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Mar tin SCHACH ERL

České Budějovice

Ex pres sional ac cen tua tions in quotes as ap plied in
Czech sci en tific and theo reti cal texts

Ke y words: sty le; the o re ti cal and scien ti fic text; the co r pus of Czech writ ten scien ti fic 
mo no lo gi cal com mu ni ca tion; ac ti va tion; dif fe ren cia tion.

Abs tract

The paper explores the style of a selection of con tem po rary Czech sci en tific texts
rep re sent ing con tem po rary Czech sci en tific discourse, which comprises pro fes sional
mo nologi cal mono graphs written in Czech in the last decade. Through exploring a re-
p re sen ta tive selection of texts, our research en deav oured to verify the oc cur rence or
non- occurrence of lin guis tic concern which is de lib er ately used in con tem po rary
Czech sci en tific discourse to interrupt (1) the emotional and stylistic neu tral ity and (2) 
the relative com pre hen sive ness, lucidity and clarity of the pro fes sional ex pres sion.
Lin guis tic concern and stylistic ac ti va tion in con tem po rary pro fes sional texts are in
most cases signalled graphi cally, by quotation marks. The authors thus indicate to the
recipient the oc cur rence of a stylistic marker, or generally dis simi lar ity of stylistic
norms. Formal sepa ra tion of the device from the text is an important dia logi cal means
con nect ing the author and the recipient of sci en tific discourse. Most often it features
sim pli fy ing ter mi nol ogy; (non)exact ex pres sion; com ple men tar ity; the vac il lat ing or
transient ter mi nol ogy in the field. The authors use quotation marks to signal graphi -
cally not only means that are con tra dic tory to sci en tific style, such as pro fes siona-
lisms; ex pres sions meaning ‘so as to say’; imprecise, ambigous and vague ex pres -
sions (which in hu mani ties and social sciences occur in the foun da tion text); but also
means of ex pres sion conveying sub jec tiv ity and ex pres siv ity; spo radi cally meta-
phors. Hu mani ties and social sciences even feature graphi cally signalled authorian
de tach ment from the content; hyperbole; or possibly irony. The stylistic activity of the 
quoted means of ex pres sion consists in their manifest con tex tual stylistic value.
Manifest activity of diverse lin guis tic means separated by quotation marks represent
the most forceful way to activate the neutral pres en ta tion of present- day Czech pro fe -
sional texts. Their frequency and stylistic activity in all excerpted mono graphs in the
defined groups of fields confirm the authorial ambition to achieve a more original
diction of pro fes sional discourse. The graphical dis tinc tion from the foun da tion text
proves the con tinu ous respect for the stylistic norms of theo reti cally pro fes sional
com mu ni ca tion.

The pa per fo cuses on the means for ac ti vat ing pro fes sional dis -
course, namely on en hanc ing the topi cal ity of di verse lin guis tic
devices by plac ing them in quotes. Even though in verted com mas may 
ful fil mani fold func tions in the text, their sig nifi cance in par ticu lar
usage need not alawys be un am bi gu ous. There fore their use in spe -
cialized dis course is pre vail ingly lim ited to lit eral quo ta tions from
other texts, on ex act ti tles and ter mi nol ogy. Us ing quotes in other
func tions is rather scarse, in many cases re flect ing dis tinc tive us age in
a par ticu lar field of sci ence. In verted com mas in sci en tific dis course
can also in di cate vague ness, in defi nite ness, sub jec tive ness, ex pres -
sive ness, rarely even aes thetic as pects of an ex pres sion. It is here that
ex pres sions in quotes can al low for origi nal ity and in di vidu al ity in the
author’s pro fes sional style. Our aim is to pro duce ac cept able evi dence
for (non)oc cur rence of ex pres sional con cern which pur pose fully
breaks (1) rela tive com plete ness, per spi cu ity and explici te ness as well 
as (2) sty lis tic emo tional neu tral ity of con tem po rary sci en tific dis -
course, while be ing set off in quotes. This pa per is thus in tended to
sur vey the pro cesses that are cur rently tak ing hold in con tem po rary
Czech theo reti cal dis course, that is to say the lin guis tic pro cesses of
in ter ac tion, in di vidu ali sa tion, and meta pho ri sa tion in pro fes sional
com mu ni ca tion. In for mu lat ing the start ing hy pothe ses, our study is
grounded in the evo lu tion ary al tera tions of sci en tific and tech ni cal ex -
pres sion to wards a higher origi nal ity and in di vidu al ity of ex pert style
(Kraus 1994). These topi cal trends have re peat edly been de scribed
and jus ti fied by spe cial ists in the field. (e.g. Čmejrková 1999; Krčmo-
vá 2008; Bartůňk ová, Zachová 1995).

Sty lis ti cally, the lan guage of theo reti cal and sci en tific ut ter ances
com prises care fully for mu lated, rela tively com plete, ex act and clear
dis qui si tions de liv ered within pub lic lin guis tic com mu ni ca tion and
marked by a pre vail ingly con cep tual con stitu ent. The word ing of
a tech ni cal com mu ni ca tion is styl ised with sup pressed emo tion al ity,
while in no va tive means of ex pres sion are in stru men tal in con vey ing
sci en tific knowl edge and its cor re la tion more per spicu ously. Lack ing
aes thetic am bi tion and per sua sive func tion, aca demic style is rather
bound to com plete cog ni tive ob jec tives. The fact that in pro fes sional
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com mu ni ca tion the choice of ex pres sions is sty lis ti cally and emo tio-
n ally neu tral is cor rela tive with the use of stan dard lan guage ne ces si -
tat ing lit er ary vo cabu lary.1 The vari abil ity and spe ci fity of multiform
hu man cog ni tive pro cesses are natu rally re flected in mul ti ple pro fes -
sional dis course com mu ni cat ing in for ma tion from vari ous fields of
hu man ac tiv ity. This pa per is fo cused on theo reti cal sci en tific style,
ad justed to the pres en ta tion of new knowl edge, pre cise and elabo rate
in form and con tent, and di rected to an eru dite re cipi ent.

 In or der to achieve the in tended tar gets, the re search gen er ated
a tex tual cor pus rep re sent ing con tem po rary Czech sci en tific monolo-
gi cal dis course. The an thol ogy com prises team and author ial mono -
graphs which are the mati cally di vided into five Czech Sci ence Foun -
dation (here in af ter GAČR) fields: 

1) te ch ni cal sciences; 
2) sciences of ina ni ma te nature; 
3) medical and bio lo gi cal sciences; 
4) social sciences and hu ma ni ties; 
5) agri cu l tu ral and biologi cal-en viron men tal sciences.2

The term con tem po rary sci en tific com mu ni ca tion/con tem po rary
sci en tific dis course means restrict edly tech ni cal, mo nologi cal mono -
graph com mu ni ca tion writ ten in Czech roughly in the last dec ade. Our 
pre ferred choice were team mono graphs on ac count of pre suma bly
dimin ished in flu ence of sub jec tive sty lis tic fac tors. The dif fer en tial
point of view em brac ing ‘hor izo ntal’ clas si fi ca tion was adopted to en -
able us to com pile a de lib er ately dif fer en ti ated text sam ple which
should prove or dis prove long- standing as ser tions, ac cepted by lay
and aca demic com mu ni ties as one, that the ob served tar gets of
Czech- written sci en tific mo nologi cal com mu ni ca tions in par ticu lar
fields are (can be) dis simi lar and, fur ther, that the most strik ing diffe-

r ences can be ex pected be tween ‘sc iences and hu mani ties’; spe cifi -
cally, our study at tempts to com pre hend the process of lin guis tic dif -
fer en tia tion be tween se lected fields, namely, one of the fac tors af fec-
t ing the dis simi lar lin guis tic de vel op ment of con tem po rary Czech
scientific dis course and iden ti fied as a ‘pr ofe ssional’ de ter mi nant
(Daneš 1997, p. 74). Since the pro cess of dif fer en tia tion is per ceived
to day as one of the most dis tinct fea tures of  con tem po rary de vel op -
ment of Czech tech ni cal style, our en deav our then is to ren der the pro -
cess of (lin guis tic) dif fer en tia tion, i.e. sepa ra tion of more and more
spe cia- lised fields (Kraus 1994, p. 15) within the cor pus rep re sent ing
con tem po rary Czech aca demic dis course. The se lected mono graphs
in clude theo reti cal tech ni cal, or even sci en tific, texts but not popu lari-
sing works. With the clear lim its of a sci en tific text be ing dif fi cult to
fix, the ex pres sion sci en tific is used ac cord ing to the GAČR clas si fi ca -
tion of par ticu lar fields. The am bigu ous terms (tech ni cal) sci ences;
sci en tific (style); sci en tific (com mu ni ca tion/ dis course/ text) etc. are
redu- ced in the text if con nected to the sty lis tic as pects of pro fes sional 
text and sub sti tuted by the terms of (tech ni cal) fields; theo reti cal
scientific (style); theo reti cal sci en tific (com mu ni ca tion/dis course/text).

 In mono graphs rep re sen ta tive of the present- day Czech writ ten
sci en tific dis course, the great est in ci dence of graphi cally em pha sised
ex pres sions in quotes was found in Czech and in ter na tional tech ni cal
ter mi nol ogy3.Terms in quotes oc cur in all fields of sci ence, but the
prac tice of us ing in verted com mas in par ticu lar groups of fields var ies. 
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3 The word term is un de r sto od here as  an “ap pel la tion of a concept in the con -
ceptu al system of a specific scien ti fic or technical field” (Martincová 2002, p. 488). 
In practice, however,  it is difficult to define what is a term and what is not a term in 
in di vi du al fields. This study featured one-word as well as com poun d - word excerpts. 
Fur the r mo re it disc ri mi na ted between in ter na tio nal ter mi no lo gy, including the
terms derived from in ter na tio nal stems, and Czech ter mi no lo gy. The fact that some
terms have only the in ter na tio nal version, or only the Czech version, or possibly the 
Czech version is obsolete, is not taken in con si de ra tion. Neither were analysed os -
cil la tions of in ter na tio nal and Czech versions of the terms. The ex ce r p ting met ho -
do lo gy was limited to practical, easy- to-ob jecti vi se, criteria – reference in spe cia li -
sed ter mino lo gi cal di c tio na ries. A technical term was deemed faintly ter mi no lo gi-
sed if it is not included in the spe cia li sed ter mino lo gi cal di c tio na ry when used

1 This de scri p tion is based on the concept of pro fes sio nal style (Krčmová 2008,
pp. 208–215).

2 Particular monographs are further referred to by ab bre via tions mentioned in the
bib lio gra p hy.



Mostly con sis tent is the graphi cal quot ing of in ter na tional and Czech
ter mi nol ogy in tech ni cal fields with mathe mat ics, while least con for -
mity is found in medi cal and bio logi cal fields. In tech ni cal sci ences,
in clud ing mathe mat ics, plac ing in quotes in di cates Czech ter mino-
logy, whereas pa ren the ses mark in ter na tional ter mi nol ogy. In sci ences 
of in ani mate na ture, quotes sig nal both in ter na tional and Czech ter mi -
nol ogy; Czech terms are dis crimi nated by both in verted com mas and
pa ren the ses, or solely by pa ren the ses. In medi cal and bio logi cal mo-
nographs, in verted com mas are used to in di cate in ter na tional ter mi -
nol ogy which may be also set off by pa ren the ses, that is jointly with
pa ren the ses or with out them. In hu mani ties and so cial sci ences, the
prac tice is ex actly the opp po site, with quotes in di cat ing Czech ter mi -
nol ogy. Both in verted com mas and pa ren the ses here in tro duce Czech
equiva lents of in ter na tional terms, as well as quo ta tions of com mon
facts, phrases, things, phe nom ena or events. The quoted ter mi nol ogy
ac tu ally does not en hance the origi nal ity and crea tiv ity of sci en tific
style, rather, along with stimu lat ing the re cipi ent, it re in forces the
author ial sci en tific dic tion. For eign ter mi nol ogy can be in di cated by
a different type of font, mostly italics. A com pari son of prac tices in in -
di vid ual fields re veals that spe cific graphi cal dif fer en tia tion of in ter -
na tional or Czech ter mi nol ogy has be come fixed, yet only within
a particu lar group of re lated fields. 

Be sides mark ing the in ter na tional and Czech  temi no logi cal quo ta -
tions, the authors of the ex cerpted mono graphs use in verted com mas
to mark the words which point out sim plis tic, old or ob so lete ter mino-
l ogy, or pos si bly its os cil la tions (v »zakázaném pásu« neuspořáda-
ných polo vo dičů lze nalézt ještě jiné elek tro nové stavy)4. Quo ta tion
marks are also used to high light in the text non- scientific word ing

(velmi často se zho to vují mik ro disky ve tvaru »hříbku«); popu lari sa -
tion (zřejmý po ten ciál na ladění pro »ze lené« chování); jar gon (fe -
nomén »bílého pláště«); phrase mes (že tak ovéto hy bridní poly ploidní
kom plexy, jež vzni kají jako důsle dek na ho dilých hy bridi začních udá-
lostí, jsou v něk terých případech skutečně »slepé vývo jové uličky«);
pe riph ra ses of stock phrases (označil »opoziční smlouvu« za skry tou
ti chou velkou koalici). If the ter mi no logi cal ap pel la tion is sub sti tuted
by a non- terminological ap pel la tion, it can hold a sub jec tiv is ing
marker (jejich první set kání s ne frolo gem je až při akut ním zahájení
dia lyzač- ní léčby při zjevné ure mii /tzv. »pa cient z ulice«/, i.e. a pa -
tient not treated so far). In theo reti cal sci en tific com mu ni ca tion, the
sty lis tic and emo tional neu tral ity of a tech ni cal ex pres sion can also be
acti- vised by tech ni cal jar gon of a par ticu lar field, as an ex am ple of
which can serve map ti tles in ag ri cul tural and bio logi cal en vi ron men-
tal fields (e.g.. mapa »pětad vacítka«). Im pli ca tive sim pli fy ing ter mi -
nol ogy, non- scientific word ing or com ple men tari ness thus es tab lish
a meaning ful dia logue be tween the author and the re cipi ent. Ad mit -
tedly, a sim pli fy ing or popu lar is ing ex pres sion can be at trib uted to
lack of con crete tech ni cal ap pel la tion or to its in for mal ity.5 If this is
not the case, the graphi cal sig nal of in verted com mas rep re sents a de -
lib er ately cho sen means of ac ti va tion and mo ti va tion to make the
scientific ex pres sion more com pre hen si ble even to a less eru dite re -
cipi ent. Simi larly, even non- terminological ap pel la tions placed in
quotes be come a use ful means for stimu lat ing the tex tual in ter ac tiv ity
which re flects the author’s cog ni sant at ti tude to wards a dele gated re -
cipi ent through re plac ing emo tion ally neu tral ter mi nol ogy by ac tivi-
s ing pro fes sion al isms, or by de vices to ren der vari ous de grees of cer -
tainty about the sub ject mat ter. Ex pres sions sig nalled by in verted
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5 For example, in a ge o lo gi cal monograph, quotation marks ac cen tu a te
‘informal’ stra ti grap hi cal units, i.e. one-time stra ti grap hi cal, pe tro grap hi cal or pa -
leo nto logi cal terms which fail to observe generally adopted rules and codes of
technical ter mi no lo gy. Ge o lo gi cal and pa leo nto logi cal ter mi no lo gy is currently in -
con si stent and its co di fi ca tion according to various types of rules is put into practice 
very slowly. Inverted commas here signal foreign (above all German) ter mi no lo gy,
suitable  for border cor re la tion, or possibly working, or popular, terms.

across several fields. Beyond our attention remained the ove r lap ping of ter mi no lo gy 
and phra se o lo gy because it is ir re le vant to the purpose of this research.

4 The collocation zakázaný pás represents an interval of energies in whose, strictly
speaking, ideal system cannot exist any states of energy. In that particular case, there
are some, though not many. Using the term zakázaný pás then is not quite a correct
appellation (namely it applies to amorphous semi con du c tors) that is set off
graphically by inverted commas.



com mas be long, just like in clu sive plu ral (Krčmová 2008, p. 211) and
ques tions, both in form and func tion (Schach erl 2017), to de vices that
give to prevailingly mo nologi cal tech ni cal com mu ni ca tion a hid den
dia logic qual ity.

In ad di tion, quo ta tion marks used in the se lected mono graphs also
in di cate im pre cise, am bigu ous or vague ex pres sions, i.e. means that,
put sim ply, go against the prin ci ples of sci en tific dic tion. In verted com -
mas sig nal here pur pose fully less pre cise apel la tion (»mírným« zvýše-
ním sé rového kreat ininu). The re cipi ent’s at ten tion is drawn to the fact
that the ap pel la tion in quotes vio lates the norms of tech ni cal style. In
sci en tific fields, in clud ing mathe mat ics, and in the fields of in ani mate
na ture, in medi cal and bio logi cal en vi ron mental fields, in verted com -
mas are mostly used with ex pres sions to de scribe rela tive val ues, such
as meas ure and opin ion ad jec tives (v teo re ticky »ideálním« prostředí),
of ten in the su per la tive (pokud ex is tuje více »nejlepších« jedinců se
stejnou fit ness). Words ex press ing im pre cise ness, in defi nite ness or ap -
proxi ma tion of the con veyed in for ma tion are placed in quotes throu-
gh out the whole ex cerpted cor pus of tech ni cal texts. In so cial sci ences
and hu mani ties, means of ex pres sion to ren der im pre cise ness and in -
defi nite ness are not graphi cally ac cen tu ated straight in the ba sic text,
which can be in dica tive of a higher author ial tolerance to popu laris ing
or less pre cise dic tion in this type of sci en tific mono graphs.

Our ex cerpts also evi denced us ing quo ta tion marks to con vey sub -
jec tiv ity and ex pres sive ness. The sub jec tiv ised author ial at ti tude and
ex pres siv ity is de liv ered through ac cen tu ated ap pel la tions en ter ing the
ter mi no logi cal con text of tech ni cal dis course un der the ten sion re sul-
ting from a clash be tween a con crete ap pel la tion and a stylis ti clly neu -
tral sci en tific text. More of ten than not, the ac ti vated means of ex pres -
sion car ries a tell ing sty lis tic marker (jde skutečně o hlad kou křivku,
z níž naměřené mini mum »vyk ousla« silná ab sorpční čára; je se teři
a ves lonosi jsou nejstarší dnes žijící skupinou paprsko ploutvých ryb,
jsou žijícími zkameněli nami, ry bami, které do slova »za pomněly vy-
mřít«). The graphic ex pres sion in quotes can, at the same time, be a li-
teral trans la tion of a for eign word or phrase, in the main, a loan trans -
la tion from Eng lish (e.g. pře devším ne kon trolova nou »ro zlezlou« ur -

bani zací /ur ban sprawl/). Placed in in verted com mas are, and in all re -
searched fields, also de vices mean ing “as it were”. The author chooses
the ac tiv is ing ex pres sion, tak ing for granted that the re cipi ent it will find 
un con ven tional. The author ial in ten tion to break the sty lis tic and emo -
tional neu tral ity of sci en tific dis course is mani fested here, al though the
sty lis tic ac tiv ity of the ac tiv ised means is re duced by its graphi cal sepa -
ra tion in quo ta tion marks (e.g, mnozí si s čísly jen »hráli«). 

Rare, though in all ex cerpted mono graphs, is the in ci dence of me-
ta phori cal ex pres sions in quotes, mostly set meta phori cal ap pel la -
tions or per soni fi ca tions (prales celk ově »zestárl«, tzn., dožívají další
jedinci či jejich skupiny a při tom stále nes tačí dorůstat nová gen er ace,
and the like). Lexi cal ised trans fer of se man tic simi lar ity com bines en -
hanced ex pres sive ness with con cre ti sa tion, which fre quently fea tures
a con tex tual sty lis tic value (ledviny »pum pují« NaCl z tur bulárního
lu menu). The in ci dence of per soni fi ca tion is re corded in all cor pus
mono graphs. Spo radi cal is the oc cur rence of simi les in quotes, and in
all fields, ex cept sci ences of in ani mate na ture. In varia bly it is the right
side of sim ile, com para tum, that is graphi cally set off, (tento oblak
bývá někdy označován jako »kouřící hora«, protože se line od vrchol-
ku hory a po dobá se kouři proudícímu z komína). In so cial sciences
and hu mani ties, in ag ri cul tural and bio logi cal en vi ron mental fields,
spo radi cally also in tech ni cal  fields with mathe mat ics, even sen tence
phrases can be placed in quotes (e.g. kdy obecně pla tilo: »Když se neu -
ro dilo na míst ním poli, uro dilo se jistě někde jinde«; or lidé »viděli
druhý břeh«). The di vid ing line be tween the ac cen tu ated ex pres sion
the author deems nec es sary to de tach from the ba sic text through in -
verted com mas and the ex pres sion that is not yet con tra dic tory to the
norms of theo reti cal sci en tific style con sti tutes a de gree of the autho-
r ial sub jec tive de lib era tion and can not be ex actly de ter mined. As an
ex am ple can be given two col lo ca tions - učeb ni cový přík lad used in
the ba sic text (do slova učeb ni covým přík ladem to hoto jevu jsou bouře
ukázané na obr.) and učeb ni cová forma which is placed in com mas
(v přírodě však tyto procesy probíhají v čisté »učeb ni cové« formě je -
nom málokdy). In the former, the me ton ymi cal link be tween a spe cific
at trib ute and the ba sic noun is per ceived by the author as lexi cal ised,
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un im pair ing the con crete ness or ex act ness of the ex ist ing re la tion of
si mili tude, in the lat ter, modi fi ca tion of the stem sub stan tive is
deemed more ac cen tu ated, proba bly re quir ing a higher level of the re -
cipi ent’s cog ni tive ac tiv ity;  un sur pris ingly, in the same mono graph,
the same author does not hesi tate to sepa rate them graphi cally from
the ba sic text.

In so cial sci ences and hu mani ties, ex pres sions placed in in verted
com mas in clude also quo ta tions or cloned cli chés (označil »opoziční
smlouvu« za skry tou ti chou velkou koalici); non- verbal phrase mes
(jazýček na vahách); lexi cal ised ap pel la tions of things and pheno-
mena (šedá zóna). Ex pres sions in quotes may de liver here an ex pres -
sive  sty lis tic marker (které pod pa tronátem konkrét ního šlechtice fun -
govaly jako sa mo statné »církvičky« (farní obce)), but, above all, they
con vey author ial irony (Mnichovská do hoda, spíše však dik tát, »upra-
v ila« če sko slov en ské hranice); author ial in dif fer ence to the con tent
(v jakési »vynu cené« tol er anci); sparsely even hy per bole (o Če ské re -
pub lice již kolo valy vtipy, že je největší »nev ládní organi zací« Ev -
ropy). As used in mono graphs pro duced in so cial sci ences and hu -
mani ties, figu ra tive lan guage, to a large ex tent meta phori cal ap pel la -
tion, is  the most fre quent and sty lis ti cally most ac tive de vice of the
whole expcerpted cor pus (paralela s jiným »upečeným«; k zahájení
re forem bylo za potřebí také od vahy ke »skoku do tmy«; stal se »chodí-
cím bill boar dem, který naláká vo liče«; pro mladší a vzdělanější vo liče
byly často post ma teriální hod noty důležitější než »tlustá peněženka«,
kterou slibo vala ODS). The in verted com mas in the mono graph Poli -
tický systém Če ské re pub liky: His to rie a součas nost (4TEXT1) ac cen -
tu ate even figu ra tive ap pel la tions de vel oped into sen tences (e.g. stal
se »chodícím bill boar dem, který naláká vo liče«). Ex cep tion ally, the
fields of so cial sci ences and hu mani ties place in in verted com mas
com plete quo ta tions, or pos si bly com mon places which are set in ac -
tiv ised se man tic con texts (bylo možno cum gra nosalis (»se zrnkem
soli« – s drob nou nadsáz kou) mlu vit; před sta vo vala (ver tikální subor -
di nační linie) ner vus re rum /»nerv věci«/ státní správy; ne blahé
důsledky v po době poli tické nes tabil ity a ex trémně vy soké nezaměst -
nanosti pos tihly bez prostředně po rozdělení zejména menší z obou

»siamských dvo jčat«, Slov en skou re pub liku). Quo ta tions, re gard less
of whether trans lated or writ ten in Czech, serve here not only to re fine
the word ing, but they also of fer an in dis puta bly deco ra tive ele ment,
con cur rently ac cen tu at ing the author ial sty lis tic origi nal ity and ac ti -
vat ing the re cipi ent. In mono graphs writ ten in the field of so cial scien- 
ces and hu mani ties, di vers lexe mes, in clud ing pro fes sion al isms; sub -
jec tiv ised author ial ap prais als; al lu sions; irony or quo ta tions rep re -
sent sty lis ti cally ef fi cient means to add more ex pres sion and col our to
the author’s tech ni cal com mu ni ca tion.

