia lek tologického at lasu, 
Slo van ského ja zyk ového at lasu a Slov níku pomíst ních jmen na Mo ravě a Slez sku.

Vedle vědeckého konání pro fe sora Šrámka je neméně významná i jeho čin nost
pedagogická. Pod jeho ve dením se for movaly peda gogické a vědecké osob nosti,
z nichž mnozí se stali jeho pok račo vateli a působí ve výzkumných in sti tucích i na
českých univer zitách. V této sou vis losti zmiňuji do centa Ja ro slava Davida, ve doucího 
kate dry če ského ja zyka Fi lo zofické fa kulty Os travské univer zity v Os travě či  pro fe -
sorku Janu Pleska lo vou, ve doucí  Ústavu če ského ja zyka Fi lo zofické fa kulty Masa-
rykovy univer zity. 

Jakožto čelný před sta vi tel če ské ono mas tiky byl Ru dolf Šrámek zvo len do pre-
zidia Mez inárodního komi tétu ono mas tických věd a Mez inárodní komise pro slo van -
skou ono mas tiku při Mez inárodním komi tétu slavistů. Tím se mu dostalo nejvyššího
uznání za roz voj mez inárodní spo lu práce, reali zované s ono mas tickými pra co višti na
Slovensku, Pol sku, Německu, Rakousku a Skandinávii. Na současném re spek tova-
ném postavení če ské ono mas tické školy v zah ra ničí má vedle jejího zak la datele, pro -
fe sora Vla dimíra Šmi lau era,  beze sporu právě pro fe sor Šrámek největší podíl.

Řád naší univer zity pro udělování dok torátu ho no ris causa před pokládá, že navr -
hovanými jsou významní vědci, kteří požívají všeobecné vážnosti ve své zemi, v Čes-
ké re pub lice a v mez inárodním měřítku, vědci, kteří udržují s Os travskou univer zi tou
od borné kon takty a svým od borným půso bením přispěli k povzne sení urči tého oboru
pěs tovaného i na Os travské univer zitě. Osob nost pro fe sora Šrámka všechny tyto as -
pekty dok on ale splňuje. 

Pro fesní i privátní život pro fe sora Šrámka je spo jen s Os tra vou a re gio nem sever-
ní Mo ravy a Slez ska. Mládí prožil v dnes již měst ské části Os travy, Hošťálko vicích,
na konci 60. let 20. století začal spo lu pra co vat s teh dejší Peda gogickou fa kul tou v Os -
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travě, kde stál u zrodu ono mas tického semináře, následně zde vedl přednášky z to hoto 
oboru a reali zo val dia lek tologický výzkum. 

Díky dlouholeté čin nosti pro fe sora Šrámka ono mas tika na naší alma mater pevně
zakot vila a je jedním z výzkumných směrů Fi lo zofické fa kulty Os travské univer zity
a pro fe sor Šrámek stále par ti cipuje na jejím roz voji.

Vazba profesora Šrámka k re gionu se neo me zuje pouze na od bor nou spo lu práci
s Os travskou univer zi tou. V této sou vis losti zde zmiňuji jeho úlohu  jako zakládající-
ho člena Náz vo slovné komise města Os travy v roce 1976, podíl na stan dardi zaci ulič-
ního náz vo sloví Os travy a vyt voření vzo rové sous tavy uličních jmen v Ostravě- Hoš-
ťálkovicích včetně autor ství pub lik ací zaměřených na to po nymii slez sko mo ravského
re gionu, z nichž jmenuji Průvodce po míst ních jmé nech spe ci fického re gionu Mo -
ravskoslez ského kraje.

Závěrem mi do volte kon sta to vat, že místo konání dnešní slav nostní cere mo nie je
pro pro fe sora Ru dolfa Šrámka sym bol ické.   

Živ otní osudy se někdy po di vuhodně prolínají tak, že nak onec uzavírají určitý
kruh. Živ otní cesta pro fe sora Ru dolfa Šrámka za počala 15. ledna 1934 v Os travě –
Zábřehu, konkrétně v této bu dově, a přímo v pros toru konání našeho akade mického
obřadu, kde se dříve nacházelo no vo rozenecké oddělení zábřežské ne moc nice. 