The ob served pur pose in the cor pus of present- day Czech writ ten
tech ni cal dis course is typi fied by mani fest con stancy which is re -
flected in the re cur rent use of graphi cally ac cen tu ated vo cabu lary. In
tech ni cal fields, par ticu larly in the mono graph Kouzlo čísel. Od vel-
kých ob jevů k aplik acím (1TEXT1), the graphi cal di vi sion of the text
by in verted com mas is only used as a means of ac ti vat ing tech ni cal ex -
pres sion. In the other de lim ited sci en tific fields, ex pres sions in quotes
ful fil also dif fer ent func tions. In medi cal and bio logi cal mono graphs
and in those pro duced in the sci ences of in ani mate na ture can be re -
corded cer tain in con sis tency in pur pose ful ap pli ca tion of in verted
com mas to de tach ex pres sions from the text. It is sig nalled by the oc -
cur rence of iden ti cal ap pel la tions in the same func tion both in quo ta -
tion marks and in the ba sic text. In so cial sci ences and hu mani ties,
pur pose ful sty lis tic ac cen tua tion of ex pres sions used in theo reti cal
tech ni cal texts can ap pear de spite the fact that the de vices for rende-
r ing im pre cise ness and in defi nite ness are part of the ba sic text, un -
sepa rated from it graphi cally. In con trast to the other fields, mono -
graphs pro duced in so cial sci ences and hu mani ties use in verted com -
mas to ac tiv ise also al lu sions; author ial de tach ment; irony; or hy per bole.

Ac cen tua tions of di verse lin guis tic de vices rep re sent the most fre -
quent sty lis tic ac ti va tion in present- day Czech writ ten sci en tific texts.
Serv ing as an ef fec tive means of com mu ni ca tion be tween the author
and the re cipi ent of a tech ni cal text, they can be found in all ex cerpted
mono graphs pro duced in the de fined fields. In view of the mo nologi cal 
char ac ter of tech ni cal dics course, ac cen tu ated ex pres sions set off
from the ba sic text by in verted com mas be long to de vices that con tri-
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b ute to po tent in ner dia logic qual ity of tech ni cal com mu ni ca tion. The
graphi cal sig nal of quo ta tion marks in most cases serves to draw the
re ceipi ent’s at ten tion to sim pli fied ter mi nol ogy; non- scientific word ing; 
com ple men tar ity; to os cil lat ing or in con sis tent spe cial ised ter mino-
logy, in gen eral, to vari ance from the sty lis tic norms of tech ni cal com -
mu ni ca tion. Fur ther, in verted com mas are used in sci en tific dis course
to high light vague and in defi nite ex pres sions; pro fe sion al isms or in -
con sis tent ter mi nol ogy in the field; ex pres sions mean ing “as it were”; 
means for ex press ing sub jec tive ness or ex pres sive ness; rarely also de -
liv er ing aes thetic func tion. Noth ing like the “so called” phrase, which
was not the sub ject of our re search for it does not ful fil the ex am ined
ac ti va tional func tions, though it can be found in con tem po rary Czech
writ ten sci en tific dis course. In so cial sci ences and hu mani ties, in -
verted com mas also ac cen tu ate figu ra tive ap pel la tions; author ial in -
dif fer ence to the sci en tific con tent; scarcely sig nal ling hy per bole, or
pos si bly even irony. Ac cen tua tions of di verse lin guis tic de vices
through quo ta tion marks rep re sent an ef fec tive mode of neu tral deli-
v ery of con tem po rary Czech tech ni cal texts. Their fre quency and sty -
lis tic ac tiv ity in all ex cerpted mono graphs in the de fined fields cor -
robo rate the author ial in ten tions of in tro duc ing more origi nally styli-
sed sci en tific dic tion, while their graphi cal dif fer en tia tion from the ba -
sic text evi dences the en dur ing author ial re spect for the sty lis tic norms 
of theo reti cal sci en tific com mu ni ca tion.

 Our analy ses of the se lected seg ment of tech ni cal ex pres sion in the 
cor pus of con tem prary Czech writ ten  sci en tific com mu ni ca tion did
not cor robo rate no tice able lin guis tic dif fer ences among in di vid ual
fields. Mono graphs rep re sen ta tive of par ticu lar fields may have shown
cer tain dif fer ences in se lected as pects, yet no ma jor dis tinc tions. More 
ob vi ous dis pro por tions were docu mented be tween so cial sci ences and 
hu mani ties on the one hand, and the re main ing fields on the other, i.e.
in the an tici pated op po si tion of ‘h uman ities’ and ‘sc iences’. The pro -
posed pro cesses of in ter ac tion; in di vidu ali sa tion; and meta pho ri sa tion 
of sci en tific dis course were cor robo rated for a se lected de vice only in
mono graphs pro duced in so cial sci ences and hu mani ties, par tially also 
in ag ri cul tural and bio logi cal en vi ron mental fields. Mono graphs pro -

duced in the re lated fields fully use the se lected ex pres sions in in -
verted co mas to con vey syn onym ity; ter mi no logi cal vari abil ity; figu -
ra tive phra se ol ogy; and simi lar ity. The pri mary cog ni tive func tion of
sci en tific dis course, such as ena bling bet ter un der stand ing of the de -
liv ered is sues, is in so cial sci ences and hu mani ties com ple mented by
cul ti vated lan guage, al low ing for higher and, above all, more origi nal
and sty lis tic am bi tion. As a re sult, sci en tific dis course here is more
per sonal and emo tional than in the other se lected fields. Thus what
makes so cial sci ences and hu mani ties dif fer ent from other fileds is
a higher sty lis tic am bi tion in de liv er ing the sci en tific con tent as well
as greater ac cep tance of the re cipi ent. 
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Jindřiška SVO BO DOVÁ

Olo mouc

Falešná ar gu men tace a verbální agrese
v poli tické komu nikaci1

Keywords: ag gres si vi ty, ar gu men ta tion, ver bal ag gres sion, im/po li te ness, ru de ness,
of fen se, per so nal iden ti ty at tack, self pre sen ta tion, de ho ne sta tion

Klíčová slo va: agre si vi ta, ar gu men ta ce, verbální agre se, ne/zdvořilost, hru bost,
urážka, útok na osobní iden ti tu, sebe pre zen ta ce, de ho ne sta ce

Abstract

The paper deals with the phe nome non of verbal ag gres sion treated as a specific
feature of com mu ni ca tion in in ter per sonal exchanges and in mass media as well as in
political discourse. The ag gres sion in the socio- psychological sense is based in
instinctive self- defense (or defense of one´s own territory); seen in the broader
framework of social in ter ac tion, ag gres sive com mu ni ca tion occurs in two forms: a/ as
a hostile ag gres sion which is impulsive, driven by anger and primarily aiming at
harming the target; b/ as an in stru men tal ag gres sion which is pre medi tated as a means
of re talia tion or obtaining some goal. Analyses of dialogues should dem on strate that
the ag gres sive/openly offensive com mu ni ca tion can be seen not just as a bor der line
case of im po lite ness but, more ac cu rately, as a parallel phe nome non, a com mu ni ca -
tive strategy which can use vul gari ties but can dispense with them as well. An
offensive and in con sid er ate com mu ni ca tive strategy does not nec es sar ily imply
openly vulgar com mu ni ca tion or the usage of de roga tory language. On the other hand, 
using ar gu men ta tive fallacies, i.e. arguments ad hominem rather than ad rem, may
belong to the examples of in con sid er ate and offensive com mu ni ca tion strate gies.

Předkládaný text je věnován prob lema tice verbální agrese, a to zejména v mediál-
ním poli tickém diskurzu. Agrese má v původním sociálně- psychologickém smyslu
původ v in stink tivní se beo braně a v obraně vlastního teritoria, v širším rámci spole-
čenské interakce se pak projevuje ve dvou formách, a to jednak jako im pulzivní
reakce na starší či aktuální podnět, jednak jako komu ni kační nástroj záměrně užitý při
dlouho dobém dosa hování vlastních cílů. V před kládané analýze chceme dokázat, že

verbální agresi nelze ztotožňovat s prag ma lingvis ticky chápanou kategorií nezd voři -
losti. Jde o primárně útočnou komu nikaci, která nemusí být nutně spojována s užitím
hrubých či vulgárních výrazů, ale v níž se (a to zejména v prostředí politické komu -
nikace) objevuje útok na tvář oponenta spojený např. s užitím falešných ar gu men -
tačních strategií. 

0. Východiska 
Dlouhodobý výzkum komunikačních událostí spojených s fe no-

ménem nezdvořilosti (a to jak v laickém smy s lu, tak ve smy s lu prag-
ma ling visti cky chápaných strategií) a jejích projevů v mediálním
a politickém di sku rzu nám ukázal, že jde o oblast jed nak ve l mi širo-
kou, zahrnující v sobě komunikáty s pro je vy záměrného ne do sta t ku či
upírání zdvořilosti až po komunikáty otevřeně útočné a poškozující,
jed nak poměrně těžko ucho pite l nou, a to ať už ve smy s lu jejího do bo-
vého zakotvení, tak i v různosti individuálního vnímání a hodnocení
projevů ja ko zdvořilých či nezdvořilých. Nezdvořilost souvisí s po ru-
šováním existujících sociálních a komunikačních no rem a její roz po-
znání a in ter pre ta ce jsou dobově proměnlivé, evidentní je i závislost
na společenském kon te x tu a individuální ci t li vo sti, re spe kti ve re zi -
sten ci vůči jejím projevům (blíže Svobodová 2011a, 2011b, 2012,
2013, 2014; Hirschová, Svobodová 2014). Z to ho to hle di ska se nám
pak jeví výhodné odlišit od pra gma ling visti cky vnímané nezdvořilosti 
verbální agre si, jež je ja ko součást agresivního chování jednoznačně
identifikovatelná a účastníky komunikačního aktu je ja ko ne ga tivní
hodnocená vždy. 

1. Následující analýzu bu de me věnovat komunikátům politického
di sku rzu, jenž představuje ve l mi specifický typ komunikační akti vi ty,
zaměřené svými cíli především na přesvědčení, získání a ovlivnění re -
ci pien ta a na související uplatňování mo ci. Jde o jed nu z fo rem in sti-
tucionální ko mu ni ka ce (ve l mi úzce propojené s komunikací mediální) 
s výrazným persvazivním potenciálem. Předpokládaným příjemcem
komunikační akti vi ty realizované v rámci to ho to di sku rzu je občan, na 
nějž je ze stra ny po da va te le vyvíjen značný nátlak, ne boť se de fa c to
jedná o voliče, o je hož přízeň a hlas probíhá permanentní boj. Po li tik
se snaží re ci pien ta ma ni pu lo vat a přesvědčit, že právě on dokáže obrá- 
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podporu vědecké činnosti.
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tit politický vývoj správným směrem, že ale ve společnosti existují
určité sku pi ny lidí, které by mo hly ten to požadovaný vývoj nějak
ohrozit, a že je to právě pro du ktor sdělení, ten to konkrétní po li tik, kdo
dokáže důsledně vy sto u pit při hájení obecného veřejného zájmu, te dy
i zájmu předpokládaného re ci pien ta (viz Kra us 2003, s. 21).2 

Roz hod nost, ase r ti vi ta a scho p nost pro sa dit vlastní (proklamativně 
ovšem zejména voličovy) zájmy se pak lo gi c ky stávají významnou
součástí po li ti ko vy tváře, již si snaží svým vystupováním u voličů vy -
jed nat. Součástí projevů se pak nutně stávají útočné a agresivní stra te -
gie směřující k di skre di ta ci a de ho ne sta ci opo nen ta. Komu ni ka ce se
me zi po li ti ky navíc ve l mi často nerozvíjí ja ko skutečný dia log, v němž 
by mluvčí re a go va li na re p li ky partnerů, ale často jde spíše o se k ven ci
samostatných výpovědí, které účastníci řízené de ba ty pronášejí v okam-
žiku, kdy se jim do sta ne pro stor. O vlastním vidění světa se ne s naží
přesvědčit ani tak svého aktuálně přítomného komunikačního pa r t ne -
ra, ja ko spíše příslušníka vnějšího komunikačního okru hu, te dy divá-
ka či posluchače. Verbální agre si pak užívají ja ko komunikační nástroj 
k to mu, aby poukázali na ne do sta t ky a s ni mi spo je nou neko mpe ten t -
nost svých odpůrců; přestávají te ma ti zo vat otázky veřejného po li tic-
kého živo ta a předmětem zájmu se stává přímo protivník, re spe kti ve
některý je ho osobnostní rys; ji nak řečeno opouští se v podstatě le gi -
timní ar gu men ta ce ad rem a nahrazují ji falešné stra te gie ad ho mi nem.

2. Agre se má kořeny v instinktivní sebeobraně a v původním smy -
s lu slo va ja ko její spouštěcí me cha ni s mus nejčastěji fun go va la potře-
ba bránit vlastní te ri to rium ne bo blízké je dince. Fylogenetický a kul-
turní vývoj vedl k roz vo ji sebeovládání a k následnému usměrnění
těchto původních instinktů. Je di nec se postupně podřídil normám ra-
cionální morálky a os vo jil si morální odpovědnost (viz Lo renz 1969,
s. 247–255). No r my, které jsou obecně přijaté a respektované, mo hou

ale být pod tla kem okolností obcházeny ne bo porušovány (viz Lo renz
1969, s. 257–262) a důsledkem to ho to tla ku je vznik agresivní re a kce.
Agre si vi ta se v ko mu ni ka ci a v sociální psy cho lo gii chápe ja ko jed na
z fo rem chování (viz Nakonečný 1999, s. 121–124) a lze rozlišit agresi 
impulzivní a instrumentální. Impulzivní agre se ob vy kle svým působe- 
ním nepřesahuje aktuálně rea lizo va nou komunikační si tu a ci. Je mo ti -
vována sna hou poškodit ne bo i zničit ob jekt, který působil ja ko její
spo uštěč, a mluvčí se snaží ublížit adresáto vi a poškodit je ho sebeúctu
(často v odvetě za vlastní předchozí újmu). Instrumentální agre se smě-
řuje do bu dou c no sti, přesahuje aktuální si tu a ci a významná je zejména 
její mo ti va ce – cílem je agresí získat nějakou výhodu, jež může spo-
čívat jed nak v posílení vlastní po zice ve skupině spočívající např.
i v získání ob di vu, jed nak je užita ja ko prostředek nátlaku či hro z by.
Agre se je rozpoznatelná tak, že mluvčí uskutečňuje svůj cíl bez ohle -
du na potřeby komunikačních partnerů ne bo na pa r t ne ry samotné
a postu pu je při tom buď otevřeně ne z d vořile, ne bo se na opak účelově
snaží explicitně projevené hru bo sti a nezdvořilosti vy h no ut. Agre siv-
ní může te dy být i pro jev útočný nepřímo; hru bost spojená s ex pre -
sivitou a verbální vulgari tou by ve veřejném pro sto ru ve d ly spíše k po- 
škození pozitivního ob ra zu samotného mluvčího. 

Prvoplánově agresivní verbální jednání je si ce v interpersonální
(a zejména pak veřejné a oficiální) ko mu ni ka ci odsuzováno, záměrné
poškození komunikačního pa r t ne ra se ale stává pra vi del nou součástí
poměrně specifických komunikačních situací, ke kterým Le ech (2014,
s. 5) řadí ve d le výcviku rekrutů, vystoupení v jistém ty pu televizních
re a li ty show či výslechu podezřelých ne bo zatčených osob právě vy -
sto upení opozičních politiků během poslaneckých interpelací. Agre -
sivně vedená ko mu ni ka ce pak fun gu je ja ko nástroj sebe pre zen ta ce
a v politickém di sku rzu se usta lu je ja ko běžný stan dard. Užití ofen ziv- 
ních strategií ale není mo tivováno ani tak osobními vzta hy ko mu ni -
kantů (z české politické scény by chom mo hli uvést případ, kdy po li tik
otevřeně vy sto u pil v mediálním pro sto ru pro ti svému protivníkovi,
aby se ještě v tomtéž týdnu účastnil je ho soukromé svatební os la vy),
ja ko spíše je jich po li tic kou orien tací a příslušností k různým stranic-
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otáz kám ar gu men tačních teo rií věnuje např. J. Kraus (2003, s. 29n).           



kým subjektům. V ko mu ni ka ci bývají tematizovány otázky z okru hu
veřejného živo ta a útoky jsou ve de ny zejména do té ob la sti osobnostní 
stru ktu ry komunikačních partnerů, která souvisí s ob ra zem „dobrého
po li ti ka”. Nejčastěji tak bývají protivníkovi otevřeně či implicitně
přisuzovány vla st no sti a činnosti ja ko ne s cho p nost ne bo neo cho ta
dostát danému slo vu, roz por me zi dříve proklamovaným a skutečným
jednáním, zko rum po va nost, ne do sta tek sociálního cítění, pro te kcio -
nis mus apod. Ja ko účinné se ale jeví rovněž útoky směřující do so u-
kromí politiků a ohrožující je jich mediálně budovaný ob raz v ta ko-
vých aspe ktech, ja ko je zodpovědný vztah k rodině a ke svěřeným
veřejným financím, osobní skro mnost apod. Porušování kon verzač-
ních ma xim a útok na pozitivní ob raz opo nen ta jsou záměrné, navíc
účastníci vědomě nekooperují, ne boť je jich individuální cíle jsou
v podstatě protichůdné (viz Čmejrková, Hoffmannová 2011, s. 65). 

Jak jsme již uve d li výše, užití příznakového a vulgárního le xi ka si -
ce může sloužit ja ko nástroj přímočaré a prvoplánové de ho ne sta ce po- 
litického či názorového opo nen ta, zejména kvůli stig ma ti za ci sa mot-
ného pro du kto ra ale stále představuje v politickém di sku rzu spíše
okrajový jev. Ja ko příklad uvádíme pro jev vrcholného po li ti ka před-
nesený na půdě Poslanecké sněmovny, který ne j pr ve označil při pro -
jednávání zákona o ochraně přírody a kra ji ny své odpůrce za zelené
fa na ti ky a následně motivován evidentní sna hou je di skre di to vat a ze-
směšnit zaútočil i na tvář představitelek ekologického hnutí Du ha, a to 
právě užitím vulgární sexuální narážky:

[1] MZ: Ale tehdy za vlády MB, přítele kůrovce, jak se sám označil, se k těmto třem
ztepilým smrkům připoutaly tři neméně ztepilé dívky z hnutí Duha. A když tam
přišli dřevorubci, tyto dívky bránily dřevorubcům v pokácení těchto stromů,
a místo toho, aby je tito dřevorubci přeřízli, pardon mám tím (nesrozumitelné
přeřeknutí) samozřejmě na mysli ty stromy, já nechápu, proč se smějete, aby je ti
dřevorubci přeřízli, tak odešli.

Po da va tel využil v podstatě primitivního dvo js my s lu k do sažení
komického efe ktu a z je ho vyjádření (nechápu, proč se smějete) ply ne
evidentní očekávání pozitivního přijetí. Vzhle dem k re a kci přítom-
ných politiků (odpovědí mu by lo rozpačité ti cho) se ale domníváme,

že podobné stra te gie jsou kontraproduktivní a ve svém výsledku spíš
poškozují pozitivní tvář samotného pro du kto ra. 

Výskyt vulgarismů, spojený s komunikační hrubostí, je te dy po uze
jedním, ale ni ko li jediným pro je vem agresivní ko mu ni ka ce. Vul ga ri s -
my se na opak v určitých situacích, ale i v pro je vech některých mluv-
čích stávají bezpříznakovým vyjadřovacím prostředkem a ne j sou ani
míněny, a adresátem již ani zpra vi d la chápány ja ko pro jev verbální
agre se (tak např. vyjádření: Přece se z to ho hned neposereš pronesené
me zi přáteli či blízkými známými bu de v odpovídající komunikační
si tu a ci jistě hod no ce no spíš ja ko výraz pod po ry než ja ko urážka či
útok na tvář adresáta). Obecně je užití verbální agre se spojováno se
snahou za uj mo ut v ko mu ni kaci nadřazenou po zi ci vůči par t ne ro vi,
a to i při sna ze od pa r t ne ra něco získat, a opět se zde nabízí ana lo gie
s rozšiřováním ne bo ob ra nou te ri to ria. Ty pi c ky je verbální agre se spo- 
jována s jakýmkoli atakem osobní in te gri ty (tváře) adresáta pomocí
ja zyka, a to i takové, které nemusí být vulgární. 

Kategorické spojování verbální agre se s užíváním ja zy ka přízna-
kového jak slovní zásobou, tak i zvu ko vou realizací není adekvátní,
ne boť agresivní může být v podstatě každý komunikát, který plní dva
základní cíle: ublížit adresátovi a poškodit je ho sebeúctu, ne bo získat
agresí nějakou výhodu (např. posílit vlastní po zi ci v politické straně). 

3. Základem projevů politického di skurzu je ideálně užití odpoví-
dající ar gu men ta ce. Po li tik by měl svým komunikačním partnerům
předkládat in fo r ma ce, jež vycházejí z „pravdivých základů”; měl by je 
ale přesvědčit ta ko vou pra vdou, která je nezávislá na našich mo men-
tálních přáních (Švandová 1999b, s. 135). Mluvčím zde nestačí si tu a ci 
po psat a po j me no vat; řada aktuálně realizovaných mluvních aktů se
re a li zu je ja ko tvrzení, jež se te pr ve mo hou potenciálně stát součástí ar -
gu men tu. Ved le scho p no sti ver ba li zo vat aktuální stav vnějšího světa
se tak od po li ti ka očekává také scho p nost vlastní po stoj zdůvodnit,
podpořit ne bo vysvětlit; ana lo gi c ky pak v případě odmítnutí názorů
oponen ta scho p nost pro te sto vat, vznést námitku apod. (Švandová
1999a, s. 101). Ar gu ment se kla si c ky skládá ze dvou základních slo-
žek – pre mi sy a závěru. Pre mi sa je vnímána ja ko předpoklad, výcho-
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disko, kterým chce me ar gu men ta ci podpořit, a závěr je vlastně to, co
tvrdíme. Tou l mi no vo (1958) argumentační schéma ob sa hu je ve d le
výchozích dat, jež mají sloužit ja ko důvod, a z nich vyplývajícího
závěru, te dy kon klu ze, i další složky, ja ko oprávnění, že výchozí da ta
mo hou být ja ko důvod použita, ne bo modální operátor vyjadřující
míru ji sto ty ne bo podmínky, za nichž kon klu ze platí. Užití ar gu men tu
by ale vždy mělo být za loženo na předpokladu exi sten ce kauzálních
souvislostí a všeobecně akceptovaných schémat uplatňovaných při
vyvozování závěrů (Encyklopedický slovník češtiny 2002, s. 45).
V každém případě by ale měl mluvčí dodržovat základní pra vi d la a při 
ar gu men ta ci neporušovat lo gi c ky pla t nou fo r mu, důsledně dbát na
pravdivost pre mis a zejména nepředpokládat to, co má být te pr ve
dokázáno (Švandová 1999b, s. 138). Uvádění všech výše uvedených
komponentů ovšem při ar gu men ta ci není běžné a pro du ktor si zpra vi -
d la vystačí se schématem: je st liže A, tak ob vy kle B. Me zi dvěma je vy
te dy ne e xi stu je závislost, která se zakládá na kauzálním vzta hu „pří-
činy a následku” (viz To u l min 1958, s. 99–105), ale předpokládá se
obvyklá so u vi s lost, a pro du ktor adresátům su ge ru je in ter pre ta ci „je st -
liže po li tik dělá to a to, pak jistě platí, že… (co ko li ne ga tivního
o protivníkovi)”. 

Korektní a legitimní ar gu men ta ce by měla směřovat k věci (ad
rem), te dy ni ko li k ohrožení komunikačního pa r t ne ra či k útoku na je -
ho osobní důstojnost (ad ho mi nem). V politickém di skurzu ovšem ar -
gu men ta ce často směřuje právě k napadení některých složek kon ku -
ren to vy iden ti ty a je za ložena na sna ze di skre di to vat je ho osobnostní,
případně profesní kva li ty (viz výše). Poměrně frekventovaný je v po li -
ti ce ar gu ment nazývaný individuální apel (Švandová 1999b, s. 164–
–165), při kterém mluvčí usi lu je získat so u hlas a pod po ru pu b li ka,
aniž by při ar gu men ta ci sle do val věcnou pod sta tu problému. Ja ko do -
klad nekorektně vedené ar gu men ta ce směřující k poškození ko mu ni-
kačního pa r t nera uvádíme ukázku z prvního čtení zákona, v němž se
v Poslanecké sněmovně Pa r la men tu ČR projednávalo zařazení Pa la -
cho va upálení na se z nam významných dní:

[2] MG: Tvrzení, že se Jan Palach stal sym bo lem boje proti totalitní ko mu ni stické
moci, je na pro sto zavádějící [...] Jan Palach se nezapálil na protest proti Komu-
nistické straně Československa. Jeho sym pa tie patřily reformním komunistům,
kteří měli podporu i ve svazech vysokoškolského stu den t st va.

MN: [...] protože to, co tady uslyšíte, může být velmi účelové a já jsem velmi
přesvědčena, že to bylo účelové zneužití a účelové vystoupení pana poslaníčka
pana po slan ce G, který zejména v této věci neměl si oso bo vat právo si vy stu po vat.
Byť se mi to říká velmi těžko, vím, že jsme na parlamentní půdě a vy sto u pit může
úplně každý, ale jsou nějaké etické limity, které mají platit.
KS: Že pan G se opovažuje vůbec k tomu vyjadřovat, je tedy mimořádná drzost.

Po sla nec zvolený do Pa r la men tu za komu ni stic kou stra nu hájil své
sta no vi sko z po zic přijaté stranické ide o lo gie. Je ho názory by ly opo-
zičními po li ti ky odmítnuty ni ko li pro to, že by neso u hla si li s je jich
věcnou pod sta tou, ale pro to, že se je snažil pro sa dit právě ten to po li tik
prezentující v Pa ra men tu stra nu, jíž je připisována odpovědnost za Pa -
la cho vu smrt. Oba řečníci explicitně zpo chy b ni li řečníkův morální
kre di t a s odvoláním na obecné etické prin ci py zpo chy b ni li je ho prá-
vo se k této otázce vůbec vyjadřovat.

Ja ko pra gma ti c ky účinná složka argumentační stra te gie te dy fun -
gu je po ukaz na osobní vla st no sti protivníka a je ho otevřená di skre di -
ta ce má za následek oslabení je ho po zi ce. Mluvčí si následně oso bu je
„morální kre dit” ukázat, že politický opo nent z určitých důvodů nemá
právo co ko li říkat ne bo hájit, něco tvrdit ne bo užívat jakékoli ar gu -
men ty. Ar gu ment je po sta ven tak, že konkrétní oso ba má následující
vla st nost V, a pro to její tvrzení oso by o problému P si ne za s louží žád-
nou po zo r nost či důvěru. Na podobné stra te gii je za ložena i ar gu men -
ta ce v následující ukázce z poslaneckých interpelací:

[3] MJ: Tento bod budem projednávat už skoro hodinu. Jednání této sněmovny ctěné
nás daňové poplatníky stojí zhruba šest set tisíc korun. Takže ta efekti vi ta je
opravdu obdivuhodná […]
MK: Kdy by s me tady o tom jednali čtyři hodiny, tak prostě tady budete čtyři
hodiny šoupat nohama a mluvit uctivě. Račte se, mládenče, chovat slušně. 

Po li tik ve své re p li ce využil iro nii ke kri tice nepřiměřené a z je ho
po hle du zbytečné délky jednání probíhajících v Poslanecké sněmov-
ně; reakcí na je ho vystoupení by la agresivní odpověď opozičního po -
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slan ce. Opo nent se v ar gu men ta ci nepo ku sil zdůvodnit roz sah ne bo
téma pro mluv svých kolegů, ale zaútočil přímo na jednu ze složek in -
dividu a li ty komunikačního pa r t ne ra. V dané si tu a ci zneužil ste reo typ
o přirozeně subordinovaném postavení mladších, kteří by měli mlčet
a čekat, do kud starší mluvčí svou pro mlu vu sa mi neukončí. Opo nen -
to vu tvář významně ohrožuje užitá fráze šoupat no ha ma, běžná v so-
ciálně asymetrické ko mu ni ka ci ve spojení drž hu bu a šoupej no ha ma,
te dy mlč a dělej to, co máš nařízeno, a zvolené oslovení mládenče,
jímž se akcen tu je právě komu ni kan to vo mládí a nezkušenost. Před
posluchači se tak po sla nec MK dovolával ne so u hla su s tvrzením své-
ho komunikačního pa r t ne ra, aniž by se dotkl věcné pod sta ty to ho, oč
v di sku si ve skutečnosti šlo; žádostí opo nen ta není třeba se zabývat ni -
ko li pro to, že by by la neopodstatněná, ale pro to, že mluvčí je příliš
mladý na to, aby vůbec mohl co ko li požado vat. 

Podobná stra te gie se ob je vi la i v následující ukázce, tentokrát by la
tematizována jiná složka osobnostní stru ktu ry komunikačního pa r t ne -
ra, a to je ho etnický původ: 

[4] TO: Prio ri tou musí být jednoznačně občané České re pu b li ky, naši předci tady
přece po staletí naši zemi bu do va li 
ZBR.: Já jsem chtěla panu po slan ci O. poděkovat, že už se cítí natolik Čechem, že
má potřebu nás chránit před občany tak zvaných třetích zemí.

První řečník svou ar gu men ta ci postavil na ape lu na národní uvědo- 
mění a cítění komunikačních partnerů. Svým vyjádřením se si ce sám
prohřešil pro ti obecným argumentačním pravidlům, a to požada v ku
neužívat předpojaté a emocionálně zabarvené výrazové prostředky
(viz Švandová 1999b, s. 151), re a kce by la ale opět výrazně poško-
zující a ve svém důsledku agresivní, ne boť v ní by lo upozorněno na
to, že sám mluvčí nemá předky, kteří ta dy naši ze mi po staletí bu do-
va li.

 Ja ko účinný nástroj di skre di ta ce politického opo nen ta se ukázalo
také je ho osočení z jakéhokoli dru hu závislosti ne bo po ukaz na je ho
duševní kon di ci: 

[5] DR: Jak na vás koukám, tak pravděpodobně nejste úplně ve střízlivém stavu. 
MK: Já se občas opiji a vy se chováte jako debil. Rozdíl mezi námi je v tom, že já
jsem schopen se z toho do druhého dne vyspat. 

4. Do sud jsme se věnovali komunikátům, jež vzni kly na půdě Pa r -
la men tu ČR a by ly užity primárně ke ko mu ni ka ci me zi „profesionál-
ními po li ti ky”, do širšího komunikačního okru hu zahrnujícího re ci -
pien ty mediálních sdělení se dostávaly až sekundárně ja ko zpra vo daj-
ský pro dukt mediálních organizací. Nadále bu de me věnovat po zo r -
nost sdělením, jež vzni kla v rámci politických in ter view či předvoleb-
ních de bat, a by la te dy primárně určena především potenciálním vo-
ličům.

Do diskusních pořadů ty pu politických in ter view jsou ob vy kle
vybíráni a zváni takoví hosté, u nichž lze předpokládat názorový ne so -
u lad, verbalizovaný v divácky či posluchačsky atraktivních dia lo gic-
kých výměnách, jež jsou ja ko zboží (jímž mediální pro du kty bez po -
chy by jsou) nabízeny recipientům, de fa c to potenciálním voličům. Je -
jich účastníci se pak snaží zejména zdi skre di to vat kýžený pozitivní
mediální ob raz svých oponentů a účinným nástrojem se v to m to smy s -
lu jeví např. předpojatý či emocionálně zabarvený ja zyk (blíže Švan-
dová 1999b, s. 151), případně užití narážek, porušujících Gri ce o vy
komunikační ma xi my:

[6] BS: K tomu že paní D říká, že se to ne do t k ne nebo že nepotřebujeme
poloautomatické zbraně tak jenom pa/paní D je do ktor ka psy chia trie, já jsem za-
se doktor přírodních věd, takže já budu předkládat fakta, paní D tady hraje na ci-
ty a …

Ukázka pochází z rozhlasové re la ce Pro a pro ti odvysílané na ve-
řejnoprávní sta ni ci Roz hlas+, kde by la ar gu men ta ce vedená ad per so -
nam užita s jediným cílem – ukázat, že osobnostní, a zejména profesní
kva li ty politického opo nen ta předem vylučují adekvátnost či va li di tu
jím užitých argumentů.

Ke vzni ku ještě vyhrocenějších komunikačních situací dochází
např. v dalším pořadu veřejnoprávního média (tentokrát ČT) Máte
slo vo. Zde jsou již k di sku si záměrně vybírána výlučně témata, jež
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společnost názorově rozdělují, a tudíž se při je jich probírání očekává
vznik konfrontačních a konfliktních situací. I zde se pak můžeme se t -
kat s případy nevěcně vedené ar gu men ta ce směřující opět k di skre di -
ta ci opo nen ta po uze na základě je ho minimálních životních zkušenos-
tí. Politická akti vi stka pozvaná do to ho to pořadu věnovaného otázkám 
ochra ny před teroristickými útoky na na pro sto věcný do taz diváka
přítomného ve stu diu, jaké jsou zdro je jejích informací o aktuálních
počtech znásilnění v Německu, re a go va la slo vy:

[7] JYH: Podívejte se na něho, mladej. Odkud pak přišel? Od ku d pak si myslíte, že já
to vím? Ze zdrojů. Normálních zdrojů, které když budete mít známé v Německu,
pakliže budete mít známé v Německu, tak se to dozvíte.

Politická akti vi stka, jejíž názory na pro ble ma ti ku mi gra ce pre zen -
tované ve stu diu by ly extrémní, použila příznakovou in to na ci a vý-
slovnost stylizovaně užívanou při ko mu ni ka ci s malými dětmi k to mu, 
aby ukázala na nezkušenost a ne zra lost svého opo nen ta, a tím jej
v podstatě zesměšnila před dalšími účastníky de ba ty (ja ko pra gma ti c -
ky aktivní prvek fungují i gramatické ka te go rie slo ve sa ve spojení od -
ku d pak přišel). To u to nelegitimní strategií se jí ale podařilo odvrátit
po zo r nost od věcné pod sta ty problému a dia lo gic kou výměnu ukončit, 
aniž by po sky t la požadované in fo r ma ce.

Ar gu men ty užité v politických pro je vech obecně často atakují
mravní in te gri tu komunikačních partnerů, na pa dají je jich občanskou
bezúhonnost, rodinné poměry apod. (a lze je te dy rovněž po važovat za 
nevěcné a falešné). Jak upozorňuje Kasl Kollmannová (2012, s. 19),
problematické stránky soukromého života politických oponentů jsou
užívány ja ko poměrně silné a současně také obtížně vyvratitelné ar gu -
men ty už od dob Ciceronových namířených pro ti Ca ti li no vi. Racio-
nální ar gu men ta ce pak v podstatě nemá šanci a na její místo na stu pu je
ven ti la ce emocionálních postojů ve výrazně nekooperativním dia lo -
gu. Ob je vu je se překračování konvenčních zdvořilostních bariér, po-
rušují se konverzační ma ximy i ma ximy zdvořilostní a mluvčí záměr-
ně nespo lu pra cují v tom smy s lu, že neposkytují ty in fo r ma ce a v ta-
kovém množství, jak se od nich požadu je. Účastníci ko mu ni ka ce se

snaží maxi ma li zo vat svůj prospěch (i kdy by tímto prospěchem mělo
být po uze vyjádření pocitů) a maximalizují neschvalování druhého. 

Ty to ry sy vy ka zu je i poslední analyzovaný komunikát, náležející
ke specifickému žánru politické ko mu ni ka ce – tiskové kon fe ren ci.
Konkrétně jsme použili přepis vystoupení představitele vládního
politického hnutí, jenž v aktivní po li ti ce vy stu po val ve l mi krátkou do -
bu (ve fun kci, z níž byl odvolán, nepůsobil ani tři měsíce) a kterému
byl aktuálně sdělen úmysl stranických kolegů zba vit jej fun kce he j t -
ma na. Po li tik byl vyzván, aby sám na fun kci re zi g no val, on to ale
odmítl a na brie fin gu vysvětloval přítomným novinářům a zejména
divákům televizního přenosu domnělé důvody svého odvolání. Mož-
nost veřejného vystoupení využil jed nak ja ko příležitost posílit vlastní 
pozitivní ob raz, jed nak ja ko možnost „vyříkat si to” se stranickými
ko le gy, které ob vi nil z in trik pro ti vlastní osobě.

 V to m to veřejném pro je vu nedošlo k dialogické výměně a na pa-
dení po li ti ci neměli možnost se verbálním útokům bránit, jednoznač-
ně ale šlo o komunikační stra te gii přímo poškozující pozitivní tvář
(nepřítomných) oponentů, kteří aktuálně ne mo hli re a go vat. Právě tím
se pod le našeho názoru po mlu va řadí me zi agresivní diskreditační
stra te gie s prvky nevěcné a falešné ar gu men ta ce. Agre si vi ta v to m to
konkrétním případě so u vi se la s osobní ani mo zi tou a tematizovány by -
ly nejrůznější aspe kty osobnostních stru ktur politických konkurentů.

Po li tik ne j pr ve využil příležitost veřejného vystoupení k to mu, aby 
před voliči i koaličními po li ti ky posílil ob raz vlastní pozitivní tváře,
a na do taz novináře, zda má skutečně problémy s al ko ho lem (šlo o je -
den z proklamovaných důvodů k odvolání), re a go val:

[8] OK: Mohl bych říct sorry jako, ale nezdá se mně to korektní. Já jsem byl vybrán
panem B, já jsem nebyl ten … já jsem nebyl ten, který by se ka m ko li hlásil, když
mně poslal ese me sku, abych se do sta vil na mini ste r st vo financí buďto v osum lebo
v päť v pondělok … v akýsi pondělok, tak jsem mu napsal, že v žádným případě,
protože do šesti hodin mám or di na ci a pak ještě učím.

Pro du ktor se jed nak od ka zem na nevydařenou a následně hojně ci -
to va nou re a kci stranického ko le gy na novinářův do taz na je ho vlastní
příjmy, jed nak parodizováním opo nen to va pro je vu snaží poškodit je -
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ho pozitivní ob raz před voliči a následně od ka zem na vlastní nad stan-
dardní pracovní vytížení po si lu je vlastní pozitivní tvář a podává im-
plicitní do klad své mravní in te gri ty, a tak vlastně uka zu je na ab sur di tu
podobných obvinění. Po li tik se tak předpokládaného re ci pien ta po ku -
sil ov li v nit kombinací projevů výrazně pozitivní pre zen ta ce vlastního
já na úkor výrazně negativní pre zen ta ce politických odpůrců. S využi-
tím narážek na vnějškové ne do sta t ky oponentů, je jich starší pod ni ka -
telské neúspěchy, de fi cit ve vzdělání či kulturním roz hle du, ale i na je -
jich intelektuální nedostatečnost, podlézavost a další standardně
negativně hodnocené atri bu ty chtěl na straně re ci pien ta akti vi zo vat
inferenční pro ce sy a v prostředí v podstatě lokální po li ti ky své opo -
nen ty zne možnit:

[9] OK: A k tomu zdroji chci jenom říct, že možná: nenaplněná ambice ááá až bych
řek možná skoro pa to lo gic ky nenaplněná touha po moci může vyvolat, a to/tomu
člověku teď vůbec nedochází (pauza) ono taky když nemáte zámek, není kde co
do cva k no ut že jo (hezitační zvuk) co vlastně učinil a co vlastně může roz po utat
[…] já nevím teď bych jim nechtěl, oni jsou dostatečně kreativní (pauza) až na
jednoho teda […] to je mně líto a za co se musím omluvit rodině protože na rozdíl
od některých kteří třeba zkoušeli někdy v mi nu lo sti neúspěšně ob cho do vat s po ze -
m ky my jsme slušná rodina a jí se to dotýká a to je to, co mně vadí. Kdyby šlo
o mě, tak já jsem bojovník a mně by to ne va di lo […] nebylo po cho pe no sorry jako.

[10] Já takhle ne fun gu ju, nedonáším […] někde je to daný i ge ne ti c ky prostě u
některých lidí ten napoleonský ko m p lex to je daný třeba i vzrůstem, tak se to dá
celkem jako po cho pit. JÁ to pochopím, JÁ TO POCHOPÍM, já se za to na něj
nezlobím. […] Sice se mně to příčí říkat, jako ale když za váma někdo tři měsíce
chodí, plácá vás po zádech a říká dokonce až tak, že po plese v Prostějově za mnou
přišel jeden člověk a říkal hele, kdybych si nebyl JISTEJ tvojí správnou sexuální
orientací, tak bych skoro za po chy bo val, jak jste se k sobě krásně chovali (pauza)
a tenhle člověk vám říká super hele, děláš to skvěle (pauza) je řečeno jako tým vy -
hra jem jako jed not li v ci padnem musíme spolu, budeš to zaštiťovat [...] potom
jsem zjistil, vodkaď tu hlášku má, to je to je z americkýho filmu Vítězové
a poražení s Al Pacinem. Anebo mu to někdo napsal, protože von asi na takový
filmy se ani nedívá, ale (pije vodu, pomlka) asi tak na majora Zemana maximálně,
ale prostě já já nemám jak to dál ko men to vat. Já to prostě dělat nebudu, já donášet
nebudu. Indicie máte (hezitační zvuk) na rozdíl od některých jste všichni
inteligentní, takže já za sebe k tomu nemám co říct.

 5. Závěrem
Autentickými do kla dy politických projevů jsme se po ku si li ukázat

na specifické ry sy ko mu ni ka ce instrumentálně útočné, snažící se jed -
nak ukázat komunikačního pa r t ne ra v nepříznivém světle, jed nak pre -
zen to vat mluvčího ja ko oso bu, která se na veřejnosti nebojí vstu po vat
při prosazování zájmů svém i třetích osob do kon fli ktu. Kon flikt v ko -
mu ni ka ci může mít různé pod oby a různá řešení, ale v uvedených pří-
kladech by la vždy zvo le na stra te gie vedoucí k maximálnímu poškoze- 
ní komunikačního pa r t ne ra, ob vy kle politického opo nen ta. Ve všech
ukázkách by la přítomna verbální agre se, ať už v podobě explicitní ne -
bo implicitní, přiřadit ty to je vy k nezdvořilosti by ale ne by lo dostateč-
ně výstižné, pro tože nezdvořilost je především věcí in ter pre ta ce na
straně adresáta a může u ní jít jen o ne do sta tek zdvořilosti ne bo o nezá- 
měrnou od chy l ku od komunikačního stan dar du. V uvedených ukáz-
kách šlo ale vždy o záměrně užitou stra te gii – verbální agre se je vždy
útočná a souvisí s bezohledným pro sazováním vlastní agen dy ne bo
ob ranou vlastních po zic. Ja ko prostředek do sažení těchto cílů v ko mu -
nikátech ne by ly zpra vi d la užívány expresivní či ji nak příznakové
lexikální výrazové prostředky, ale falešné argumentační stra te gie
směřující ni ko li k věcné podstatě problému, ale k útoku na pozitivní
ob raz komunikačního pa r t ne ra.

Prameny

Ukázky 1, 3, 4, 5: 168 hodin, 26. 2. 2017, 30. 3. 2014, 23. 3. 2014, 9. 3. 2014 Online:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-ho din [cit. 2017-05-08].

Ukázka 2: Gre beníček zpo chyb nil Pala chovu oběť a rozbouřil sněmovnu, 8. 2. 2013,
Online: http://www.ceskatele vize.cz/ct24/domaci/1118567-gre be ni cek-zpo
chybnil-palachovu-obet-a-rozbouril-snemovnu [cit. 2017-06-07].

Ukázka 6: Pro a proti, 17. 3. 2017 Online: http://hledani.rozhlas.cz/iradio/ ?query=
&reader=&stanice[]=ČRo+Plus&porad[]=Pro+a+proti [cit. 2017-05-28].

Ukázka 7: Máte slovo, 28. 4. 2016. Online: http://www.ceskatele vize.cz/porady/ 101
75540660- mate- slovo- s- m- jilkovou/216411030520016 [cit. 2017-05-28].

Ukázky 8, 9, 10: Stu dio ČT 24, 6. 2. 2017, 28. 4. 2016. Online: http://www.ceskate
levize. cz/ivysi lani/10101491767- studio- ct24/217411058330206 [cit. 2017-
05-28]. 

329 330



Literatura

A u e r  P., 2014, Jazyková interakce. Praha: NLN.

B r o w n o v á  P.,  L e v i n s o n  S.C., 1987, Politeness. Cambridge: CUP.

Č m e j r k o v á  S.,  H o f f m a n n o v á  J. (eds.), 2011, Mluvená čeština: hledání
funkčního rozpětí. Praha: Academia.

Encyklopedický slovník češtiny, 2002, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

H i r s c h o v á  M.,  S v o b o d o v á  J., 2014, Komunikační strategie v jednom typu
mediálního diskursu (televizní talk-show). Olomouc: Vydavatelství UP.

K a d e r k a  P., 2013, Pragmatika situace. „Slovo a slovesnost” 74, č. 1, s. 13–40.

K a s l  K o l l m a n n o v á  D., 2012, Zveřejněné soukromí. Utváření obrazu soukro-
mého života politiků v médiích. Brno: Centrum pro studium demokracie a kul- 
tury.

K r a u s  J., 2003, Vyjadřování polemičnosti a významových opozic v politickém dis-
kurzu, [in:] S. Čmejrková, J. Hoffmannová (eds.), Jazyk, média, politika,
Praha: Academia, s. 13–39. 

K r a u s  J., 2010, Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum.

L e e c h  G.,1983, Principles of Pragmatics. London and New York: Longman.

L e e c h  G., 2014, The Pragmatics of Politeness. Oxford: Oxford University Press. 

L o r e n z  K., 1969, On Aggression. New York: Hartcourt, Brave and World.

N a k o n e č n ý  M., 1999, Sociální psychologie. Praha: Academia.

S v o b o d o v á  J., 2011a, Nezdvořilost jako prostředek komunikační strategie
v talk-show na komerční televizní stanici. „Bohemistyka” 11, č. 1, s. 35–45.

S v o b o d o v á  J., 2011b, Funkce nezdvořilosti v talk-show na komerční televizní sta- 
nici, [in:] O. Orgoňová (ed.), Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Brati-
slava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, s. 140–148.

S v o b o d o v á  J., 2012/13, Nezdvořilost v mediální komunikaci. „Český jazyk a lite-
ratura” 63, č. 5, s. 215–233. 

S v o b o d o v á  J., 2013, Identita komunikantů v jednom typu mediálního politického 
interview. „Bohemica Olomucensia” III, s. 230–248. 

S v o b o d o v á  J., 2014, Užití přímých strategií při ohrožení tváře komunikačního
partnera v jednom typu mediálního dialogu. „Bohemistyka” 14, č. 1, s. 3–20.

Š v a n d o v á  B., 1999a, Argumenty a logika, [in:] M. Jelínek, B. Švandová a kol.,
Argumentace a umění komunikovat. Brno: MU, s. 101–134.