Je pro mne mi mořád nou ctí, že v místě, kde začala ob di vuhodná živ otní pouť pana 
pro fe sora Ru dolfa Šrámka, mu bude udělen čestný dok torát Os travské univer zity
v Os travě. 

Ad mul tos an nos !

Ru dolf ŠRÁMEK

Brno

O jazyce a jazykové kultuře1

Smím před pokládat, že uvěříte, když řeknu, že prožívám dnes je di nečnou, slav -
nostní chvíli. Vybízí k za myšlení nad ces tami, které mi dopřály to, že jsem se stal čle -
nem akade mické obce univer zity rodného města. Ty cesty jsou osu dově po divné
v tom, že se dnešní slav nost koná v univer zitní aule v bu dově bývalé ne moc nice

v Ostravě- Zábřehu, dok once přímo na místě bývalého porodního sálu, kde jsem se
před 82 lety naro dil. Jako kdyby v širším rámci vy tyčo valy kraj mezi Os tra vou a Opa -
vou zvaný Hlučín sko, z něhož jsem ne jen vzešel, ale kde se zrodily i moje první zájmy 
lingvis tické. Už jako sep timán gymnázia v Hlučíně, in spi rován naším pro fe sorem
češt iny, jsem si doma v Hošťálko vicích počal zapi so vat nářečí, jímž mlu vili ro diče
i já. Při toulkách po Hlučín sku přib yla i pomístní jména. 

Tento zvláštní kraj, který byl od 1742 do r. 1920 (dvě obce do 1923) součástí
Pruska a za oku pace Německa, ztra til vlivem silné ger mani zace povědomí o his -
torické a národní spo ji to sti s českým prostředím. Byly však tři fak tory, které tyto
vazby ucho valy: lidová kul tura, nábožen ství (Hlučín sko patřilo vždy k olo moucké ar -
cidiecézi) a český dia lekt zvaný po našimu. Hlučín sko se stalo spe ci fickým typem bi -
lingvní situace: doma se mlu vilo českým nářečím slez ského typu, ale vešk erý veřejný
život včetně kul tury a škol ství byl pouze přísně německý. Český spi sovný ja zyk a če -
ská lit era tura byly neznámé. 

A tak jsem ab sol vo val německou obec nou školu v Hošťálko vicích a primu ně-
meckého gymnázia v Opavě. Po os vo boz ení, kdy se Hlučín sko opět stalo součástí Če -
sko slov en ska, měli u nás učitelé těžkou situaci. Museli nás naučit če sky číst a psát
a při tom vys vět lo vat mnoho slov a obratů německy, aby chom tomu rozuměli. Slovo
schůze jsme četli šuce, nevěděli jsme, co zna me nají slova dělat, rychlý, prázdniny
a k čemu jsou nad pís menky háčky a čárky. Do če ského gymnázia v Hlučíně jsem
mohl vstou pit až 1947, kdy jsem už uměl če sky psát a číst a věděl, kdo byla Božena
Něm cová a Petr Bezruč a že naše hlavní město je Praha. Te prve mno hem později jsem
s potěšením zjis til, že Jo sef Jung mann, bez jehož česko- německého slov níku by ne -
bylo če ského národního obrození, se češt ině naučil jako já v 11 až 13 le tech a že první
básnické pokusy Karla Hynka Máchy byly v němčině.

A tak jsem se stal bo hem is tou a slavis tou, dia lek tolo gem a ono mas tikem, jehož
celá vědecká dráha je v teo re tických i me todologických pos to jích pozna menána skry-
tým i zjevným smys lem pro komu ni kační, funkční, společen ské a kul turní hod noty ja -
zyka. A také pro prob lema tiku ja zyk ově kon tak tologickou. Má totiž pro chod globali -
zu jícího se světa včetně Ev rop ské unie různé, často však jen jed nos tranně in ter pre -
tované formy průběhu a důsledků.

Naznačil jsem tím něk teré te ma tické ok ruhy, kterým bych se chtěl for mou pozná-
mek věno vat. Dot knu se zvláště něk terých faktů ja zyk ové kul tury a ja zyk ového cho-
vání současné společnosti. 