Š v a n d o v á  B., 1999b, Chybné argumenty (fallaciae), [in:] M. Jelínek, B. Švando-
vá a kol., Argumentace a umění komunikovat. Brno: MU, s. 135–184.

Š v e h l o v á  M., 1994, Zdvořilost a řečová etiketa. „Filologické studie” IXX [Praha:
PedF UK], s. 39–61.

T o u l m i n  S.E., 1958, The Uses of Argument. Cambridge: CUP. 

Z i m a  J., 1961, Expresivita slova v současné češtině. Praha: Nakladatelství ČSAV.

331 332



Grażyna BA LOWSKA

Opole

The func tion of bib li cal pas sages used as graves
in scrip tions found in the Zelów’s ne cropo lis

Ke y words: bi b li cal text, gra ve in scri p tion, fi nal fo r mu las, the Zelów’s ne c ro po lis

Abs tract

Graves in scrip tions, which are subject of analysis in the present paper, are a basic
element of the se pul chral space of the Evan geli cal Reformed Parish burial ground in
Zelów that  brings together the de scen dants of Czech religious emigrants. It is
assumed that the tombstone in scrip tion is a lin guis tic and iconic message with
a defined, con ven tion al ized structure, con tain ing both obliga tory and optional verbal
elements. This analysis will cover non- obligatory verbal elements rep re sented by
final formulas in the form of quo ta tions from the Bible, mainly from the Old
Testament (passim the Book of Psalms), less fre quently from the New Testament
(passim the Gospels). Biblical passages testify to the re la tion ship of the deceased and
the tomb stone’s founder to God; moreover, they express the desire to commune with
God and hope for the reward that is the eternal life.

The bur ial ground in Zelów is a ceme tery of the Evan geli cal Re -
formed Par ish, gath er ing de scen dants of Czech re lig ious emi grants. In 
1803, pri mar ily the sec ond and third wave of re lig ious emi grants from
the Czech Re pub lic came to Zelów. They were de scen dants of the
Czech Breth ren who left Cal vin ism and formed the so- called re formed 
church (Marešová 2001). In Zelów, back then the landed es tate pur -
chased from Józef Świdzi ński (un der a pur chase con tract), „they were
to be set tled as free set tlers with the free dom of re lig ion, the right not
to in ter cept the dis sent ers among them selves, and also with the pos si -
bil ity to en force the pro hi bi tion of set ting fig ures and crosses within
their pos ses sions“ (Jad wiszc zak 2008: 18). This rec ord was ex tremely 
im por tant for the Czech colo nists due to the pres er va tion of their reli-
g ious iden tity.

The Evan geli cal Re formed Ceme tery has over 150 years of tra di -
tion. It was opened in 1854 af ter the chol era epi demic that hit this area
in 1852 (at an ear lier time, the de ceased were bur ied in the church -
yard). It is a re lig ious ne cropo lis; there fore, the ba sic pro vi sion in its
rule book con cerns the pri or ity of the bur ial for peo ple of the Evan -
geli cal Re formed re lig ion. How ever, par ticu lar cases are also men -
tioned, in which the right to bur ial (in a way of ex cep tion) is  granted to 
peo ple of an other re lig ion as well, e.g. a spouse, a meri tious per son1.

Grave in scrip tions, that are dis cussed in the pres ent ar ti cle, are one
of the se pul chral space ele ments. The tomb stone con sists a spe cial
exam ple of cul tural text, a tes ti mony to the ep och both due to the spe -
cific ar chi tec tural com po si tion and the type and con tent of the in scrip -
tion. An over view of tomb stones is done from many as pects. They can 
be stud ied „not only as lin guis tic mes sages, lit er ary facts, mani fes ta -
tions of folk art or so cio logi cal facts, re flect ing so cial re la tions. From
the cul tural stand point of view, in scrip tions are a tes ti mony to a cer -
tain way of look ing at the world, cap tur ing re al ity, at testa tion of be -
liefs or re lig ious ideas of the de ceased and those who in scribe their
mem ory on tomb stones” (Dudek- Szumigaj 2011, p. 68; af ter: Ku -
piszewski 1996, p. 27).

The grave in scrip tion (in Latin: in scrip tio means ‘i nscri ption’) is
con sid ered here as a text writ ten on a tomb stone, a linguistic- iconic
mes sage with a spe cific, con ven tion al ized struc ture2. It con sists of
ver bal and iconic ele ments, some of which are obliga tory, other op -
tional:

a) ob li ga to ry verbal elements are: personal data – full name, date of
birth and death or only death;
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1 Compare: Regulamin cmentarza ewange licko- reformo wane go [A rule book /
Regulations of the Evangelical Reformed Cemetery] on the website: http://www.
zelandia.pl/cmentarz/regulamin.html.

2 The definition, cha rac te ri stics and clas si fi ca tion of grave inscriptions are
discussed in detail in Kazimierz Długosz’s monograph Inskrypcje nagrobne w ujęciu
języ koz na w czym [Tombstone inscriptions in the linguistic approach], Gorzów
Wielkopolski 2010.
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b) optional verbal elements:
ba) initial fo r mu las (simple: late ‘holy memory’ and extended, e.g.

Zde odpočívá v Pánu);
bb) ad di tio nal in fo r ma tion about the deceased (e.g. surname, num-

ber of years spent, type of death); 
bc) final fo r mu las (quotes from the Bible, other texts ex pres sing the 

memory of the deceased); 
c) optional iconic elements (symbols, likeness per ta i ning to the decea- 

sed) (cf. Balowska 2014 and Photo 1).

                  Photo 1. Optional iconic elements

The cen tral ele ment, ana lyzed here, are the fi nal for mu las con-
tain ing quotes from the Bi ble. Ex cep tion ally, in one case, the quote
from the Bi ble ap peared in the ini tial for mula (cf. Photo 2). Quo ta tions 
are in Czech and Pol ish, one in Latin. Ref er ences to the Bi ble on
Czech tomb stones re fer pri mar ily to the Bi ble of Kral ice, while on
Pol ish tomb stones to the Gdańsk Bi ble, the War saw Bi ble. Ac cord ing
to Krzysz tof Bili ński, some of the Pol ish in scrip tions are only „in ade -

quate trans la tions taken from the Bi ble of Kral ice” (Bili ński 1998:
136). It should be men tioned that there are many er rors on Czech
tomb stones, es pe cially graphic ones. Most of ten they re fer to the lack
of dia criti cal signs over Czech vow els with ref er ence to long vow els
(see graphs é, í, á, ý, ů) or er ro ne ously marked lengths over vow els.
There are prob lems with hooks over con so nants [č], [ž], [š], [ř] and
even an ex change of con so nant graphs ř and ž, for in stance: in stead
v Pánu od počívá, there is v Panu od počiva; in stead v tebe Hos po dine
doufám, there’s v tebe Hos po dine dou fam; in stead žalm 31, there‘s
zalm 31; in stead v Bohu jest spasení mé, there‘s v Bohú jest spaséni
mé; or in stead of an ab bre via tion zemř (per tain ing to a verb:
zemřel/zemřela), there’s zemž. 

This may be due to sev eral fac tors. First of all, due to the lack of
knowl edge of the Czech lan guage among stone cut ters (who make in -
scrip tions), which seems to be the most com mon cause and it cor re -

335 336

       Photo 2. The quote from the Bi ble ap peared in the ini tial for mula 



sponds with the gen eral ten dency of graphic er rors on tomb stones.
How ever, in the case of the pres ent ma te rial, we should also pay at ten -
tion to the fact that among the found ers of tomb stones could also be
peo ple who barely know the Czech lan guage. It is nec es sary to take
his tori cal con di tions into ac count: the de scen dants of the Czech Breth -
ren came to Zelów from Sile sia as the sec ond and third wave of emi -
gra tion. Some of them had al ready po lo nised names; hence, there are
ex am ples of names and sur names on the graves with vary ing de grees
of ad ap ta tion, e.g. Karel Jer sak, Ka rol Pospiszył, Anna Ve so lovska
(Ba lowska 2016)3. In Zelów, how ever, they suc cumbed to grad ual po -
lo ni za tion in con nec tion with the func tion ing of the Pol ish state at
vari ous stages of its de vel op ment, be gin ning from the Duchy of War -
saw to post- war Po land (cf. Jad wiszc zak 2008, Marešová 2001, Ště-
řík ová 2000, Wróblewski 1998). They are cur rently ei ther ex ten sively
as simi lated in lan guage or bi lin gual.

The frag ments of the Bi ble quoted in in scrip tions come from both
the Old and the New Tes ta ment. In many in stances, the lo ca tion of the
quo ta tion is of ten pro vided. We have reg is tered a number of bib li cal
texts re peated in both the Czech and Pol ish lan guage on tomb stones;
hence, be low there are two lan guage ver sions cited. The most fre -
quently quoted bib li cal texts are ex cerpts from the Book of Psalms
(the lo ca tion is given ac cord ing to the Pol ish way of writ ing bib li cal
si gles adopted in the ecu meni cal trans la tion of the Holy Scrip tures
(2001)4:

The Old Te sta ment – the Book of Psalms:
Ho spo din jest můj pastýř (Psa 23, 1)
V tebe Ho spo di ne doufám (Psa 31, 2)
Žadostivje očekavali sme na ho spo di na i na klo nil se ke mne i vyslišel me volání

(Psa 40, 2)
Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása (Psa 62, 2)
V Bohu jest spasení mé a sláva má (Psa 62, 8)
Já pak Ho spo di ne k tobě volám a každého jitra předchází tě modlitba má

(Psa 88, 14)
Když volají k Ho spo di nu v ssoužení svém, z úzkostí jejich je vys vo bo zu je

(Psa 107, 28)
Drahá jest před očima Hospodynovýma smrt svatých Jeho (Psa 116, 15)
Člověk marnosti podobný jest, dnové jeho jako stín pomíjející (Psa 144, 4)
Pan jest Pa ste rzem moim (Psa 23, 1) 
Do Ciebie wznoszę duszę moją Panie (Psa 25, 1)
W ręce twoje polecam ducha mego (Psa 31, 6)
Niech będzie miłosierdzie Twoje, Panie, nad nami, jakośmy nadzieję w Tobie

mieli (Psa 33, 22)
Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni (Psa 37, 5)
W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest

w Bogu (Psa 62, 8)
Wysłuchaj głosu mego według łaski Twej Panie (Psa 63,7)
Naucz nas Panie liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce (Psa 90, 12)
Dni moje są jako cień na chy lo ny, a jam jako trawa uwiądł; ale Ty, Panie, trwasz na

wieki (Psa 102, 12)
Dni człowieka są jak trawa, jako kwiat polny – tak prze kwi ta, lecz łaska Pana trwa

wiecznie (Psa 103, 15)
W pośród wielu chwalić go będą (Psa 109, 29)
Miłuję Pana, iż wysłuchał głos mój i prośby moje (Psa 116, 1)
Zbawienia Twego pragnę Panie (Psa 119, 174)

Among many quo ta tions in the Bi ble, we find a short ened and full
ver sion of the par ticu lar verse:

Blahoslavení, kteříž přebyvají v domě tvém (Psa 84,5) 
Blahoslavení, kteříž přebyvají v domě tvém, tebe na věky chváliti budou

(Psa 84,5)
Pan światłością moją i zba wie niem moim (Psa 27, 1)
Pan światłością moją i zba wie niem moim, kogóż bać się będę (Psa 27, 1).

337 338

3 Also compare in fo r ma tion on the impact of the activity of Father Jan Theodor
Mozes, a parish priest in Zelów in the years 1830-1870, who used only the Polish
language during sermons and – what is more important – prepared parish do cu men -
ta tion (record books) (vide: Štěříková 2000, Balowska 2016).

4 New translation of the New Testament and Psalms. Ecumenical translation for
the third millennium, cf.: http://bibliepolskie.pl/przeklady.php?tid=11. The differen-
ce between the writing of sigils in the Warsaw Bible pertains to the use of a dot after
the abbreviation and the introduction of certain (changed) abbreviations, e.g. Fil. – the 
epistle to the Philippians (Flp – in a new translation).



Some times an in ter fer ence can be seen (most likely a tomb stone’s
founder) in a gram mati cal form that al lows to adapt a bib li cal pas sage
to a de ceased per son: Wołałam do Pana w utra pi eniu moim, a wysłu-
chał mnie (Psa 120, 1), in stead: Wołałem do Pana w utra pi eniu moim,
a wysłuchał mnie (Do Pana wołałem w swej nie doli i wysłuchał mnie;
the War saw Bi ble).

Some bib li cal verses ap pear sev eral times, which al lows to as cer -
tain that they are highly ap pre ci ated. These are mainly frag ments of
psalms re gard ing God as a car ing guard ian, as well as the hu man’s
death and God’s eter nity, e.g.:

Ho spo din jest můj pastýř (Psa 23, 1)

V Bohu jest spasení mé a sláva má (Psa 62, 8)

Pan jest Pa ste rzem moim (Psa 23, 1)

Pan światłością moją i zba wie niem moim (Psa 27, 1)
Dni człowieka są jak trawa, jako kwiat polny – tak prze kwi ta, lecz łaska Pana trwa

wiecznie (Psa 103, 15)

In the case of other Old Tes ta ment texts, we can ac tu ally talk about
few or in di vid ual ex am ples that ap pear on tomb stones, e.g.: 

The Book of Genesis:
Nie bój się […] Jam tarczą twoją. Zapłata twoja będzie sowita (1 Moj 15, 1;

Genesis 15, 1)

The Book of Proverbs:
Žena statečná jest koruna muže svého (Prz 12, 4)  

The Book of Job:

Člověk narozený z ženy jest kratkého věku, a plný lopotování. Jako květ vychazí
i podťát bývá, a utíká jako stín, a netrvá (Hio 14, 1–2)

Bóg dał, Bóg wziął (Hio 1, 21) 
Człowiek na ro dzo ny z nie wia sty krótki ma byt i bolesny. Jak kwiat wyrasta

i więdnie. Jak cień chwilowy przemija (Hio 14, 1–2) 

The Book of Ec c le sia stes:
Vanitas va ni ta tum et omnia vanitas (Koh 1, 2)

The Book of Zechariah:
Miłujcie prawdę i pokój (Zac 8, 19)

Among the New Tes ta ment texts, the Gos pels are the most rep re -
sented, but it is the Gos pel of Saint Mat thew and the Gos pel of Saint
John. 

The New Te sta ment – The Gospel of Saint Matthew:

Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou (Mat 5, 8)

Blahoslavení pokojní, neboť oni synové boží slouti budou (Mat 5, 9)

Radujte se a veselte, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích (Mat 5, 12),

Co jest platno člověku, by všecken svět získal, své pak duši uškodil? (Mat 16, 26)

Nechte dítek jíti ke mně, nebraňte jim (Mat 19, 14)

Błogosławieni czystego serca, al bo wiem oni Boga oglądają (Mat 5, 8) 

Bądź wola Twoja (Mat 6, 10) 

A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mat 24, 13) 
Jam z wami jest po wszy stkie dni (Mat 28, 20) 

In one case, a change of the gram mati cal form is en coun tered
(from the plu ral to the sin gu lar), which in di vidu al izes the in scrip tion,
with ref er ence to one de ceased per son bur ied in a given grave: Pan
jest z tobą po wszyst kie dni aż do skońc zenia świ ata (Mat 28, 20) in -
stead: A oto Ja jes tem z wami przez wszyst kie dni, aż do skońc zenia
świ ata (The War saw Bi ble). 

The New Te sta ment – The Gospel of Saint John:

Kdož věří v Syna, má život věčný; ale kdožť jest nevěřící synu, neuzřiť života, ale
hněv boží zůstává na něm (Jan 3, 36) 

Kdož věří ve mne, má život věčný (Jan 6, 47)
Pokoj vám (Jan 20, 19)

Moreo ver, an ex am ple of us ing a short ver sion and a full bib li cal
quote was ob served:

Kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie (Jan 11, 25) 
Jam jest zma r twy chwsta nie i żywot. Kto wierzy we mnie, choćby też umarł, żyć

będzie (Jan 11,25) 

Some verses from the Gos pels ap pear sev eral times. They mainly
con cern the hope with re gard to the eter nal life, the aware ness of be ing 
loved by God – a good Fa ther, as well as  the con vic tion about the su -
pe ri or ity of spiri tual goods over ma te rial things, e.g.:
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Nechte dítek jíti ke mně, nebraňte jim (Mat 19, 14)

Co jest platno člověku, by všecken svět získal, své pak duši uškodil? (Mat 16, 26)

Kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie (Jan 11, 25) ) 
Jam z wami jest po wszy stkie dni (Mat 28, 20) 

A less nu mer ous group of quo ta tions from the New Tes ta ment are
rep re sented by frag ments of Saint Paul’s epis tles:

Epistle to the Romans:

Al bo wiem z niego przez niego i ku niemu jest wszystko. Bogu niech będzie
chwała na wieki. Amen (Rzym 11, 36) 

Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy
żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy (Rzym 14, 8) 

Epistle to the Co rin t hians:
Bůh jak i Pana vzkřísil i nas také vzkřísí mocí svou (1 Kor 6, 14) 

Epistle to the Phi lip pians:

Naše obcování jest v nebesích (Flp 3, 20)
Nasza ojczyzna jest w nie bio sach (Flp 3, 20)

Epistle to the Co los sians:
Kristus život náš (Kol 3, 3) 

An in ter est ing so lu tion to the verse Al bow iem z niego przez niego
i ku niemu jest wszystko. Bogu niech będzie chwała na wieki. Amen
(Rzym 11, 36) ap pears on the fam ily grave, where one pas sage com -
posed of two sen tences and the word Amen end ing the quote, was di -
vided into two grave stones (Photo 3a and Photo 3b).

In the ma te rial, there are also frag ments from the book clos ing the
New Tes ta ment, i.e.  the Book of Reve la tion:

Blahoslavení, kteří jsou k večeři svatby Beránkově povolání (Apok 19, 9)

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota (Apok 2, 10) 
Błogosławieni, którzy w Panu umierają (Apok 14, 13)

From the Book of Reve la tion, there is a verse in its full and an
abridged form: 

Blahoslavení jsou mrtví, kteří v Pánu umírají (Apok 14, 13) 
Blahoslavení, kteří v Pánu umírají. Duch zajisté dí jim, aby odpočinuli od prací

svých (Apok 14, 13) 

        Photo 3a. One pas sage com posed of two sen tences 

         Photo 3b. One pas sage com posed of two sen tences 
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Fre quent re course to the Bi ble on grave in scrip tions found in the
Zelów’s ne cropo lis is a natu ral ten dency con sis tent with the char ac ter
of this place – a de nomi na tional ceme tery, which is the mani fes ta tion
of re lig ious views, at ti tudes to wards God, pro fessed val ues and bin-
ding moral norms. Not only is The Bi ble an ex tremely im por tant text
with ref er ence to the cul ture, but also a sa cred book. It pres ents the his -
tory of each per son’s sal va tion in both in di vid ual and com mu nity di -
men sion, in the his tori cal con text of the Is raeli peo ple. There fore, it is
the ba sic source of mo ral ity (also Chris tian). One can say that it is
found both in its start ing point as well as its ap proach. Among the
mem bers of the Evan geli cal com mu nity there is a com mon habit of
ac cept ing the right quo ta tion from the Bi ble as the motto of life, which
peo ple fol low in their lives. Thus, the bib li cal pas sages quoted above,
that ap pear on the epi taphs of the Zelów’s ne cropo lis are a tes ti mony
to a spe cial re la tion ship to God, which the de ceased had dur ing his/her 
life time; though, they ex press his/her faith and trust in God. On the
other hand, they also carry in for ma tion about the tomb stone’s founder. 
The fact that dis cussed epi taphs do not con tain in their struc ture ex -
pres sions of sad ness and pain, dis agree ment or lam en ta tion (re lated to
the de par ture of a loved one), it may help to as sume that the founder is
char ac ter ized by a simi lar ap proach to God and the truths of faith.

 Among the dis cussed bib li cal quotes, the ma jor ity re fers to the
hope that the be liever pos sessed dur ing the life time, that af ter an ethi -
cal, pi ous, earthly cor re spon dence with the Holy Scrip tures, s/he will
re ceive the prize, which is the eter nal life. This is il lus trated in the
frag ments of the New and Old Tes ta ment, e.g.:

Blahoslavení, kteříž přebyvají v domě tvém, tebe na věky chváliti budou
(Psa 84,5)

Radujte se a veselte, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích (Mat 5, 12)
Kdož věří ve mne, má život věčný (Jan 6, 47)
Bůh jak i Pana vzkřísil i nas také vzkřísí mocí svou (1 Kor 6, 14)
Naše obcování jest v nebesích (Flp 3, 20)
Blahoslavení, kteří jsou k večeři svatby Beránkově povolání (Apok 19, 9)
Nie bój się […] Jam tarczą twoją. Zapłata twoja będzie sowita (1 Moj 15, 1;

Genesis 15, 1)

W ręce twoje polecam ducha mego (Psa 31, 6)

Niech będzie miłosierdzie Twoje, Panie, nad nami, jakośmy nadzieję w Tobie
mieli (Psa 33, 22) 

A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mat 24, 13) 

Jam jest zma r twy chwsta nie i żywot. Kto wierzy we mnie, choćby też umarł, żyć
będzie (Jan 11,25) 

Nasza ojczyzna jest w nie bio sach (Flp 3, 20) 
Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota (Apok 2, 10)
Błogosławieni, którzy w Panu umierają (Apok 14, 13)

The sub mis sion to the will of God is not a res ig na tion and/or rec on -
cilia tion due to the lack of an other pos si bil ity; none the less, it is a trust -
ful ac cep tance of it, as a trust in God’s love, de spite the fact of pass ing
away and the in evi ta bil ity of leav ing the earthly world, e.g.:

Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása (Psa 62, 2)
V Bohu jest spasení mé a sláva má (Psa 62, 8)
Ho spo din jest můj pastýř (Psa 23)

V tebe Ho spo di ne doufám (Psa 31, 2)
W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w

Bogu (Psa 62, 8) 

Pan światłością moją i zba wie niem moim, kogóż bać się będę (Psa 27, 1) 
Dni moje są jako cień na chy lo ny, a jam jako trawa uwiądł; ale Ty, Panie, trwasz na

wieki (Psa 102, 12) 

Dni człowieka są jak trawa, jako kwiat polny – tak prze kwi ta, lecz łaska Pana trwa
wiecznie (Psa 103, 15) 

Jam z wami jest po wszy stkie dni (Mat 28, 20)

This is also evi denced by pas sages from the Book of Job, which do
not di rectly com pare the de ceased ap proach to his/her life strug gles
and hu mil ity that the bib li cal Job dem on strated in his suf fer ing, e.g.:

Bóg dał, Bóg wziął (Hio 1, 21) 

Člověk narozený z ženy jest kratkého věku, a plný lopotování. Jako květ vychazí
i podťát bývá, a utíká jako stín, a netrvá (Hio 14, 1–2)

Człowiek na ro dzo ny z nie wia sty krótki ma byt i bolesny. Jak kwiat wyrasta
i więdnie. Jak cień chwilowy przemija (Hio 14, 1–2)

A number of bib li cal pas sages writ ten on epi taphs char ac ter ize the
de ceased as a per son of blame less opin ion, as a moral and spiri tual hu -
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man be ing, straight for ward and hon est, who can not be ac cused of
any thing and who is char ac ter ized by an aware ness of the su pe ri or ity
of spiri tual goods over ma te rial ones, e.g.:

Žena statečná jest koruna muže svého (Prz 12, 4)

Vanitas va ni ta tum et omnia vanitas (Koh 1, 2)

Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou (Mat 5, 8)

Blahoslavení pokojní, neboť oni synové boží slouti budou (Mat 5, 9)

Co jest platno člověku, by všecken svět získal, své pak duši uškodil? (Mat 16, 26)

Nechte dítek jíti ke mně, nebraňte jim (Mat 19, 14)
Naucz nas Panie liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce (Psa 90, 12) 
Błogosławieni czystego serca, al bo wiem oni Boga oglądają (Mat 5, 8) 

By means of bib li cal texts, the de ceased is also por trayed as a per -
son of fer vent prayer that God lis tened to, e.g.: 

Žadostivje očekavali sme na ho spo di na i na klo nil se ke mne i vyslišel me volání
(Psa 40, 2)

Když volají k Ho spo di nu v ssoužení svém, z úzkostí jejich je vys vo bo zu je (Psa
107, 28)

Wołałam do Pana w utra pie niu moim, a wysłuchał mnie (Psa 120, 1) 

Wysłuchaj głosu mego według łaski Twej Panie (Psa 63,7) 
Miłuję Pana, iż wysłuchał głos mój i prośby moje (Psa 116, 1) 

In con clu sion, it can be said that the dis cussed bib li cal texts that are 
writ ten on the epi taphs (in a lit eral or slightly changed way) re flect the
re lig ious world view of the Evan geli cals in Zelów, their val ues and
a way of look ing at the world rooted in the Holy Scrip tures, based on
the com plete trust that God, as a good Fa ther, looks af ter them dur ing
their earthly life and pro vides a re ward in the eter nity. The ana lyzed
bib li cal pas sages com plete the sphere of the sa crum, which is the se -
pul chral space un der dis cus sion, shap ing the spe cific cul tural char ac -
ter of the Zelów’s ne cropo lis, its gen ius loci.