T. G. Masaryk ovi se připisuje výrok Ko lik řečí znáš, to likrát jsi člověkem. Švýcar- 
ský lingvista F. de Saus sure pro pra co val (spisem Cours de lingvis tique gé né rale,
Ženeva 1916) geniální ob jev. De fi no val totiž ja zyk jako systém znaků sloužících
řečovému dorozumívání a řeč jako užití to hoto systému v řečových ak tech. Zavedl
kate go rie langue = ja zyk jako systém a pa rol = užití ja zyka, kterými z dřívější fi lolo -
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gie učinil lingvis tiku. Bez ov lád nutí ja zyka jako systému nemůžeme jím mlu vit ani
psát. Proto zní Masarykův výrok dnes právem zní Ko lik ja zyků umíš atd., proto se na
fa kultách vyp isuje stu dium ja zyků nik oli řečí a ve školách se vyučuje v našem mateř-
ském ja zyce. Znakem národa není řeč, ale národní ja zyk.

Di choto mie pro tik ladu ja zyk – řeč otevřela cestu poznání systémových vlast ností
ja zyka a jeho funkcí v komu nikaci. Gra matické a jiné zák oni to sti (prav idla) našeho ja -
zyka (např. 7 pádů, mod ely větných struk tur nebo způsobů tvoření slov atd.) před sta -
vují ty pologickou, struk turní a systémo vou stránku ja zyka. Ta je při roze nou součástí
našeho myšlení, procesů poznání a je přítomna, aniž si to uvědo mu jeme, v každém
komu ni kačním i myšlenkovém aktu jako jeho zák ladní ex is tenční podmínka. Je nám
všem společná, a proto si navzájem při užívání téhož ja zyka rozumíme. Chceme- li
užívat ji ného ja zyka, musíme znát jeho systémy a struk tury, neboť v nich je pod staty
ja zyk ové různosti. 

Pro ce lo společen skou komu nikaci musí ex is to vat tak ový út var ja zyka, který na
ce lém ja zyk ovém území za ručí srozu mitel nost a plnění národní, kul turní, společen ské 
i es tetické funkce. V našem civi li začním ok ruhu to byla ob vykle nejprve psaná jazy-
k ová po doba, z níž se vy vi nul ja zyk spi sovný. Bo hemis tika náš ja zyk zkoumá a pe-
čuje o něj, tj. na úrovni spi sov nosti ko di fikuje jeho zák oni to sti a systémy v gra ma -
tikách a prav idlech a sle duje jeho užívání. Ve škole je jejich po rušení sank cionováno
sníže- ním známky. Ale v naší současné společnosti bohužel ne.

Vy hnu se nářkům nad špatným stavem ja zyk ové kul tury. Bylo by snadné uchýlit
se k dikci ne jed noho po li tika li bu jícího si v popu lis tických soudech. Lingvista má
však od bor nou kom pe tenci i povin nost ana lyzo vat situaci ja zyka včetně ok ol ností
jeho užívání. Jsem si dobře vědom, že se při tom názory mezi bo hem isty různí.2

Stojí ale před pro blémem. Výsledky vědecké práce jsou dnes měřeny mj. také hle -
diskem prag matického utili ta rismu. A ten před pokládá prostředí, které zjištěné po-
znatky a jejich důsledky přijme. Právě v tom tkví svízel nost bo hem is tovy práce,
neboť jeho závěry, jak mohu z vlastní zkuše nosti doložit, pa dají jen zřídka na úrod nou
půdu. 

Primární příčina špatné úrovně ja zyk ové kul tury net kví v ja zyce samém, ale
v tom, v jakých ok ol nos tech a funk cích se češt iny užívá, tedy v po vaze komu ni kač-
ních aktů a jejich společen ského zakot vení, vnímání a hod no cení. Vši chni pa trně
cítíme, že se ještě nevy pro fi lo valo kval itní občan ské uvědomění. Hod nota nejvyšší,
totiž svo boda, je stále ještě chápána jako stav libo volné nezávaznosti a po div ného
nere spek tování práva, slušných společenských mravů a od pověd nosti. Náležitý chod
společnosti musí být proto za jišťován téměř nepros tup nou houšti nou by rok ra cie. 