Trans la tion by Mo ni ka Po rwoł

References 

B a l o w s k a  G., 2014, Inskrypcje nagrobne jako element przestrzeni sepu l kra l nej
(na przykładzie nekropolii zelowskiej), „Bohemistyka”, nr 3, s. 271–286.

B a l o w s k a  G., 2016, An tro po ny mie potomků zelovských Čechů, [w:] »Od počátků
k současnosti (1955 – 2015)«. 60 let bohemistiky na ELTE, red. O. Fedoszov,
A. Ja niec -Nyi trai, Z. Muchová, Budapest, s. 15–23.

B i l i ń s k i  K., 1998, Cmentarz w Zelowie, [w:] Wczoraj i dziś… Życie, dzieje i teraź- 
niejszość braci czeskich w Zelowie, red. J. Kriegseisen, Zelów, s. 131–136.

D ł u g o s z  K., 2010, Inskrypcje nagrobne w ujęciu języ koz na w czym, Gorzów
Wielkopolski.

D u d e  k -  S z u  m i  g a j  A., 2011, Postrzeganie śmierci w świetle inskrypcji nagrob-
nych nekropolii prawosławnych pogranicza pol sko-u kraiń skie go, [w:] Ne-
kropolie jako znak kultury pogranicza pol sko- wscho d niosłowiańskiego, red.
F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, L. Frolak, Lublin, s. 67–74.

J a d w i s z c z a k  J., 2008, Różnorodność religijna, etniczna i kulturowa Zelowa,
Zelów.

K u p i s z e w s k i  W., 1996, Groby mówią, „Literatura Ludowa”, nr 2, s. 27–47.
M a r e š o v á  H., 2001, České enklávy v Evropě, [w:] Čeština – jazyk slovanský,

Ostrava, s. 45–55.
Š t ě ř í k o v á  E., 2000, Zelów, Praha.
W r ó b l e w s k i  P., 1998, Współczesność zboru na tle najnowszych dziejów miasta.

Ethnos i demos w Zelowie, [w:] Wczoraj i dziś… Życie, dzieje i teraźniejszość
braci czeskich w Zelowie, red. J. Kriegseisen, Zelów, s. 91–99.

345 346



Mar tin JANEČKA

Če ské Budějovice

K něk terým případům nes tan dardní
vo kalické dé lky u zájmen

Ke y words: mor p ho lo gy, pho ne tics, pro no uns, dia lect, lan gu a ge co r po ra, ac cu sa ti ve
ca se 

Klíčová slo va: mo r fo lo gie, fo ne ti ka, zájmena, dia lekt, jazykový ko r pus, aku za tiv

Abs tract

This article concerns with pronouns ní, jí, naší and vaší in ac cu sa tive singular
form which is non- standard for this case. I try to point out a possible con nec tion
between pro nun cia tion of these pronouns and their written forms in Czech National
Corpus. I es pe cially focus on reasons, why a language user (writer) chooses long final
vowel in ac cu sa tive singular also in contexts, where it is not in ac cor dance with the
paradigm of given pronoun, as it is described in grammars of Czech. I explore
differences in function styles in the corpus SYN2015 and differences in regions in the
corpus SCHOLA2010. I also observe, which prepo si tions are related to non- standard
ac cu sa tive pronouns.

Tato stať pojednává o nes tan dardním použití vokalické délky v akuzativu sin-
guláru zájmen ní, jí, naší a vaší. Pokouším se poukázat na možnou sou vis lost mezi
výslov ností těchto tvarů a jejich psanou podobou v Českém národním korpusu. Ze-
jména se zaměřuji na to, v jakých kon tex tech volí uživatel jazyka (pisatel) v akuzativu 
singuláru dlouhý koncový vokál i v případech, kde to není v souladu s para dig matem
daného zájmena tak, jak je zachyceno v mluv nicích českého jazyka. Rozdíly
z hlediska funkčních stylů zkoumám v korpusu SYN2015, rozdíly z hlediska re -
gionální přís lušnosti pak v korpusu SCHOLA2010. Sleduji rovněž, které předložky se 
pojí s nes tan dardními aku za tiv ními tvary zájmen.

0. K. Ta hal (2000, s. 19–20) ve své stu dii o obecné češt ině uvádí, že 
u uživatelů této po doby če ského ja zyka občas není vo kalická dé lka
jasně ro zlišena a reálně je vys loven spíše jakýsi neurčitý vokál. Jako
typické případy při tom uvádí tvary osob ního zájmena ona, tedy ji, jí,
ni, ní a přiv lastňo vací zájmena naše ve femininu, tedy naši, naší. Ta -
hal dále tvrdí, že uživatel češt iny nepříliš ori en tovaný v gra matice

může mít potíže s pra vopisem, jes tliže ve své výslov nosti pos trádá
zvuko vou oporu – tedy když vys lo vuje jak aku za tiv, tak i geni tiv, da -
tiv, lo ka tiv a in stru mentál iden ticky.

Tento příspěvek po jednává právě o tvarech zájmena ona (ní a jí),
dále zájmena váš (vaší) a zájmena náš (naší) v aku za tivech.1 Zabývá
se možnými příči nami toho, že se v psaných tex tech ob je vují nes tan -
dardní tvary aku za tivů těchto zájmen, u kterých se před pokládá, že
jsou vy hra zeny pouze pro sféru ja zyka mlu veného. V sou vis losti s tím
je vys loven před pok lad, že mar kantnější je tento jev v mlu veném ja -
zyce pro uživatele obecné češt iny. Pro psaný ja zyk zatím nejsou k dis -
pozici re gionálně strati fik ovaná data, která by bylo možno s daty z ja -
zyka mlu veného porov nat, resp. vys le do vat s jejich po mocí možnou
přímou sou vis lost mezi reali zac emi zájmen zak ončených vo kalickou
dé lkou v aku za tivech sin guláru v po době mlu vené a v po době psané
např. u mluvčích z totožné nářeční oblasti.

Sle dované vo kalické dé lky v aku za tivech zájmen jsme se roz hodli
nazývat jako nes tan dardní vzhle dem k tomu, že v mluv nicích češt iny
jsou daná para dig mata zájmen vyložena s aku za tivy bez vo kalické
délky, tedy s vo kalickou krát kostí. Mluv nice sice primárně popisují ja -
zyk psaný a námi sle dovaný jev je výsa dou ja zyka mlu veného2, nic-
méně zachycu jeme tyto nes tan dardní tvary i v ja zyce psaném, proto
tedy pokládáme za adekvátní vzta hování se k para dig matům oněch
zájmen pop saných v mluv nicích češt iny.3
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1 Kolísání vokalické délky v akuzativu singuláru by samozřejmě bylo možné
sledovat i u dalších zájmen jako např. moji/mojí, tvoji/tvojí atd. Pro účely tohoto
textu jsme však zvolili pouze dvě posesivní zájmena a dva tvary jednoho osobního
zájmena.

2 Resp. spíše jazyka neveřejných a neoficiálních komunikačních situací, který je
v dnešní době možné čím dál častěji zachytit v prostředí internetové komunikace
(facebook, chaty, diskusní fóra atd.), nicméně některé námi zachycené případy
nestandardní vokalické délky lze zařadit mezi psané komunikáty veřejné a oficiální,
které by se měly řídit pravidly popsanými v mluvnicích.

3 Bez koncové vokalické délky v akuzativu singuláru je uvedeno zájmeno naši
v Karlík a kol. (1995, s. 290), dále v Petr a kol. (1986, s. 395) nebo v Havránek,
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Mluv nice současné češt iny4 (Cvrček a kol. 2010, s. 256–258) jako
jediná mluv nice popisuje kolísání v úzu u aku za tivů ji/jí, resp. ni/ní,
a uvádí, že v geni tivu, da tivu, aku za tivu a in stru mentálu sin guláru roz- 
díl v mlu vené formě ja zyka (ne jen) u těchto zájmen za niká (zejména
při vyšším tempu řeči). Co se týká zájmena naši (což lze vztáh nout
i na tvar vaši, jak ostatně činí v jiné sou vis losti i Cvrček a kol.), autoři
(2010, s. 261) dodávají, že „rozdíl dé lky sa mohlásky v kon covce je
v mlu vené řeči často nezře telný, úzus v této oblasti kolísá (i v psaných
tex tech)”. Právě kolísání úzu u tvarů ni/ní, ji/jí, naši/naší a vaši/vaší
v psaných tex tech se tento text bude věno vat pře devším.

1. Hledisko morfologické 

První možností, kterak in ter pre tovat sub stituci zájmen nezakon-
čených dé lkou za zájmena zak ončená délkou, je zjed nodušování pá-
dového systému, je likož kromě aku za tivu jsou ostatní pády (geni tiv,
da tiv, lo ka tiv a instru mentál) zak ončeny na -í. Nes tan dardní dé lce vo-
kálů je obecně věnováno jen něko lik málo stu dií, např. právě nes tan -
dardní kvan tita [i] a [i:] je zmíněna ve stu dii Wa clawičové (2009), kte- 
rá popisuje re gionální mluvu v kor pusu mlu vené češt iny ORAL2006
a zaměřuje se na situaci v če ském pohra ničí, jako je např. typ klucí v ji -
hozápa doče ské oblasti; jed not livé typy jsou zde však převážně jen
reg is trovány. Jako jedno z možných vys větlení však nabízí autorka
článku právě to, že dané jevy zna me nají zjed nodušení mor fologic-
kého systému. Tak ový před pok lad, týkající se námi zkou maných
zájmen, by sa mozřejmě bylo vhodné em piricky ověřit, což je však
mimo možnosti to hoto příspěvku, a mor fologickému hle disku tedy
nadále nebudeme věno vat po zor nost.

2. Hledisko foneticko-fonologické

Nepo chybně je možné zazna me nat v kval itě i kvan titě [i] zře telný
rozdíl mezi mluvčími z Čech a Mo ravy, jejž lze přisu zo vat nejspíše
tomu, že u mluvčích obecné češt iny, tedy formy če ského ja zyka na
území Čech a v západní části Mo ravy, mají tato zájmena často formu
pouze s -í.5

Skar nitzl (2012, s. 142) ve své stu dii o kvan titě [i] od ka zuje na
výzkum per cepce [i] v Pod lipský et al. (2009) a na závěry tam uve -
dené, a sice že vliv na re cepci [i] má i kvalita (tedy rozdíly spek trální
po vahy), ne jen rozdíly tem porální (kvan tita), a dodává, že poslu chači
se spek trálními rozdíly řídí někdy i více než tem porálními. Skar nitzl
(2012, s. 150) dále upo zorňuje na to, že [i:] je pouze o čtvrtinu delší
než [i], násled kem čehož se rozdíl mezi nimi v kvan titě občas i stírá;
co do kval ity je pak situace do sti od lišná, je likož [i] se z hle diska
otevře nosti nachází mezi [i:] a [e]. Z uve deného je tedy podle něj
(Skarnitzl 2012, s. 151–152) možné od vo dit, že [i:] si může do vo lit
být poměrně krátké, je likož kvůli významné od lišnosti spek trální (od
[i]) mu ne hrozí ztráta kon trastu s [i].

Výzkum Pod lipský et al. (2009) tedy uka zuje, že kvůli výraznému
kvali ta tiv nímu rozdílu mezi [i] a [i:] nejsou Češi (méně již Mo ra vané,
kteří vyka zují menší kvali ta tivní rozdíl) obecně nu ceni udržovat velké 
kvan ti ta tivní ro zlišení mezi [i] a [i:]. Právě tento fakt by do jisté míry
mohl mít vliv na to, proč mluvčí obecné češt iny používají formy
zájmen vaší, naší, ní nebo jí v aku za tivu častěji než mluvčí mo ravští
ne jen v pro jevech mlu vených, ale i v pro jevech psaných.
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Jedlička (1981, s. 204–205).  Tvary ni a ji rovněž bez vokalické délky v akuzativu
singuláru jsou pak uvedeny v Karlík a kol. (1995, s. 286), dále v Petr a kol. (1986,
s. 396) nebo v Havránek, Jedlička (1981, s. 206).

4 Která však, na rozdíl od jiných mluvnic v tomto textu uvedených, není dle slov
jejích autorů preskriptivní, nýbrž pouze deskriptivní.

5 Např. výpověď Já pro ni pojedu by mluvčí obecné češtiny s krátkou formou
zájmena ni pravděpodobně nevědomě nere a li zo val. Ne všechny kontexty je přitom
vhodné klást na stejnou úroveň: tak např. ve výpovědi Zavolejte mi vaši Jarmilku je 
/i/ následováno /j/, jeho kvalita tedy bude zřejmě ovlivněna, tj. bude zavřenější
a hůře odlišitelné od /i:/ apod. – za upozornění děkuji V. J. Podlipskému.     



3. Korpusový výzkum

V psaném kor pusu SYN2015 jsme tvary ní, jí, naší a vaší v aku za -
tivu sin guláru vyhledávali po mocí do tazu [(word="ní") & (tag=
"...S4.*")]. 

Na úvod je potřeba pozna me nat, že tvar jí před sta vuje z hle diska
vyhledávání v kor pusu SYN2015 pro blém; při vyhledávání formy jí
v aku za tivu totiž tazatel neobdrží žádný výskyt, i když se těchto aku -
za tiv ních forem nachází v kor pusu SYN 2015 pro kazatelně značné
množství. Na výskyty tvaru jí v aku za tivu je však up lat něna auto ma -
tická dis am biguace, která vyřadí ty výskyty, jež jsou v aku za tivu vy -
hod no ceny právě jako nes tan dardní, a přiřadí jim in ter pre taci geni -
tivní, da tivní, lo ka tivní nebo in stru mentálo vou na zák ladě prav idla
„od straň obec nou češt inu”. Tvar jí tedy není v kor pusech ani jed nou
ta gován jako 4. pád na zák ladě před pok ladu, že psaný text by již měl
být gra maticky/or to graficky správný6. 

U tvaru ní jsme po obdržení dat na zák ladě vyhledávacího do tazu
ještě museli použít manuální kon trolu7. Vzhle dem k výše uve denému
prav idlu „od straň obec nou češt inu” totiž do taz [(word="ní") & (tag=
"...S4.*")] po skytuje pouze ty aku za tivní kon texty se zájme nem ní, ve
kterých se před sle dovaným zájme nem nachází předložka po jící se
pouze s aku za tivem. V případě, že se před zájme nem ní nachází před-
ložka po jící se i s jiným pádem, než je aku za tiv, dává prav idlo „od -
straň obec nou češt inu” před nost shodě v ji ném pádě než v aku za tivu,
i když se reálně o aku za tiv jedná8. 

Výslov nost zkou maných zájmen pak byla ověřována v kor pusu
SCHOLA2010. V tomto kor pusu se hledané formy zájmen vyskytují
v řádu stovek, kdežto v kor pusu mlu veného ja zyka ORAL2013 už
v řádu tisíců, a je likož mlu vené kor pusy zatím nejsou ta govány ani
lema ti zovány, bylo vzhle dem k nut nému manuálnímu vyhledávání
všech čtyř zkou maných tvarů jed nodušší pra co vat právě s kor pusem
z vyučo vacích ho din9.

Zkou maná zájmena (jí10, ní11, naší12, vaší13) byla nahlížena ze tří
per spek tiv:

a) z hlediska regionální di fren ciace (v korpusu SCHOLA2010), 
b) z hlediska funkčně-stylového uplatnění (v korpusu SYN2015), 
c) z hlediska toho, jaké předložky se v obou zmiňovaných ko r pu sech

pojí se sledovanými nestandardními formami zájmen v aku za ti vu. 

Zjištěné výskyty sle dovaných zájmen jsou uve deny v tabulkách 1., 
2. a 3. 

Z tabulky 1. plyne, že kratší zájmena (jí, ní) jsou obecně vyslo-
vována častěji s kon covým [i:] než tvary delší (vaší, naší). I přes
značně ne pro porční složení kor pusu SCHOLA2010 (viz poznámku 9) 
je však evi dentní, že do mi nuje stře doče ská nes tan dardní reali zace
aku za tivů zájmen, a to v poměru 255 (stře doče ská) ku 41 (výcho do -
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9 Korpus je tvořen projevy jak učitelů, tak i žáků – obsahuje 131 sond z nářeční
oblasti středočeské, 57 sond z oblasti východomoravské, 9 sond z českého pohra-
ničí a 7 sond z oblasti jihozápadočeské.

10 Tvar jí disponuje v korpusu SCHOLA2010 515 výskyty, z toho je 336 zakon-
čeno v akuzativu singuláru vokalickou délkou. V korpusu SYN2015, jak již bylo
uvedeno výše, nelze výskyt nestandardních akuzativů tvaru jí zjistit.

11 viz poznamka 7.
12 Tvar naší disponuje v korpusu SCHOLA2010 86 výskyty, z toho je 7 zakončeno

v akuzativu singuláru vokalickou délkou. V korpusu SYN2015 se tvar naší vyskytuje
v 17 864 případech, z toho je 85 zakončeno v akuzativu singuláru vokalickou délkou.

13 Tvar vaší disponuje v korpusu SCHOLA 2010 celkem 53 výskyty, z toho je 14
zakončeno v akuzativu singuláru vokalickou délkou. V korpusu SYN2015 se tvar vaší
vyskytuje v 5 475 případech, z toho je 27 zakončeno v akuzativu singuláru vokalickou 
délkou.

6 Tvar jí disponuje v korpusu SYN2015 celkem 101 296 výskyty.
7 Tvar ní disponuje v korpusu SCHOLA2010 314 výskyty, z toho je 44 zakončeno

v akuzativu singuláru vokalickou délkou. V korpusu SYN2015 se tvar ní vyskytuje
v 77 819 případech; dotazem na akuzativní kontext se zájmenem ní obdržíme 603
výskytů, které je nicméně nutné manuálně protřídit – akuzativů zůstane po manuální
kontrole 113.

8 Za informaci děkuji M. Hnátkové.



mo ravská);14 další frekvence již z hle diska jejich in ter pre tace nepova-
žujeme za příliš důležité. 

Tab. 1. Výskyt sle dovaných zájmen v jed not livých nářečních oblas tech ve
SCHOLA2010

SCHOLA2010 středočes. východomor. jihozápčes. pohr. čes.

jí 255 41 22 18

ní 38 3 3 X

vaší 11 3 X X

naší 5 2 X X

Fa kto rem, který přispívá k re lativně nízké fre k ven ci tvarů ní, naší
a vaší na Moravě, je pravděpodobně i to, že na území Mo ra vy ve d le
tvarů ni/ní fi gu ru je tvar ňu (viz Ba l har a kol., 2002, s. 358). Obdobně
lze uvažovat i vzhle dem ke dvojicím vaši/vaší (na Moravě navíc vašu) 
a naši/naší (na Moravě navíc našu). Ve d le tvarů ji/jí pak si ce na
Moravě rovněž exi stu je tvar zakončený na -u (te dy ju, viz Ba l har
a kol., 2002, s. 354), avšak zajímavé je, že na Valašsku (te dy právě na
východní Moravě – srov. son du z ko r pu su SCHOLA2010) exi stu je
tvar jú, což by mo hlo mít vliv na vyšší výskyt přehlasovaného tva ru
(jí) v této ob la sti (viz Ba l har a kol., 2002, s. 354).

Naše Sigy [sigi] vždy byla dívenka milá, byla –––, né všichni na ní byli hodní,
i její muž ––– (SCHOLA2010, středočeská).

Eva bude dělat teďkon ňákej projekt do školy že musej udělat internetový stránky. 
tak sem jí řikala že jesi chce tak může udělat naší vinotéku no hmm to by bylo fajn
viď? (SCHOLA2010, středočeská).

Znamená to totiž, že na téhle... není... není integrovaná a je někde bokem. dyž se
podíváte, tady nahoře byzme jí měli, takže pak byzme jí mohli popsat (SCHOLA
2010, východomoravská).

[...] takle já sem právě to já sem kon zu l to val ano pardon pardon já sem eee já sem
právě eee jako si nebyl jistej jako to. takže sem vám jenom na* k nahlédnutí. přines
ano jako tak jako pro vaší úvahu nebo pro vaší pokud byste si. (SCHOLA2010,
jihozápadočeská).

Tab. 2. Výskyt sle dovaných zájmen v jed not livých funkčních sty lech v SYN2015 

SYN2015 be le trie oborová pub li ci sti ka

jí X X X

ní 60 29 24

vaší 9 9 9

naší 31 27 27

Data z tabulky 2. uka zují, že výskyt nes tan dardních tvarů zájmen
v aku za tivu od povídá pro porčnosti kor pusu SYN2015 (všechny tři
oblasti jsou zas toupeny stejným dílem). V tomto kon textu pak pře-
kvapí pouze u zájmena ní dvo jnásobná hod nota (právě) v oblasti be -
let rie oproti ostat ním dvěma oblastem (reprezen tu jícím určitý funkční
styl). 

Více než polov inu15 zjištěných případů zájmen s nes tan dardní vo -
kalickou délkou je možno označit za zachycení mlu veného pro jevu.
I přes tento fakt však podle našeho názoru tak ové výskyty zájmen
v tex tech od borných, be letris tických a v psané pub li cis tice lze pova-
žovat za nes tan dardní, je likož autor textu (ba datel/spi so vatel/novinář) 
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15 Poměry zápisu mluveného projevu vzhledem k celkovým výskytům ne stan -
dardních akuzativů jsou následující: u tvaru ní v beletrii 29 z 60 celkových výskytů, 
v pub li ci sti ce 17 z 24 a v oborové literatuře 9 z 29 výskytů. U tvaru vaší pak všech
9 výskytů v beletrii, v pub li ci sti ce 5 z 9 výskytů a v oborové literatuře 2 z 9 výsky-
tů. U tvaru naší bylo v mluvenostních situacích identifikováno v beletrii 24 z 31
celkových výskytů, v pub li ci sti ce 25 z 27 výskytů a v oborové literatuře 14 z 27
výskytů. Stále je však třeba mít na paměti to, že se ve všech oblastech (beletrie,
pub li ci sti ka, odborná li te ra tu ra) jedná o texty, které standardně procházejí ko re ktu-
rami a redakčními úpravami, proto by se dalo předpokládat, že se ani zde nebudou
objevovat tvary sledovaných zájmen zakončených v akuzativu singuláru vo ka lic kou 
délkou.

14 Relativní četnost tvaru jí je ve středočeské sondě 0, 051%, zatímco v sondě
východomoravské 0,016%, lze tedy říci, že poměrná frekvence tvaru jí v těchto
sondách je přibližně 3 : 1.



by měl usi lo vat o to, aby tvary zájmen v tak ových tex tech ko re spon do -
valy se zachycením para dig matu oněch zájmen v mluv nicích češt iny,
jak ostatně před pokládají např. kor pu soví anotátoři v sou vis losti s již
zmíněným prav idlem „od straň obec nou češt inu”.

V tomto oddílu navážeme bezprostředně na poznatky vyložené v oddílech 3.2
a 4.2 a budeme je kon kre ti zo vat pro naší speciálnější situaci. (SYN2015, oborová lit.).

Naší jedinou možností je však odrazit nepřítele hned v počátku, než se celý váleč-
ný konflikt neudržitelně rozpoutá. Proto jsme doufali ve vaší pomoc. (SYN2015, be -
le trie).

Naopak zbytek ulice, která je vyhledávaná i mezi přespolními řidiči, protože se
v ní neplatí parkovné, se neustále propadá do stále větší bídy. Poslední ranou pro
ní byla loňská oprava ka na li za ce a vo do vo du. (SYN2015, pub li ci sti ka).

Tab. 3. Výskyt sle dovaných zájmen s jed not livými předložkami ve SCHOLA2010

SCHOLA2010 ní vaší naší

na 32 2 1

pro 6 X X

přes 1 X X

za 2 X X

o 3 X X

Díky droze na ní zapomíná. Díky, díky droze jí získá. Potom kvůli droze na ní
zase už zapomíná a je tou drogou ovlivněn natolik, že tu Věru ztrácí (SCHOLA2010,
středočeská).

Jí se to líbí, ano. jí se to líbí, prostě pro ní je to eště, eště víc si řiká, jo, to je prostě
chlapák, to je prostě, ten se dokáže naštvat pořádně za dobrou věc (SCHOLA2010,
středočeská).

Tab. 4. Výskyt sle dovaných zájmen s jed not livými předložkami v SYN2015

SYN2015 ní vaší naší

na 3 4 16

pro 41 1 7

přes 23 X X

za X 1 X

o 28 X 2

skrz(e) 10 X X

mi mo 3 X X

v(e) 3 1 X

Tabulky 3. a 4. sle dují, které předložky se (a jak často) pojí s ne-
stan dardními tvary zájmen ní, jí, naší a vaší. V přepisech mlu vených
textů v kor pusu SCHOLA2010 se u vys lo vovaného ní nejčastěji vy-
skytuje předložka na, což není údaj ni jak překvapu jící, zvážíme- li její
výraznou pro gre siv itu16 v různých vazbách a s tím sou visející počet
výskytů,17 kdežto v psaných tex tech se tato předložka spolu s nes tan -
dardními aku za tivy neob je vuje takřka vůbec a přední místa zau jímají
spolu s nes tan dardními aku za tivy předložky o, pro a přes. Druhá a tře-
tí jme novaná předložka jsou v sou vis losti s oněmi aku za tivy zajímavé
z toho důvodu, že tyto předložky ji nou než aku za tivní in ter pre taci
nenabízejí a nelze tedy uvažovat o tom, že by se ke sle dovaným aku za -
tivům do stávaly proto, že se pojí i s pády jinými, u kterých je vyžado-
ván tvar zájmena zak ončený vo kalickou délkou. Za po zor nost snad
stojí ještě pře vaha předložky na ve spo ji to sti s nes tan dardním aku za -
tivem naší v psaném korpusu SYN2015, ostatní hod noty výskytů jsou
již jen v řádu jed no tek.

A všimla si další, zhruba pět centimetrů dlouhé rány. Tahle však byla stará
a zajizvená. Přejela přes ní prstem a hluboko pod kůží na hma ta la uzlinky (SYN2015,
be le trie).

16 Např. namísto „jednali o tom ve vládě” se objevuje v publicistickém funkčním 
stylu vazba „jednali o tom na vládě” atd.

17 V souhrnném korpusu SYN verze 4 se předložka na vyskytuje v 72 477 091
případech, v korpusu SYN2015 je pak počet výskytů 1 860 420.
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Zároveň musíme zjistit, zda pro naší houbu ne e xi stu je sankcionované nebo kon-
zervované jméno, které má au to ma tic ky přednost i vůči starším jménům. Ostatní
platně publikovaná jména (u běžnějších druhů jich bývá velký počet) jsou synonyma
(SYN2015, oborová li te ra tu ra).

Závěr

Vliv na vo ka lic kou kvan ti tu u zájmen (naší, vaší, jí, ní) je po ten-
ciálně možné přiznat sna ze uživatelů ja zy ka vy ro v nat pádový systém,
je li kož vokalická krátkost (naši, vaši, ji, ni) se vy sky tu je po uze v aku -
za ti vu, a znamená tak z po hle du uživa te le ne sy me trii v pa ra dig ma tu.
Ten to předpoklad by však by lo záhodno em pi ri c ky te sto vat.

Výslovnost těchto zájmen s kon co vou vo ka lic kou délkou je pod le
našich zjištění z ko r pu su mluveného ja zy ka SCHOLA2010 zřetelnější 
na území Čech (a zčásti i západní Mo ra vy), te dy u uživatelů obecné
češtiny, kteří preferují [i:] před [i], což ko re lu je s tím, že v obecné
češtině exi stu je ten den ce k nedbalejší ar ti ku la ci vokálů (kvalitativní
i kvantitativní). I pro to máme důvod se domnívat, že při neadekvát-
ních zápisech těchto tvarů zájmen hrají ro li spíše fa kto ry fonetické než 
morfologické, je li kož k to mu to je vu u moravských mluvčích ne do-
chází zda le ka tak často ja ko u mluvčích obecné češtiny.

I přes neproporčnost sond z jednotlivých nářečních oblastí lze
tvrdit, že ve středočeské ob la sti dochází k re a li za ci koncové vokalické 
délky v aku za ti vech singuláru sledovaných zájmen více než v ob la -
stech jiných (zejména na východní Moravě, je li kož další ob la sti jsou
v uváděném ko r pu su za sto u pe ny jen marginálně). Právě v této ob la sti
je to tiž v aku za ti vu sg. v mluvené podobě často preferována fo r ma
vašu/našu/ňu/ju atd., což je si ce příčinou nižšího výskytu koncového
[i:] u těchto zájmen na Moravě, nicméně to ni jak nezdůvodňuje ne -
stan dardní vo ka lic kou délku u koncového [i:] zejména v oficiálních
psaných komunikátech.

Je možné se domnívat, že uživatelé obecné češtiny (méně již mluv- 
čí z východní Mo ra vy, viz Ta bu l ku 1.) často nemají ve svém (mlu ve-
ném) systému krátkou akuzativní va rian tu daných zájmen, což je
kompatibilní i se závěry výzkumu Podlipský et al. (2009) v tom smys-
lu, že uživatelé obecné češtiny nepotřebují to lik rozlišovat [i] a [i:] co
do kvan ti ty, je li kož již dostatečně odlišují [i] a [i:] kvalitativně. Právě

to by mo hlo mít vliv i na trans fer tvarů zakončených v aku za ti vech
singuláru vo ka lic kou délkou do formálnějších kontextů, te dy textů
vyskytujících se v psaném ko r pu su SYN2015, poměrně překvapivě
nejvíce v ob la sti be le trie (u zájmena ní). Právě v takovýchto kon te x -
tech jsou pak ona délkou zakončená zájmena v aku za ti vu po važována
za nestandardní vzhle dem k to mu, že se jedná o oficiální a předem
připravené psané komunikáty.  

Po važuje me za málo pravděpodobné, že by na nestandardní aku za -
ti vy zájmen měly vliv předložky, které se pojí i s jiným pádem než
s aku za ti vem, te dy po nichž následuje zájmeno zakončeno vo ka lic kou 
délkou. Ze tří předložek, které se v ko r pu su SYN2015 pojí nejčastěji
s nestandardním aku za ti vem ní, se to tiž dvě (pro a přes) pojí po uze
s aku za ti vem, takže trans fer vokalické délky z jiného pádu zájmena
zde nepřipadá v úvahu.
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Ta de usz LE WA SZ KIE WICZ

Po znań

Cze sko-łuży c kie kon ta kty ję zy ko we
od X/XI do XXI wie ku

Ke y words: Sorbian languages history, lexical bohemisms, contacts between Czech
and the Sorbian languages

Słowa klu czo we: historia języków łużyckich, bohemizmy leksykalne, czesko-łużyc-
kie kontakty językowe

Abs tract

The influences of Czech are evident in medieval and later Christian terminology
as well as religious and Biblical Sorbian writings up to the 19th century. From the
1840s onward, Czech intensely affected the lexical system and style variations of
literary Upper Sorbian. The Pful dictionary (1866) and 19th century Upper Sorbian
writings (mainly the press) document over one thousand lexical units derived from
Czech, only some of which found either a permanent or temporary place in Upper
Sorbian. Bohemisms are much less frequent in Lower Sorbian, the penetration
occurring mostly via Upper Sorbian.

Wpływy języka czeskiego dotyczą średniow iec znej i późniejszej łużyckiej ter mi -
nolo gii chrześci jańskiej oraz piśmien nictwa religijno- biblijnego do XIX w. Od lat
czterdziestych XIX w. język czeski oddziaływał in ten sy wnie na system leksykalny
i odmiany styl istyc zne górnołużyckiego języka lit er ack iego. Słownik Pfula (1866)
i piśmien nictwo górnołużyckie XIX w. (głównie prasa) doku men tują ponad tysiąc
jednostek leksykalnych czeskiego po chodzenia, z których tylko część zadomowiła się 
w górnołużyckim na stałe lub na pewien czas. Bo hem iz mów jest znacznie mniej
w języku dolnołużyckim, do którego w większości przeniknęły one z górnołużyc-
kiego.

1. Uwagi wstępne 

Do ty ch czas ty l ko He inz Schuster-Šewc (2005) podjął pró bę syn -
tety cz ne go spo j rze nia na łużyc ko - cze skie sto sun ki ję zy ko we. Je go ar -
ty kuł składa się z dwóch czę ści: w pie r wszej uka zu je łużyc ko - cze skie

pa ra le le ję zy ko we (np. *F > u, *ę >’a, *Ý > z, *g > ” > h w cze skim
i gó r nołuży c kim), w dru giej zaś wpływy cze sz czy z ny na łużyc czy z nę
(głów nie gó r nołuży cki) w okre sie od XI do ko ń ca XIX w. w związku
z sąsie dztwem tery to ria l nym oraz kon ta kta mi polity czno- kultu ralny -
mi Łuży czan z Cze cha mi. Au tor wzmian ku je m.in. o udzia le cze sz -
czy z ny w ukształto wa niu pod sta wy łuży c kiej ter mi no lo gii chrze ści ja -
ń skiej, o bo he mi z mach w Przy się dze bu dzi szy ń skiej (ok. 1532 r.),
w No wym Te sta men cie (1548) Mikławuša Ja ku bi cy i w przekładach
bi b li j nych Mi chała Fren c la. Jedną stro nę Schuster-Šewc po świę ca od -
działywa niu w XIX w. ję zy ka cze skie go na kon ce pcję łuży c kiej pi -
sowni ana lo gi cz nej oraz ro li cze sz czy z ny w po wsta niu i fun kcjo na l -
nym dosko na le niu lite ra c kie go ję zy ka gó r nołuży c kie go.

Wo bec te go wi dzę po trze bę po no w ne go za ję cia się cze sko-łuży c -
ki mi kon ta kta mi ję zy ko wy mi od X/XI do XXI wie ku – w sze r szym
uję ciu, z uw z ględ nie niem no wych fa któw w sto sun ku do ar ty kułu
Schuster-Šewca i z po da niem ob sze r nej bi b lio gra fii. Nie bę dę na to -
miast za j mo wał się przed histo rycz ny mi łużyc ko- cze ski mi związka mi
ję zy ko wy mi.

* * *

Ob szar dzi sie j szych wschod nich Nie miec (tj. pra wie całe da w ne
te ry to rium NRD) za mie sz ki wało w śred nio wie czu ki l ka dzie siąt wię -
kszych i mnie j szych ple mion słowia ń skich, z któ rych ger ma ni za cję
prze trwały ty l ko dwa – Mi ś nia nie i Łuży cza nie. Ich po to m ka mi są
współcze ś ni Gó r nołuży cza nie i Do l nołuży cza nie. Wie lu Do l nołuży -
czan uwa ża się od lat 90. XX w. za We ndów. Do syć długo wschod nia
gra ni ca do l nołuży c kie go ob sza ru ję zy ko we go się gała na wschód od
Ny sy Łuży c kiej i Od ry – po Kwi sę i Bóbr na wscho dzie i na półno cy
po Pli sz kę. W 1945 r. te re ny te weszły w skład Pol ski. W nie któ rych
miej s co wo ściach tzw. Łużyc Wschod nich (np. koło Gu bi na, Lu b ska,
Trze bie li) Do l nołuży cza nie posługi wa li się swo im ję zy kiem je sz cze
na początku XIX w.
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W dru giej połowie X w. Łuży cza nie i Mi l cza nie utra ci li nie za le ż -
ność na rzecz fe u dałów nie mie c kich, któ rzy dąży li rów nież do zdo by -
cia ziem cze skich. Tu taj jed nak wy da rze nia hi sto ry cz ne miały in ny
cha ra kter. Prze my śli dzi pod porządko wa li so bie w ciągu IX-X w. ple -
mio na cze skie i utwo rzy li pa ń stwo wczes nofe uda l ne. Uz nało ono
w 929 r. zwie rzch ni c two kró la Hen ry ka I i tym sa mym stało się len -
nem Rze szy, za cho wując jed nak dużą swo bo dę w po li ty ce we wnę trz -
nej. Je śli cho dzi o łużyc ko - cze skie kon ta kty kul tu ra l ne i ję zy ko we,
bar dzo isto t ne jest to, że Łuży ce od trze ciej ćwie r ci XIV w. do 1620 r.
(tj. do bi twy pod Białą Górą/na Białej Gó rze1) na le żały do Ko ro ny
Cze skiej. Utra ta nie pod ległości spo wo do wała ob ni że nie po zio mu
kultura l ne go kra ju i je go po stę pującą ger ma ni za cję. Od przełomu
XVIII/XIX w. cze ski ję zyk li te ra cki od ra dzał się pod wpływem ru chu
od ro dze nia na ro do we go i po wstały wa run ki do po my śl ne go roz wo ju
ku l tu ry na ro do wej.

Li te ra c kie ję zy ki łuży c kie (tj. do lno- i gó r nołuży cki) ukształto -
wały się głów nie pod wpływem ję zy ka nie mie c kie go. Ich pod sta wy
stwo rzy li przed XIX w. (zwłasz cza w pi śmien ni c twie re li gi j nym) lu -
dzie dwu ję zy cz ni – Łuży cza nie i Nie mcy, któ rzy zna li w tym sa mym
lub po do bnym sto p niu łuży cki i nie mie cki. Zna cz nie mnie j szy był
wkład łaci ny w inte lektu ali za cję dia le któw łuży c kich. W kształto wa -
niu naj sta r szych eu ro pe j skich ję zy ków li te ra c kich naj wa ż niejszą ro lę
ode grały ję zy ki wy ższej ku l tu ry – łaci na i gre ka (Le wa sz kie wicz
1992). Kon ta kty z ję zy kiem cze skim – prze de wszy stkim za po śred -
nic twem Bi b lii kra li c kiej (1579–1594 i na stę p ne wy da nia) – miały
w hi sto rii ję zy ków łuży c kich przed XIX w. zna cze nie dru go rzęd ne,
z pol skim zaś ty l ko sym bo li cz ne. W XIX i XX w. nie mie cki wciąż był
pod sta wową siłą na pę dową roz wo ju spra w no ści fun kcjo na l nej do lno-
i gó r nołuży c kie go, choć od połowy XIX w. wy stę po wał na Łuży cach
si l ny nurt pu ry z mu ję zy ko we go. Wpływy ję zy ka cze skie go są szcze -
gó l nie wi do cz ne w za kre sie le ksy ki. Ję zyk pol ski ode grał w roz wo ju

ję zy ków łuży c kich zna cz nie mniejszą ro lę niż ję zyk cze ski (Le wa sz -
kie wicz 2012, 2015). Za de cy do wały o tym dwa czyn ni ki: ści śle j sze
kon ta kty kul tu ra l ne Łuży czan z Cze cha mi w XIX i XX w., le p sza zna -
jo mość cze skie go, co po wo do wało od połowy XIX w. bar dziej sku te -
cz ne od działywa nie cze sz czy z ny na roz wój ję zy ków łuży c kich.

W ni nie j szym ar ty ku le od wołuję się ty l ko do wa ż nie j szych po zy cji 
bib lio grafi cz nych. Od syłam do mo jej pu b li ka cji (Le wa sz kie wicz
1995), w któ rej zna j du je się wie le wzmia nek o wpływach cze skich na
łuży c kie pi śmien ni c two reli gijno -bib lij ne (A: Za rys dzie jów łuży c kich 
przekładów Bi b lii) oraz ob sze r na li te ra tu ra przed mio tu wraz z ad no ta -
cja mi (B: Bi b lio gra fia...).

2. Kon ta kty czesko-łużyckie do połowy XVI wieku

Naj wcze śnie j sze kon ta kty han d lo we mię dzy ple mio na mi „łuży c -
ki mi” (głów nie Mi l cza na mi) i ple mio na mi cze ski mi miały mie j s ce
pra wdo podo b nie w IX-X w. Nie mo że my jed nak ni cze go po wie dzieć
o ewen tu a l nych ję zy ko wych kon se k wen cjach tych kon ta któw.

Wo j ciech Bo gusławski i Mi chał Hó r nik (1884, s. 39) przy pu sz cza -
li, że Cy ryl i Me to dy chry stia nizo wa li Łuży ce. Ta kie sta no wi sko re -
pre zen to wał rów nież Arnošt Mu ka (1918a, s. 30; 1918b, s. 44–48),
któ ry uwa żał, że świa d czy o tym staro -cer kie w no-słowia ń ski rę ko pis 
z Gó s ma ru. Pogląd ten zde cy do wa nie od rzu cił František V. Mareš
(1954, s. 267–286), gdyż – je go zda niem – za by tek jest w rze czy wi -
sto ści cer kie w nosłowia ń ski (po cho dzi z XIV w.), zna lazł się na Łuży -
cach przy pa d ko wo, cer kie wi z my zaś do ter mi no lo gii chrze ści ja ń skiej
łużyc czy z na przy jęła za po śred ni c twem ję zy ka cze skie go. Ja ko rea li -
sty cz ny na le ży oce nić pogląd Bo gusławskie go i Hó r ni ka, że w pó ź -
nym śred nio wie czu (zwłasz cza w XIV i XV w.) księ ża łużyc cy po-
sługi wa li się rę ko pi sa mi cze ski mi za wie rający mi te ksty li tur gi cz ne
i pie ś ni re li gi j ne (1884, s. 103), a od XVI w. ko rzy sta li rów nież z dru -
ko wa nych przekładów Bi b lii cze skich. O śred nio wie cz nych związ-
kach z cze skim pi śmien ni c twem reli gijno -bib lij nym świadczą li cz ne
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bo he mi z my i cer kie wi z my w łuży c kiej ter mi no lo gii ko ście l nej, któ rej
pod sta wo wy za sób po wstał bez wątpie nia przed XVI w.

W ob rę bie łuży c kiej ter mi no lo gii chrze ści ja ń skiej (za rów no gó r -
nołuży c kiej, jak i do l nołuży c kiej) mo ż na wy ró ż nić trzy wa r stwy: te r -
mi ny po cho dze nia cze skie go (czę ścio wo cer kie w nosłowia ń skie go za
po śred ni c twem cze skim), te r mi ny po cho dze nia nie mie c kie go (ty po -
we za po ży cze nia nie mie c kie oraz ka l ki wy ra zów nie mie c kich), te r mi -
ny po cho dze nia łuży c kie go.

Ter mi no lo gią chrze ści jańską po cho dze nia cze skie go oraz cer kie -
w nosłowia ń skie go w ję zy kach łuży c kich sla wi ści in te re sują się od lat
40. XIX w. Iz ma il I. Sre z nie wski (Sre z ne v skij 1844) od no to wał obe -
cność 10 bo he mi z mów i pa leo sla wiz mów (tj. staro cer kiewi z mów)
w łuży c kiej ter mi no lo gii chrze ści ja ń skiej (Frin ta 1954, s. 105). Jan
A. Smo ler (Schma ler 1864) (Frin ta 1954, s. 105), zwo len nik poglądu,
że Łuży cza nie przy ję li chrze ści ja ń stwo z Pa ń stwa Wiel komo ra wskie -
go, wy mie nił 9 te r mi nów chrze ści ja ń skich po cho dze nia sta rosłowia ń -
skie go i sta ro cze skie go oraz 7 imion chrze ści ja ń skich, z któ rych – jak
uwa ża Antonín Frin ta (1954, s. 105) – naj bar dziej prze ko nujące ja ko
na by tek z Czech jest imię Kli mant. 

Naj waż niej szy mi – jak dotąd – opra co wa nia mi łuży c kiej ter mi no -
lo gii chrze ści ja ń skiej są pu b li ka cje Frin ty (1954, s. 104–140; 1959,
s. 181–196). Wa r to ścio we wzmian ki na ten te mat zna j dują się rów nież 
w pu b li ka cjach Bo hu s la va Havránka (1936, s. 48, 78; 1939, s. 53).
Wśród bo he mi z mów i pa leo sla wiz mów Frin ta wy ró ż nia słow ni c two
ape la ty w ne (67 te r mi nów pod sta wo wych, wraz z de ry wa ta mi – ponad 
70 ha seł) oraz na zwy włas ne – imio na i na zwi ska (65 ha seł), na zwy
mie j s co we (29 pod sta wo wych nazw). 

Au tor na pie r wszym mie j s cu wy mie nia te r mi ny gó r nołuży c kie –
nie za wsze od po wia dają im iden ty cz ne lub po do b ne te r mi ny do l -
nołuży c kie, np.: gł. arcy bi skop – dł. arcy bi skup (cz. ar ci bi skup) , ty l ko 
gł. běrmować (cz. biřmo vat), gł. cyr kej – dł. cer k w ja (stcz. cier kev),
gł. jan dźel – dł. jan źel (cz. anděl) , gł. kadźdło, ka dźen je – dł. ka źidło,
ka źe ńe (cz. ka di d lo, kadění), gł. ka zan je, ka z n ja – dł. kazń, ka z n je
(stcz. de sa te ro kázanie), gł. kra le stwo – dł. kra le j stwo (cz. království),

gł. něšpor – dł. nišpor (cz. nešpor-y), ty l ko gł. śćen je (stcz. čtenie), gł.
twórc – dł. ar cha i cz ne tworc, współcze s ne stwórc (stcz. tvořec), gł.
žoh no wać – dł. žog no waś (cz. žeh nat).

Wpływy sta ro cze skie i sta rosłowia ń skie wi do cz ne są rów nież
w an tro po ni mii i to po ni mii, np.: gł. Judaš – dł. Judaš (niem. Ju das) –
cz. Jidáš < stczes. Judáš, gł. Kašpor/Kašpork – dł. Kašpor/Ka spor –
cz. Kašpárek, gł. Wo j ćech – dł. Wó j śech/Wó j śik – cz. Vojtěch, Vojtík.
Oprócz te go au tor wy mie nia ki l ka dzie siąt wy ra zów po spo li tych (te r -
mi nów), np. gł. hodownička – dł. go do w ni ca, gł. na božina – dł. na -
božni na, oraz 39 nazw oso bo wych po wstałych na grun cie łuży c kim
(np. gł. i dł. Hawštyn, gł. Ho dan – dł. Ho dam < Adam). Z dzi sie j sze go
pun ktu wi dze nia pu b li ka cja Frin ty jest już prze sta rzała, ale w da l szym 
ciągu ko rzy sta się z niej, po nie waż nie ist nie je le p sze opra co wa nie.
W przyszłości nie zbęd na bę dzie re wi zja ba dań cze skie go uczo ne go.
Jed no jest pe w ne – pod sta wo wa ter mi no lo gia chrze ści ja ń ska łużyc -
czy z ny (ję zy ka gó r no- i do l nołuży c kie go) jest – po do b nie jak w hi sto -
rii ję zy ka pol skie go – zob. Klich 1927 – po cho dze nia cze skie go, tj.
sta ro cze skie go. Czę ścio wo łuży c kie te r mi ny chrze ści ja ń skie cze skiej
pro we nie ncji zo stały zastąpio ne – po zwy cię stwie re fo r ma cji – te r mi -
na mi nie mie c ki mi.