Neříkám to proto, že bych ne viděl úsilí o zkval it nění společen ského pros toru –
a vysokošk ol ské prostředí by k tomu mělo přispět značnou měrou, – ale zmiňuji se
o tom proto, že tyto ok ol nosti mají přímý odraz v ja zyk ovém chování a v ja zyk ové
kultuře společnosti. Jistě jste postřehli, jak v různých po dobách proniká do veřejné i pri- 
vátní komu nikace ne formál nost, žoviál nost, před stíraná důvěr nost, ba i vulgár nost.

A odraz najdeme i v ja zyce vědy. Jeho styl se blíží esejis tickému vy jadřování, nad
ter mi no logickou přes ností počíná se up latňo vat – aspoň to po zo ruji v něk terých vě-
dách společenských – popis nost, která nutně vede k an alýze pře devším vnějších pro -
jevů faktů a nik oli jejich pod staty, systémů a funkcí, což jsou zák ladní kri té ria vědec-
kého myšlení. Vývo jové nebo proměnné as pekty faktů se vidí jako story, což však je
prin cip narace. K nejs vízelnějším pro blémům dok tor ského stu dia proto patří vy bu -
dování schopnosti ab stra hovaného myšlení kate go riálního, funkčního a systémového
roz měru a adekvát nosti jeho ja zyk ového vy jádření.

Český ja zyk se reali zuje ve více ex is tenčních formách ne boli út varech, jeho
územní rozšíření je malé. Je na něm však příto men něco přes tisíc let a už od stře -
dověku je také ja zykem lit era tury a vědy. Češt ina zásadně přispěla ke kon sti tuování
če ského národa a vždy byla a je scho pna plnit všechny komu ni kační a společen ské
funkce. Řadí se tak mezi ja zyky vyspělých národních společen ství Ev ropy. Jasně pro -
ka zuje sou vis losti se stře do ev ropským kul turním a myšlenkovým světem a s jeho an -
tickými a křesťan sko-židovskými výcho disky. 

Ale bohužel: povědomí o charak teru češt iny jako vyspělého ja zyka, jako znaku
národní iden tity a jako součásti ev ropských sou vis lostí se pos tupně silně osla buje.
V dnešním národním, his torickém, kul turním i občan ském povědomí vzniká jakási
cézura. A důsle dek? V semináři o zásadní úloze češt iny v národním obrození ne mohu
za dat práci, protože stu denti neznají německy a Do brovský nep sal an glicky.

Členění ja zyka na jeho út vary je v češt ině mi mořádně složité a roz víjejí se v něko -
lika di choto mických vztazích: spi sov nosti a ne spi sov nosti, systémo vosti a ne systé-
mo vosti, ko di fik ova nosti a ne ko di fik ova nosti, mlu ve nosti a psa nosti, komu ni kační
vhod nosti a nevhod nosti, vývo jově starších a mladších forem, pro tik ladu domácího
a cizího atd. Tato složitá struk tura vyka zuje v zásadě dva typy rozdílů

Pro jazyko vou situaci v Čechách je charak ter is tický značně nízký stu peň nářeční
dif er en cova nosti, což vyvolalo vznik společného inter dia lektu zvaného obecná češti-
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na. Jejím cen trem šíření byla a je Praha. Met ro politní syn drom vyvolává před stavu
o funkci obecné češt iny jako hlav ního a pro gresív ního komu ni kačního út varu součas-
né češt iny. Toto mínění vstu puje do lit era tury, do filmů a di vadel, do diskusí v roz hla-
se a ČT atd. a dok once i do něk terých školních učeb nic. Poměr ke spi sov nosti zvl.
v mlu veném užití je značně uvolněný, vágní.

Od lišná je situace ve východní polov ině našeho ja zyk ového území. I přes vývo -
jové proměny ex is tují zde do sud výrazné hranice nářečního členění (hanácké, výcho -
do mo ravské, slez ské), takže pro ces vznikání inter dia lektu typu obecné češt iny nemá
šanci se pro sa dit. Ustálila se však řada mo ravismů, jako např. krácení blato, jama,
o půl paté, slova kvasnice (droždí), rožnout (rozsvítit), rýna (okap, svod), tu (tady)
atd. Funkci ja zyk ového út varu sto jícího nad nářečími vyk onává na Mo ravě a ve Slez -
sku tak ový mlu vený út var, který leží blízko ja zyka spi sov ného, protože jen ten je
jevem společným. Je však vždy okořeněn něk terými prvky z míst ních nářečí. Např.
výslov nost my zme, eze me ska, ve slezských nářečích tfuj, kfalita a krát kostí a příz -
vukem na před poslední slabice atd. 