W dzie jach do l nołużyc ko - cze skich kon ta któw ję zy ko wych szcze -
gó l nie wa ż ny jest przekład No we go Te sta men tu2 Ja ku bi cy (1548).
O ję zy ku Ja ku bi cy pi sało wie lu so ra bi stów i sla wi stów (Le wa sz kie -
wicz 1995, Le wa sz kie wicz 2007). Uwa ża się, że za by tek ten re pre -
zen tu je dia lekt wscho dnio- do l no-łuży cki, tj. dia lekt uży wa ny w prze-
szłości na wschód od Ny sy Łuży c kiej i Od ry. Spra wa jest jed nak
skom pli ko wa na, po nie waż za by tek ten wy ka zu je wie le cech ję zy ko -
wych dia le ktu zacho dnio- do l no-łuży c kie go oraz dia le ktu/dia le któw
ję zy ka gó r nołuży c kie go. Oprócz te go w rę ko pi sie po świa d czo ne są
licz ne po lo ni z my oraz cze chi z my. Po lo ni z my są za pe w ne w du żym
sto p niu ele men ta mi dia le ktu wscho dnio- do l no-łuży c kie go, sąsia dują- 
ce go z pol skim ob sza rem ję zy ko wym. Bar dzo li cz ne bo he mi z my do -
tyczą głów nie pi so w ni, fo ne ty ki i słow ni c twa. Jest ich w przekład zie
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Ja ku bi cy tak du żo, że Au gust Le skien (1876), wy bi t ny sla wi sta, uwa -
żał, że całego te kstu nie wa r to pu b li ko wać, gdyż „roi się od cze chi z -
mów”. 

Li cz ne są przykłady pi so w ni od zwie rcie d lającej cze skie właści -
wo ści fo ne ty cz ne; czę sto po ja wiają się one obok za pi sów w fo ne ty ce
do l nołuży c kiej. Wy bra ne przykłady: prw ny/pi r w ny, hlej/lej, swrch/
/swirch/zwirch. Do ris Te i ch mann (2001) wy mie niła ponad 80 cze -
skich hasłowych za po ży czeń le ksy ka l nych w ję zy ku NT, ale jest ich
w rze czy wi sto ści zna cz nie wię cej. Re pre zen taty wne przykłady: bra -
nić, ob ra na, pjekło, po krytc, pro past, pro rok, šelma, trestać, wje l b lud, 
wuměnić, za li bić, za tra ćić, za tra cen je, vy testwo. Dokład ne opra co wa -
nie bo he mi z mów w przekład zie NT Ja ku bi cy jest nie zbęd ne, ale trud -
no prze wi dzieć, kie dy za da nie to bę dzie zrea li zo wa ne. Wpływy cze -
skie mogły mieć cha ra kter książko wy (tj. po cho dzić z jed ne go lub na -
wet ki l ku cze skich te kstów NT), lecz nie mo ż na też wy klu czyć, że Ja -
ku bi ca znał w ja kimś sto p niu czyn nie ję zyk cze ski i część bo he mi z -
mów w je go przekład zie to wy nik in ter fe ren cji ję zy ko wej. In nym
źródłem li cz nych bo he mi z mów mogła być gwa ra wscho dnio- do l -
no-łuży cka, którą posługi wał się Ja ku bi ca. W tym mie j s cu nie zbęd ny
jest dłuż szy wy wód. 

Nie wia do mo, ja ka lud ność za mie sz ki wała przed X w. ob szar na
wschód od Ny sy Łuży c kiej i Od ry – lud ność do l nołuży cka lub pol ska
(śląska). Wątpli wo ści tej nie da się roz strzygnąć. Sen so w ne jest przy -
pu sz cze nie, że doszło do zmie sza nia się lud no ści do l nołuży c kiej
z polską (śląską) (Nitsch 1954, s. 18–19). Naj pra wdopo dob niej lud -
ność śląska na wa r stwiła się na lud ność do l nołużycką i uległa so ra bi -
za cji – ele men ty pol skie mo ż na uz nać za ele men ty sub stra to we. Pó ź -
niej na tych ob sza rach wie lo kro t nie do XVI w. osie d la li się Po la cy
i Cze si (Ja wo r ski 1993, 2007). Za pe w ne czę sto do cho dziło do mie sza -
nia się lud no ści i ję zy ków. Ma my pra wo przy pu sz czać, że li cz ne ele -
men ty pol skie w ję zy ku przekładu Ja ku bi cy wy wodzą się z ki l ku źró -
deł: z naj daw nie j szych właści wo ści ję zy ko wych dia le ktu wscho -
dnio- do l no-łuży c kie go (za wie rające go rów nież re zu l ta ty ję zy ko we
wspó l nych ten den cji roz wo jo wych z pol szczyzną, np. *ě + T > a),
z póź nie j sze go dia le ktu lud no ści mie sza nej na ro do wo i ję zy ko wo,

z prakty cz nej zna jo mo ści ję zy ka pol skie go lub ko rzy sta nia przez
tłuma cza z pol skich te kstów bi b li j nych. Po do b nie mo ż na po tra kto wać 
spra wę licz nych bo he mi z mów w ję zy ku Ja ku bi cy. Mogły one po cho -
dzić z kilku źró deł: z cze skich te kstów NT, z mie sza ne go ję zy ko wo (tj. 
wschodnio - do l no-łużycko -pol sko- cze skiego) dia le ktu zna ne go Ja ku -
bi cy oraz z inter feren cyj ne go od działywa nia je go pra kty cz nej zna jo -
mo ści ję zy ka cze skie go. Pra wdo podo b nie na ob sza rze tzw. Łużyc
Wschod nich po wsta wały wy spy o mie sza nym cha ra kte rze ję zy ko -
wym. Do da t ko we ję zy ko we ele men ty cze skie i pol skie to re zu l tat od -
działywa nia te go źródła, tj. mo c no zmie sza nej gwa ry wscho dnio- do l -
no-łużycko -pol sko- cze skiej.

W pie r wszej połowie XVI w. po wstała rów nież Przy się ga bu dzi -
szy ń ska (ok. 1532 r.). Schuster-Šewc (1967, s. 33) okre ślił ten za by tek
ja ko tekst mie sza ny ję zy ko wo, tj. gó r nołuży cki z wpływa mi do l nołu-
ży c ki mi i cze ski mi. Przy pu sz czał, że tłumacz przy się gi był Cze chem,
któ ry znał rów nież gó r nołuży cki i do l nołuży cki lub Do l nołuży cza ni -
nem nie do sta tecz nie od ró ż niającym gó r nołuży cki od do l nołuży c kie -
go. E. Wo r nar (2012) prze ana li zo wał dokład nie kró t ki za by tek (za -
wie rający 67 wy ra zów) z pun ktu wi dze nia obe cno ści w nim cze skich,
do l nołuży c kich i gó r nołuży c kich ele men tów ję zy ko wych, przy czym
nie brał pod uwa gę cech ję zy ko wych iden ty cz nych w tych ję zy kach.
Do szedł do wnio sku, że przy się ga nie mal całko wi cie re pre zen tu je ję -
zyk cze ski. Czę ścio wo gó r nołuży cki cha ra kter mają je dy nie na stę pu-
jące fo r my: při, při- (gó r nołuży cka zmia na ř > š od zwie rcie d lająca się 
w pi so w ni: pvchy, pvchivaham ) oraz wy ra zy bejć, po j tać (ze zmianą
mo r fe mu bez oko licz ni ka ť > ć). Pe w nym ele men tem do l nołuży c kim
jest ty l ko za imek ko ta ry, wpro wa dzo ny na mie j s ce cze skie go který.
Tekst – uwa ża ny dotąd za gó r nołuży cki – pro po nu je za li czyć do za -
bytków cze skich re da kcji gó r nołuży c kiej (Wo r nar 2012, s. 120). Na
uwa gę zasługu je rów nież pogląd Wo r na ra (po wtó rzo ny za F. Mět-
škiem 1978), że Łuży cza nie w XVI i XVII w. (do po wsta nia ję zy ka pi -
śmien ni c twa gó r nołuży c kie go) tra kto wa li ję zyk cze ski ja ko włas ny
ję zyk li te ra cki3. 
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Od pó ź ne go śred nio wie cza ję zyk cze ski od działywał na łuży cki
sy stem an tro poni micz ny (We nzel 1987–1994, 1999). Zna mien nym
przykładem jest na zwi sko Kral (pie r wsze po świa d cze nie z 1374 r.).
In ne przykłady: Ha jek, Ha j ny, Ha la czek, Ha wel, He j na, Hnyk, Hu be -
ny, Ku be l ka, Ma chatsch, Ma ty sik, Sla dek itd.

Na Uni wer sy te cie Ka ro la od połowy XIV w. stu dio wa li przy by sze
z Łużyc – część z nich z pe w no ścią sta no wi li Łuży cza nie (Pa r cze wski
1901). Niewątpli wie sze rzy li oni na Łuży cach wie dzę o ję zy ku cze -
skim, ku l tu rze cze skiej, hi sto rii i hu sy ty z mie, ale z po wo du bra ku do -
ku men tów są to ty l ko przy pu sz cze nia. 

3. Kon ta kty czesko-łużyckie od połowy XVI wieku 

W dru giej połowie XVI w. Ka spar Pe u ker (1525–1602) był zwo -
len ni kiem uz na nia ję zy ka cze skie go za ję zyk li te ra cki Łuży czan.
„Měješe čěšćinu za spi so w nu rěč tež Ser bow” (Kral 2014). Pe u ker,
z po cho dze nia Łuży cza nin, był wy bi t nym uczo nym, ma te ma ty kiem
i le ka rzem), hu ma nistą i pi sa rzem łaciń skoję zy cz nym. Był zię ciem
Phi lip pa Me lan ch to na i je go do radcą w spra wie kon ta któw z na ro da mi 
słowia ń ski mi.

Gdy cho dzi o dru ki, przed pub li ka cja mi Mi chała Fren c la (1628–
–1706) wpływy cze skie do ty czyły pra wie wyłącz nie – jak się wy da -
je – pi so w ni. Wa r to w tym mie j s cu ze brać in fo r ma cje do tyczące pi -
sow ni naj waż nie j szych za by t ków pi śmien ni c twa do l nołuży c kie go
i gó r nołuży c kie go do połowy XVII w., tj. do l nołuży c kie go rę ko piś-
mien ne go Psałte rza z Wolfenbüttel (z dru giej połowy XVI w.) oraz
dru ków: do l nołuży c kie go Małego ka te chi z mu i Śpie w ni ka Al bi na
Mol le ra (1574) oraz En chi ri dio nu Van da li cum Handroša Ta ry (1610),
gó r nołuży c kie go Małego ka te chi z mu Wjacława Wa ri chiu sa (1595)
oraz Psa l mów po ku t nych Hrje ho ra Ma r ti nie go (1627).

Tłumacz Psałte rza z Wolfenbüttel oparł się na sy ste mie pi so w ni
nie mie c kiej, ale nie była mu też ob ca pi so w nia cze ska (Jenč 1954,
s. 35–36). Pi so w nia Mol le ra – na wiązująca do wzo rów nie mie c kich –
jest do syć pry mi ty w na; nie wi dać u nie go zna jo mo ści pi so w ni sło-

wiańskiej, tj. cze skiej lub pol skiej. Brak wzo r ców pi so w ni cze skiej
lub pol skiej w pod rę cz ni ku Ta ry. Pi so w nia Wa ri chiu sa jest dokład -
niejsza niż Mol le ra. Trzy ma się on za sad ni czo wzo rów nie mie c kich,
ale ma też pe w ne ele men ty pi so w ni cze skiej i pol skiej, cho ciaż Wa ri -
chius zde cy do wa nie od rzu ca na s. 11 swo jej książki (Schuster-Šewc
2001, s. 276–277) po trze bę ko rzy sta nia z wzo rów słowia ń skich. Na
po do bie ń stwo cze skie go i pol skie go oz na cza afry ka tę [c] przez c
(w in nych za by t kach wy stę pu je zwy kle w tej fun kcji z na wzór nie -
mie cki), afryka ty zaś [č], [ć], [ ] od da je dwu z na ka mi cÝ, dÝ. W Ka te -
chi z mie pod wpływem cze skim zda rza się pun kto wa ne å. Wyjątko wo
po ja wiło się u Wa ri chiu sa za po ży cze nie le ksy ka l ne wo t po wed ‘odpo-
wiedź’ (czes. odpověď) za miast gó r nołuży c kie go wo t mołwa. Ma r ti ni
sko rzy stał głów nie z za sad pi so w ni nie mie c kiej, ale wi dać wpływ pi -
so w ni cze skiej i pol skiej w za kre sie oz na cza nia np. afry kat i mięk ko -
ści spółgłosek (Schuster-Šewc 2001, s 274). Tłumacz od da je [c] li terą
c, [č] li te ra mi cÝ c , [ć] li te ra mi cÝ, dÝ, c, [ ] za pi su je ja ko dÝ; mięk -
kość spółgłosek oz na cza za po mocą uko ś nej kre se cz ki lub wę ży ka
nad od po wied nią li terą.

W 1670 r. Fren cel, założy ciel pro te stan ckie go wa rian tu ję zy ka
piśmien ni c twa gó r nołuży c kie go, wy dał Ewan ge lie według Ma te u sza
i Mar ka. Pi so w nię oparł na wzo rach cze skich, o czym in fo r mu je
w przed mo wie. R. Jenč (1954, s. 70) uwa ża, że na wiązu je ona rów nież 
do pi so w ni pol skiej. Ja ko pie r wszy w pi śmien ni c twie łuży c kim sto so -
wał zna ki dia kry ty cz nie nad z, cz, dz, pi sał c za miast nie mie c kie go z, z
za miast nie mie c kie go s, s za miast ß, uży wał też li te ry 3 na oz na cze nie
[ě]. Ra da mie j ska Bu dzi szy na zarządziła kon fi ska tę 400 eg zem p la rzy
dru ku bib li j ne go, po nie waż uka zał się on bez zgo dy władz Ko ścioła
pro te stan ckie go. Cho dziło nie ty l ko o pi so w nię słowiańską, ale rów -
nież o pe w ne spra wy do ktry na l ne. Łuży c kie du cho wie ń stwo pro te -
stan c kie opo wia dało się za pi so w nią wzo ro waną na nie mie c kim.
W zbio rze ka zań Post wit z s cher Ta uff - Ste in (1688) Fren cel zre zy g no -
wał z nie któ rych za sad swo jej pi so w ni (np. pi sze knjes za miast wcześ- 
nie j sze go knjez), a więc tym sa mym zbli żył się do zwo len ni ków pi -
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sowni nie mie c kiej. Kom pro mi so wa pi so w nia Fren c la nie zy skała jed -
nak apro ba ty na Łuży cach.

W spra wie cze skich i pol skich wpływów gra fi cz nych i ję zy ko -
wych w dru kach Fren c la z lat 1670–1706 wy po wie dział się nie da w no
F. Kaulfürst (2012, s. 106–109, 234–237). Au tor wy mie nił na stę -
pujące fa kty: uży cie gra fe mu c na od da nie [c], gra fe mów v, s w fun kcji 
[s], wpro wa dze nie gra fe mu w do pi so w ni le kse mów wšitko i wzać,
kon sek wen t na pi so w nia ch w nagłosie mo r fe mu, cze skie lub pol skie
ce chy fo ne ty cz ne: ple wy, brjeh za miast plu wy, brjóh, je den, žaden za -
miast je dyn, žadyn, dwu kro t nie po świa d czo na ko ń ców ka -o w je (obok
re gu la r nej ko ń ców ki -o jo). F. Kaulfürst do da je też, że nie za wsze (ta k -
że w od nie sie niu do nie któ rych wy mie nio nych przykładów) wpływy
cze skie lub pol skie są pe w ne.

O od rzu ce niu słowia ń skiej (głów nie cze skiej) pi so w ni Fren c la za -
de cy do wał pro jekt or to gra fii gó r nołuży c kiej opa r tej na pi so w ni nie -
mie c kiej, którą przed sta wił pa stor Za cha rias Běrlink (Z. Bie r ling)
w dru ko wa nym tra kta cie Di da s ca lia seu ort ho gra p hia Van da li ca.
Das ist We ndische Schre ib-und- Le se - Lehr auf das Bu dis si nische Idio -
ma oder Dia le c tum mit Fleiß ge richtet (Bu dis sin 1689). Fren cel do -
sto so wał się w du żym sto p niu do za sad or to gra fii Běrlinka do pie ro
w przekład zie Li stów do Rzy mian i Ga la tów (1693). Pod ko niec XVII
wie ku ze spół tłuma czy wy dał nie zbęd ne księ gi li tur gi cz ne: Ka te chizm
(1693), Pe ry ko py (1695), Agen dę (1696). Re pre zen tują one or to gra fię 
tra kta tu Běrlinka. Przy czyną nie obe cno ści Fren c la w skład zie ko mi sji
był za pe w ne sprze ciw władz Ko ścioła pro te stan ckie go. Or to gra fię
dru ków pro te stan c kich z lat 1693-1696 sko dy fi ko wał osta te cz nie Ju rij 
Ma tej w swo jej gra ma ty ce (G. Mat t ha ei, We ndi s che Gram ma ti ca...,
Budißin 1721), nie co ją mo dy fi kując. Pro te stan ci posługi wa li się nią – 
ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi głów nie w dru giej połowie XIX w. – do 
II wo j ny świa to wej. NT Fren c la przy go to wał do dru ku i wy dał w 1706 r. 
Ab ra ham Fren cel, je go syn. Przekład od zwie rcie d la pi so w nię dru ków
pro te stan c kich z lat 1693-1696, a za tem syn oczy ścił tekst oj ca rów -
nież z wpływów pi so w ni cze skiej.

Pod ko niec XVII w. ukształto wała się rów nież pi so w nia dru ków
i rę ko pi sów gó r nołuży c kich ka to li ków. Naj sta r sze dru ki ka to li c kie
uka zały się w 1659 r. i w 1672 r., ale się nie za cho wały. Pod sta wy pi -
sowni ka to li c kich Gó r nołuży czan stwo rzył Ja kub Ti cin w swo jej gra -
ma ty ce, wy da nej w 1679 r. w Pra dze (Pri ni c pia lin gu ae We ndi cae)4,
a za sto so wał ją pra kty cz nie w tłuma cze niu Ka te chi z mu Ca ni siu sa
(1685). Ti cin sko dy fi ko wał dia lekt ku lo wski; kon tynu a to rem je go
działal no ści pi śmien ni czej był Ju rij H. Swětlik. W przed mo wie do
gra ma ty ki Ti cin wspo mniał, że opa r cie się na pi so w ni cze skiej jest
uza sa d nio ne w świe t le po kre wie ń stwa ję zy ka cze skie go i łużyc czy z -
ny. Do strzegł on też ele men ty pi so w ni cze skiej u Fren c la. Nie mo ż na
wy klu czyć, że Ti cin oparł się na ist niejącej tra dy cji pi so w ni od -
wołującej się do wzo rów cze skich, mo dy fi kując ewen tu a l nie za sta ny
sy stem orto gra fi cz ny. Wa r to pod kre ślić fakt, że Ti cin znał bar dzo do -
brze Cze chy: wstąpił w 1673 r. do za ko nu je zu i tów w Pra dze i w Cze -
chach (głów nie w Pra dze) spę dził ki l ka na ście lat ży cia.

W tym mie j s cu uza sa d nio ne jest stwier dze nie, że przy naj mniej
mię dzy 1679 a 1693 r. pro te stan ci i ka to li cy – dzię ki wzo rom pi so w ni
cze skiej i pol skiej (głów nie jed nak cze skiej) – nie ró ż ni li się zbyt
mocno w spo so bie za pi sy wa nia te kstów. Du że ró ż ni ce po wstały po
wpro wa dze niu norm tra kta tu Běrlinka. Pró by ich prze zwy cię że nia
pod ję to do pie ro w połowie XIX w.

Wpływy cze skie we wcze s nych pi s mach Fren c la – tj. w Ewan ge -
liach (1670) i w Postwitzscher- Tauf f- Ste in (1688) – do tyczą rów nież
le ksy ki, któ ra prze wa ż nie po ja wia się w na wia sach obok wy ra zów
łuży c kich. Słow ni c two to – według Schuster-Šewca – nie zna lazło
jed nak kon tynu a to rów. W pó ź nie j szych przekładach Bi b lii pre fe ro wa -
no ra czej ró ż ne go ty pu za po ży cze nia z ję zy ka nie mie c kie go. Lo sy po -
ży czek cze skich sprzed XVII w. zasługują na dokład ne zba da nie.
War to zwłasz cza wie dzieć, czy A. Fren cel, syn M. Fren c la, usunął bo -
he mi z my le ksy ka l ne z Ewan ge lii według Ma te u sza i Mar ka. W tej
spra wie Schuster-Šewc pi sze: 

4 J. Ticin oparł się na wzorach gramatyk czeskich (Kaleta 2015).
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In seinen Übersetzungen und Schri f ten gibt Frentzel deshalb neben dem je we i -
ligen de ut s chen Le h n wort oft das ihm noch be kan n te bodenständige sor bi s che Wort
an, wobei sich al ler dings tei l we i se schon der Einfluß der tsche chi s chen Bibe lvo r la ge
be mer k bar macht, die er beim Übersetzen mit he ran ge zo gen hatte. Vgl. folgende Be i -
spe le aus dem 1670 erschienenen Matthäus- und Luka se van ge lium sowie aus den
1688 pub li zie r ten Pre di g ten „Postwitzer- Tau f ste in”: narod neben šlachta ‘Geschlecht’, 
dźiw, znamjo neben ‘Zeichen’, ludak neben he u chler, pasć so neben wa r no wać ‘sich
in acht nehmen’, wulki sal neben wječeradlo ‘großer Saal’ (vgl. č. večeradlo), swo -
bod ny neben frey, město neben rum ‘Raum’, pyšny neben hofartny ‘eitel’, roz wod ny
list neben loslist ‘Scheidebrief’, wina neben ursacha, ćo p lo ta neben hěca ‘Hitze’ u. a.
Diese Bemühungen des ersten obe rsor bi s chen Bibelübersetzers fanden aber bei sei-
nen Na chfo l gern wenig Wi de r hall, und die späteren os. Bibe lau s ga ben präferieren
weiter den stärker mit de ut s chen Lehnwörtern dur ch se t zen Bi be l text, der kaum
verändert bis in das 20 Jh. fort ge da u ert hat.

 Ei ne ähnliche Ten denz bezüglich der Ve r wen dung von Le hwort
und Lehnübersetzung be o ba ch ten wir auch in der ka t ho lischen schri ft -
spra chli chen Va rian te (Schuster-Šewc 1993, s. 152–153). 

Fren cel in fo r mo wał o ko rzy sta niu z Bi b lii kra li c kiej (wyd. 1613 r.)
i z Bi b lii gda ń skiej (wyd. z 1660 r.). NT Fren c la (1706) je go syn,
A. Fren cel, po rów nał z Bi b lią czeską, polską i słoweńską (1584).
Z tych sa mych Bi b lii słowia ń skich ko rzy sta li też tłuma cze i re da kto -
rzy Bi b lii pro te stan c kiej z 1728 r. R. Bu ra (2003, s. 125) stwier dziła
licz ne przykłady (pra wie 60%) zbie ż no ści za so bu fra zeo logi z mów bi -
b li j nych w ję zy ku gó r nołuży c kim (na pod sta wie NT Fren c la) i w ję zy -
ku cze skim. Za pe w ne jed nak ty l ko w nie wie l kim sto p niu cho dzi o za -
po ży cze nia fra zeo logi cz ne z cze skie go przekładu bib li j ne go.