Za pra men velké pes trosti současné ja zyk ové situace češt iny lze tedy pokládat
vztah mlu ve nosti a psa nosti, spi sov nosti a ne spi sov nosti a druhy komu ni kačních
situací. Zatímco mluvčímu z Čech nepři padá užití jevu obecně českých za něco, co
ztěžuje např. ve zprávách v ČT obec nou srozu mitel nost, mluvčí z Mo ravy a Slez ska to 
považuje za po rušení re spektu ke spi sov nému ja zyku. Např. jednání bude pok račo vat
dýl, smlouva splatná napřes rok (pro Mo ra vana a Slezana je za dva roky), množ. číslo
so cial isti, Američani, houslisti. Ale je třeba také říci, že se živá mo ravská a slez ská
nářečí stávají prostřed kem zfolk lori zovaného a mírně iro ni zu jícího poh ledu na jejich
re giony, 

A tak zatímco mluvčí z Čech je vlastně dvo jja zyčný v tom smyslu, že jeho
primárním ja zykem i ve společen ském a vědeckém prostředí je více nebo méně
obecná češt ina, mluvčí z Mo ravy a Slez ska je v pod statě tříja zyčný. S oh le dem na spe -
ci fičnost komu ni kační situace mluví buď mlu ve nou po do bou ja zyka velmi blíz kou
spi sov nosti, buď (hlavně v soukromí) míst ním (re gionálním) nářečím nebo směsicí
obou út varů.

Spe ci fická situace je v Os travě. Stará měst ská mluva se téměř ztra tila a dnes ex is -
tují vedle sebe a vzájemně se ov livňují mlu vená po doba blízká spi sov nosti, zbytky
tra dičního nářečí, bo haté pro fesní slangy, mluva ok ra jových so ciálních vrstev, vzácně
i prvky obecné češt iny a lexikální stopy němčiny. Zůstává však zachován systém jen
krátkých sa mohlásek a příz vuku na před poslední slabice – a ona známá spo jka bo
‘nebo’”, která byla už zazna menána v měst ské mluvě Přerova a Olo mouce. Zato
brněnská šalina ‘tram vaj’ se dostala u mladé gen er ace i do Os travy.

Zak ončil bych poznám kou o ja zyk ovém po jme nování lo ka li zace Os travy a jejího
širšího re gionu na území státu. Nejde o „sev erní Mo ravu”. Ta leží jinde – kolem Šum -

perka a Zábřehu. Toto věcně chybné po jme nování, vyvolávající četná in for mační ne -
dorozumění, je důsled kem poli tických událostí. V roce 1949 bylo zrušeno zem ské
zřízení a zave deny kraje. Slez sko se stalo součástí Severo mo ravského kraje a po-
vědomí o něm se pos tupně ztrácelo. Jak uka zuje výzkum, nepo mohlo ani nové jméno
Mo ravskoslezský kraj. Lidé mladších gen er ací dnes už téměř nevědí, kde hranice Sez -
ska vůbec leží.

Jak jste možná, vážení přítomní, postřehli, není snadné být bo hem is tou zabývají-
cím se jazyko vou kul turou a dia lek tolo gem sle du jícím proměnu stavu a funkci našich
nářečí, zvláště pak v mém his toricky tak kom plik ovaném rodném kraji. Ale byl jsem
jím rád a stále jím rád zůstanu.
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twó r czość lu do wa, ję zyk cze ski mówio ny, języ koz na w stwo słowia ń skie kon fron taty -
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zaint er esowania: kon takty pok rewnych języków słowiańskich, psy choling wistyka,
glot tody da kty ka. Ostat nio opub likow ane prace: Pop(lingwo)kul tura – ling wistyka
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sy te tu im. T.G. Ma sa ry ka w Br nie. Głów ne zain tere so wa nia: słowia ń ska ono ma sty ka, 
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vodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kra je (Hlučín
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Becher (2010).  Ad res e- ma ilowy: ales.zaricky@osu.cz.
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prace: Pre su po zy cje py ta j ne w dia lo gu me dia l nym na przykład zie pro gra mu »Otáz-
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