W hi sto rii łużyc ko - cze skich kon ta któw kul tu ra l nych szcze gólną
ro lę ode grała Pra ga. Po zwy cię stwie na uki Lu tra w Nie mczech na stu -
dia do Pra gi wy je ż dża li pra wie wyłącz nie ka to li cy. Od 1627 r. du-
cho w ni ka to lic cy stu dio wa li w Col le gium Pra gen se. Kon ta kty z ję zy -
kiem cze skim stały się czę st sze od przełomu XVII/XVIII w., o czym
świa d czy ki l ka fa któw. W la tach 1693–1696 A. Fren cel opu b li ko wał
słow nik De ori gi ni bus lin gu ae So rabi cae (Sta cho wski 1978), w któ -
rym zna lazło się po ki l ka set cze skich i pol skich od po wied ni ków wy -
ra zów gó r nołuży c kich; nie li cz ne słowa po chodzą z in nych ję zy ków

słowia ń skich. Ja ko za po ży cze nia z cze skie go mo ż na po tra kto wać nie -
któ re wy ra zy (np. ha s lo, kov tel/kovc el, kov te l nik ‘patron ko ścioła,
nauczyciel’, stra , stra nik) w je go rę ko pi śmien nym słow ni ku Le xi -
con harmo nico-e tymolo gi cum (1730) (Schuster-Šewc 2005, s. 26).
Cze skie po ży cz ki le ksy ka l ne zna j dują się rów nież w rę ko pi śmien nym 
słow ni ku nie mie c ko-łuży c kim (1782) Ja na J. P. Hančki (1731–1789),
np. d iwa d wo, klecÝ ‘klatka’, kluk, ko rab ‘łódka’, ko wa d li na ‘kowad-
ło’, w  ‘wieża’ (Schuster-Šewc 2005, s. 26). 

Cze skie go uczy li się pra wdo podo b nie Łuży cza nie w Col le gium
Orien ta le w Hal le, któ re w 1702 r. założył Au gust H. Fran c ke (Win ter
1954). W XVIII w. doszło do za cie ś nie nia kon ta któw ewan ge li ków
łuży c kich z cze ski mi pro te stan ta mi (Ma lin ko wa 2015), co spo wo do -
wało, że na Łuży ce do cie rały cze skie te ksty re li gi j ne.

 Naj wię kszy wpływ na po zna nie przez Łuży czan ję zy ka i ku l tu ry
cze skiej miało jed nak założe nie Se mi na rium Łuży c kie go w Pra dze.
Za je go początek mo ż na uz nać te sta ment Łuży cza ni na Měrćina N. Ši-
mona z 1706 r., któ ry prze ka zał pie niądze na wy bu do wa nie in ter na tu
dla młod zie ży łuży c kiej stu diującej te o lo gię ka to licką. Re a li zacją te -
sta men tu zajął się je go brat – Ju rij Šimon; dzię ki te mu w 1727 r. do no -
we go bu dyn ku przy mo ście Ka ro la wpro wa dzi li się stu den ci łużyc cy.
Inte re so wa li się oni ję zy kiem gó r nołuży c kim, ję zy kiem cze skim i ku l -
turą czeską, a ta k że in ny mi ję zy ka mi i ku l tu ra mi słowia ń ski mi. Od
1797 r. opie ko wał się ni mi Jo sef Dobrovský, a po je go śmie r ci w 1829
ro ku fun kcję ku ra to ra przejął Va c lav Han ka, któ re go stu den tem był
Jan P. Jor dan, m.in. au tor zna nej gra ma ty ki ję zy ka gó r nołuży c kie go:
Gram ma tik der wendi sch- serbi s chen Spra che in der Obe rla u sitz. Im
Sy ste me Dobrowskýs abgefaßt, Prag 1841. Od 1846 r. w ra mach Se mi -
na rium Łuży c kie go działało To wa rzy stwo Łuży c kich Stu den tów Ser -
bo w ka – bar dzo zasłużo ne w roz wo ju ku l tu ry ję zy ka gó r nołuży c kie go 
i idei wza je mno ści słowia ń skiej (Petr 1973). Ku ra to ra mi Ser bo w ki
by li: Han ka (1846–1861), Ka rel J. Er ben (1861–1870), Ma r tin Hat ta la 
(1872–1903), Mikławš Krječmar (1891–1967) i Jo sef Páta (1922–
–1939). Se mi na rium Łuży c kie w da w nej fo r mie prze stało ist nieć
w 1923 r. Do dzi siaj jed nak pełni fun kcję ośro d ka ku l tu ry łuży c kiej. 
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W upo wsze ch nia niu zna jo mo ści ję zy ka i ku l tu ry cze skiej zasłuży-
ło się z pe w no ścią To wa rzy stwo Łuży c kiej Hi sto rii i Ję zy ka (1838–
–1850) we Wrocławiu, któ rym opie ko wał się Jan E. Purkyně. Wa r to
pa mię tać o tym, że we Wrocławiu stu dio wał w la tach 1841–1845
Smoler i ucze st ni czył w li cz nych spo t ka niach z wy bi t nym uczo nym
cze skim. Wie l ki wpływ na Smo le ra wy warł rów nież František L. Če-
lakovský.

Do pogłębie nia kon ta któw łużyc ko - cze skich przy czy niło się Gó r -
nołuży c kie To wa rzy stwo Na uko we w Zgo rze l cu. Je go człon ka mi by li 
m.in. Franc J. Lok (bi skup ka to li cki), Jan Hórčanski, Sa mu el B. Po -
nich, Han drij Lu b jen ski. Se kre ta rzem To wa rzy stwa był Karl G. An -
ton, zna ny ba dacz wcze s nej hi sto rii Słowian. O bli skie kon ta kty z łu-
ży c ki mi człon ka mi To wa rzy stwa dbał zwłasz cza Dobrovský.

Jak z po wy ższych uwag wy ni ka, związki Łuży czan z Cze cha mi
były bar dzo bli skie, zna cz nie in ten syw niej sze niż związki z Polską
z ję zy kiem pol skim i ku l turą polską. 

Do ko ń ca XVIII w. pi śmien ni c two łuży c kie (dru ko wa ne i rę ko pi -
śmien ne) re pre zen to wały nie mal wyłącz nie te ksty reli gijno -bib lij ne,
słow ni ki oraz nie mie c ko- i łaciń sko języ cz ne tra kta ty orto gra fi cz ne
i gra ma ty ki, w któ rych zna j do wał się je dy nie łuży cki ma te riał ję zy ko -
wy. W la tach 1809–1812 uka zy wały się pie r wsze mie się cz ni ki po li -
tycz no-in for macy j ne Ja na B. De jki, a pod ko niec lat dwu dzie s tych
XIX stu le cia Han drij Ze j ler zaczął wy da wać swo je utwo ry po ety c kie.
O wzro ście zna cze nia pi śmien ni c twa świe c kie go (głów nie pra sy i li te -
ra tu ry pię k nej) w ku l tu rze łuży c kiej mo ż na mó wić do pie ro od lat
czter dzie s tych XIX w., tj. od epo ki od ro dze nia na ro do we go. Od te go
cza su łuży c kie ję zy ki li te ra c kie (mające dotąd głów nie cha ra kter reli -
gijno -bib lij ny) szy b ko prze kształcały się w ję zy ki li te ra c kie no we go
ty pu. Jak już wspo mniałem na początku ar ty kułu, kon ta kty z ję zy kiem 
nie mie c kim wa ż ne są do dzi siaj w kształto wa niu spra w no ści ję zy ków
łuży c kich, ale od połowy XIX w. bar dzo isto t ne jest rów nież od -
działywa nie ję zy ka cze skie go na gó r no- i do l nołuży cki.

Do połowy XIX w. na ob sza rze Łużyc ist niały trzy ję zy ki li te ra c -
kie/ję zy ki pi śmien ni c twa: do l nołuży cki oraz dwa ję zy ki gó r nołuży c -

kie – wa riant pi śmien ni c twa pro te stan ckie go i wa riant pi śmien ni c twa
kato li c kie go. Spra wa od rę b no ści ję zy ka do l nołuży c kie go była już
właści wie przesądzo na, cho ciaż w dru giej połowie XIX w. po dej mo -
wa no pró by (m.in. Hó r nik) zbli że nia do l nołuży c kie go do gó r nołuży c -
kie go. 

Początko wo wa rian ty ję zy ka gó r nołuży c kie go ró ż niły się do syć
zna cz nie w za kre sie wszy stkich sy ste mów ję zy ka. Wa riant ka to li cki
zbli żył się zna cz nie do pro te stan ckie go w połowie XVIII w. – po
zastąpie niu ku lo wskiej pod sta wy ję zy ka pi śmien ni c twa kato li c kie go
dia le ktem oko lic Chró sćic, któ ry jest bli ż szy dia le kto wi bu dzi szyń -
skie mu niż dia lekt ku lo wski. Po zo stały jed nak du że ró ż ni ce w or to -
gra fii: pro te stan ci posługi wa li się od ko ń ca XVII w. pi so w nią opartą
na wzo rach nie mie c kich (je dy nie Fren cel przez pe wien czas ko rzy stał
z za sad pi so w ni cze skiej), ka to li cy zaś mie li od przełomu XVII/XVIII
w. pi so w nię na wiązującą do pi so w ni cze skiej. Wspólną cechą pi so w ni 
dru ków pro te stan c kich i ka to li c kich był go ty cki kształt li ter.

Pro gram ję zy ko we go zjed no cze nie Gó r nołuży czan za pro po no -
wała Ma cierz Łuży cka. Z jej ini cja ty wy Křesćan B. Pful sko dy fi ko wał 
jed no li ty (bez wy zna nio wy) ję zyk gó r nołuży cki w za kre sie or to gra fii,
wy mo wy, gra ma ty ki i słow ni c twa (Wölke 2005). Oto je go dzieła ko -
dy fi kujące gó r nołużyc czy z nę: Ho r n jołužiski ser b ski pra wo pis z kró t -
kim rěčničnym přehladom (Budyšin 1848); Łužiski ser b ski słow nik
(Budyšin 1866); Laut und Fo r men le hre der obe rlau si t zisch-wen di-
schen Spra che. Mit be son de rer Rücksicht auf das Alts la wi s che (Ba u-
t zen 1867). Wa ż nym kro kiem w prze zwy cię ża niu du a li z mu ję zy ko -
we go Gó r nołuży czan było wpro wa dze nie tzw. pi so w ni ana lo gi cz nej,
tj. ana lo gi cz nej do pi so w ni słowia ń skich (głów nie cze skiej i pol skiej), 
opa r tych na anty kwie. W rze czy wi sto ści ten typ pi so w ni na zy wa no
zwy kle pi so w nią czeską. Jej pio nie rem był Jor dan, któ ry po raz pierw- 
szy za sto so wał ją w 1837 r. Po do b ny sy stem pi so w ni opra co wał Smo -
ler; posłużył się nią m.in. w na stę pujących pu b li ka cjach: Vo l ks lie der
der We nden in der Ober- und Nie der- La u sitz – Pjesnički ho r nych
a delnych Łužiskich Ser bow (wraz z J. L. Ha u p tem), Grim ma 1841–
–1843; Mały Serb (Budyšin 1841); Němsko-serbski słow nik (Budyšin
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1843).Pro jekt Pfu la był ko m pro mi sem mię dzy pro po zycją Jor da na
i Smo le ra. Zwo len ni ka mi no we go spo so bu pi sa nia by li m.in. Ze j ler
i Hó r nik.

Ana lo gia do in nych ję zy ków słowia ń skich obe j mo wała trzy ele -
men ty: 

1) antykwa zamiast szwa ba chy (jak u Słowian z kręgu ku l tu ry rzy m -
skiej), 

2) spe cy fi cz ne grafemy (czeskie litery: č, š, ž, ř, ě; polskie litery: ó, ł,
dź, ń, chociaż po do b ne grafemy wy stę po wały już w łuży c kiej tra dy -
cji pi śmien ni czej), 

3) zasada pi so w ni ety molo gi cz nej zamiast tra dy cy j nej łuży c kiej pi so -
w ni fo ne ty cz nej, np. w pi so w ni ana lo gi cz nej pisano hłowa, hdźe,
nahły, hnić, wzać, hwězda, tři, bóh zamiast dawnej pi so w ni łowa,
dźe, nały, nić, zać, vjesda, ci/cy, b . 

Re fo r ma or to gra fii miała na całych Łuży cach wie lu prze ciw ni ków. 
Kry ty ko wa li ją głów nie pro te stan ci, któ rzy nie chcie li zre zy g no wać
z tra dy cy j nej or to gra fii pi śmien ni c twa religi jno-bi blij ne go. W 1867 r.
Jan Stoš, ko wal z za wo du, zbie rał w oko li cy Bu dzi szy na pod pi sy pod
pro te stem prze ciw re fo r mie pi so w ni. Nową or to gra fię pro pa go wał
rocz nik Časopis Ma ći cy Ser b ske je, za akce p to wało ją wie lu pi sa rzy,
w pi so w ni ana lo gi cz nej wy dru ko wa no ka to li cki NT (1896) Ju ri ja
Łusčanskiego i Hó r ni ka. W pi śmien ni c twie re li gi j nym pro te stan tów
i w Ser b skich No wi nach obo wiązy wała jed nak do 1937 r. nie co zmie -
nio na szwa ba cha. Pi so w nię tę mo ż na właści wie okre ślić ja ko pi so w -
nię półana lo giczną. Zo stała ona wy pa r ta bez wyjątko wo przez pi so w -
nię ana lo giczną do pie ro po II wo j nie świa to wej. 

Sądzę, że wpro wa dze nie anty kwy za miast szwa ba chy, jak rów nież 
prze ję cie z cze skie go i za pe w ne z pol skie go od po wied nich li ter zasłu-
gu je na apro ba tę. Nie było jed nak w pełni słusz ne za sto so wa nie za sad
pi so w ni ety molo gi cz nej, po nie waż od da liły one zna cz nie pi so w nię od 
wy mo wy. 

Pro te stan ci sprze ci wia li się nie ty l ko „cze skiej pi so w ni”, ale rów -
nież wy po wia da li się prze ciw le ksy ka l nym za po ży cze niom z ję zy ków 

słowia ń skich – głów nie z cze skie go, rza d ko z pol skie go, spo ra dy cz nie 
z in nych ję zy ków słowia ń skich. Po ży cz ki słowia ń skie miały nie ty l ko
do sko na lić spra w ność le ksy kalną ję zy ka gó r nołuży c kie go, ale rów -
nież za stę po wać da w ne za po ży cze nia nie mie c kie. Łuży cki pu ryzm ję -
zy ko wy XIX i XX w. wzo ro wał się na pu ry z mie cze skim5. 

Do ty ch czas nie usta lo no pre cy zy j nie udziału ję zy ka cze skie go
w kształto wa niu słow ni c twa gó r nołuży c kie go. Wia do mo, że jest wię -
kszy niż wkład pol ski. W hi sto rii ję zy ka gó r nołuży c kie go za świa d -
czo nych jest ki l ka set po lo ni z mów (w tym około 275 w Słow ni ku Pfu -
la). W gó r nołuży c kim przy jęło się osta te cz nie około pół se t ki po lo ni z -
mów le ksy ka l nych, w tym około 35 za po śred ni c twem Słow ni ka Pfu la
(Le wa sz kie wicz 2012, 2015). Gó r nołużyc czy z na po świa d cza zna cz -
nie wię cej za po ży czeń z ję zy ka cze skie go. Ge rald Sto ne (1971, 1979)
udo ku men to wał na pod sta wie te kstów gó r nołuży c kich z lat 1842–
–1927 oraz źró deł leksy kogra fi cz nych XIX–XX w. ponad 100 za po -
ży czeń cze skich. Jest ich jed nak w gó r nołuży c kim zna cz nie wię cej –
ty l ko w Słow ni ku Pfu la (1866) ponad ty siąc. Bo he mi z my prze ni kały
do gó r nołuży c kie go i pó ź niej. Nie wia do mo, ile po świa d cza ich
współcze s na gó r nołużyc czy z na – pra wdo podo b nie ki l ka set ha seł
pod sta wo wych i wie le po chodzących od nich de ry wa tów.

Za ty po we po ży cz ki cze skie w gó r nołużyc czy ź nie an gie l ski sla wi -
sta uz na je m.in. na stę pujące słowa: ban ko w ka, boho s lo w stwo, cyl,
časopis, časować, činićel, činohra, čornuch, do ba, doslědny, dźi -
wadło, fa ku l ta, ho s ćinc/ho s ćenc, hu dź ba, hwězdarstwo, ja zy ko z pyt,
jed nan je, jewišćo, lětopis, ma ći z na, měšćanosta, mjeńšina, na ro do pis,
na stroj, płun, pod oba, pohrjebnišćo, powšitkowny, pró z ni ny,
předsyda, přirodospyt, rěčespyt, sa da, skład ba, so cha, spěwohra,
twór ba, two r n ja, uni we r si ta, wje se lo hra, wótčina, wuměłc, wuspěch,
wu staw, zaměr, za sa da, ze m je pis, žiw jen jo pis.

Nie kie dy Sto ne (1971, s. 263) bie rze pod uwa gę za rów no cze skie,
jak i pol skie po cho dze nie słow ni c twa, np. ho dźi na, kón co w ka, płašč,

5 Naj waż nie j sze in fo r ma cje o czeskim puryzmie w XIX i XX w. znajdują się
w pierwszej części artykułu M. Ba lo wskie go (2007).
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přewrót, přiroda, powšitkowny, skład nja, wěža, wjelbłud, wo so ba,
wu li ca, zaměr. Pó ź niej li stę tę roz sze rza o na stę pujące wy ra zy: hesło,
lo dowc, na wu ko wy, pod sta wa, po stup, rězbar, roz mołwa, roz wa li ny,
wu raz, wzor(k) (1979, s. 72). Bo he miz ma mi w te kstach do początku
XX w. za j mo wa li się rów nież He l mut Jenč/Jentsch (1993, 1996, 1997, 
1998, 1999a, 1999b) oraz Vi ktor Mo i se en ko (1989).

Wciąż mało wie my o bo he mi z mach le ksy ka l nych w ję zy ku gó r -
nołuży c kim. Osta t nio wie dzę o łużyc ko - cze skich kon ta ktach ję zy ko -
wych pogłębiła R. Bu ra (2015), któ ra opu b li ko wała książkę o bo he mi -
z mach le ksy ka l nych z za kre su ter mi no lo gii na uko wej w Słow ni ku
Pfu la. Ma te riał obe j mu je 432 te r mi ny po cho dze nia cze skie go, re pre -
zen tujące rze czo w ni ki (84% ha seł), przy mio t ni ki (13%) i cza so w ni ki
(3%). Po chodzą one głów nie ze Słow ni ka Jun g man na (t. 1–5, 1834–
–1839). Re pre zen tują m.in.: zo o lo gię (74), bažant – cz. bažant; che -
mię (70), np. hli nik ‘glin’ – cz. hlinjk; bo ta ni kę (59), np. wužan ka
‘ostrzeń’ – cz. užan ka; ana to mię i me dy cy nę (48), np. wóčnica
‘oczodół’ – cz. očnice; ge o gra fię (22), np. ru nik ‘równik’ – cz. rownjk;
lin g wi sty kę (14), np. no so w ka ‘nosówka’ – cz. no so v ka; pra wo (9),
np. pra wopo dsta t ny ‘prawomocny’ – cz. prawopodstatný. 

Po II wo j nie świa to wej słowia no fi le łużyc cy (zwłasz cza gó r nołu-
życ cy) sta ra li się zastąpić wie le wy ra zów po cho dze nia nie mie c kie go
i inter nacjo nali z mów sla wi z ma mi le ksy kal ny mi, zwłasz cza bo he miz -
ma mi (Fa ska 1998, red.). Na le ży pa mię tać o tym, że wie lu (chy ba
wię kszość) młodych po wo jen nych in te li gen tów łuży c kich kształciło
się do początku lat pię ć dzie siątych w Cze chach, co wpływało na
kształto wa nie po wo jen nych sym pa tii pro cze skich na Łuży cach. 

Po 1945 r. po ja wiły się w gó r nołuży c kim – pod wpływem cze skie -
go i pol skie go – fo r ma cje ty pu che mik, kri tik, hi sto rik, któ re pó ź niej
zastąpio no fo r ma cja mi ty pu che mi kar, kri ti kar, hi sto ri kar. Od rze -
czowni ków na -an ca two rzo no pod wpływem cze skim przy mio t ni ki
ty pu finančny, eksistenčny, zastąpio ne pó ź niej przez przy mio t ni ki ty -
pu fi nan c ny, eks isten c ny.

Wyszły rów nież z uży cia – wzo ro wa ne na cze skim – rze czo w ni ki
ty pu ko mu ni s mus, demo kra ti s mus, he ro i s mus. Spo ro sla wi z mów cze -

skie go po cho dze nia jed nak się przy jęło, np. wučbnica, za wjazk, wu l -
ko wi ki, bo rz dźić, kras nos my kan je, spěšnosmykanje, mje ta ń ca, wó l ny
kop. Nie któ re le kse my na wiązują do pol skie go i cze skie go: te lewi -
zija/te le wi ze, křesło, stra ta. 

W po wy ższych roz wa ża niach naj czę ściej od woływałem się do ję -
zy ka gó r nołuży c kie go. Bo he mi z my pra wie za wsze prze ni kały do ję -
zy ka do l nołuży c kie go za po śred ni c twem ję zy ka gó r nołuży c kie go
(Pohončowa/Po hontsch 2002). Mo że my więc mó wić o bo he mi za cji
do l nołuży c kie go za po śred ni c twem gó r nołuży c kie go. Trze ba jed nak
z na ci skiem pod kre ślić, że w do l nołuży c kim jest zna cz nie mniej bo he -
mi z mów niż w gó r nołuży c kim.

W przyszłości ko nie cz ne bę dzie opra co wa nie słow ni ków pe w nych 
i pra wdo podo b nych bo he mi z mów le ksy ka l nych w ję zy ku gó r nołu-
życkim i w ję zy ku do l nołuży c kim. 

* * *

Jest sprawą oczy wistą, że o pre sti żu ję zy ka cze skie go na Łuży cach 
w XIX i XX w. zade cy do wa li wy bi t ni Cze si – fi lo lo go wie i ję zy ko-
zna w cy, pu b li cy ści i zwo len ni cy łużyc ko - cze skiej wza je mno ści, m.in. 
J. Dobrovský, V. Han ka, K.J. Er ben, F. Čelakovský, J. Páta, A. Frin ta,
A. Černý, V. Změškal (Le wa sz kie wicz 2017). Pro paga to ra mi cze sz -
czy z ny i przy ja ciółmi Cze chów by li wy bi t ni Łuży cza nie, m.in. J.A.
Smo ler, H. Ze j ler, K.B. Pful, M. Hó r nik, J. Bart-Ćišinski, A. Mu ka,
M. Krječmar. 
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Z E  Z J A W I S K  W S P Ó Ł C Z E S N E G O
J Ę Z Y K A  C Z E S K I E G O

Milan HRDLIČKA

Seoul

O tožské češtině1

Ke y words: key words: con tact lin gu i stics, co lo nial lan gu a ge, To go, To go le se Czech, Ge r man
Klíčová slo va: kontaktní lin g vi sti ka, koloniální ja zyk, To go, tožská čeština, němčina

Abs tract

In today’s corpus era, linguists most often work with real language material,  with written or
spoken texts. Based on the knowledge of the national language de vel op ment it is also possible to
re con struct un pre served or frag men tary his tori cal forms of mor phol ogy etc. It is also in ter est ing
to try to predict a virtual outcome of mutual language effect of various languages that did not take 
place due to political reasons. In the 1920s, it was con sid ered that the newly es tab lished in de -
pend ent Czecho slo va kia (1918) would get a former German colony in Togo as a war repa ra tion.
This text looks at the hy po theti cal form of Togolese Czech that could have been formed by the
contact of the local native languages, German and Czech as the incoming colonial language.  

Lingvisté pracují v současné korpusové éře nejčastěji s reálným řečovým ma teriálem,
s psanými nebo mluvenými texty. Na základě poznatků o vývoji národního jazyka je ale možné
re kon struo vat i ne do chované nebo neúplné his torické podoby jeho mor fologických forem aj. Je
také zajímavé pokusit se o prognózu vir tuálního výsledku vzájemného působení různo rodých
jazyků, který se z poli tických důvodů nere ali zo valo. Ve 20. letech 20. století se uvažovalo o tom, 
že nové sa mo statné Če sko slov en sko (1918) by mohlo získat jako válečnou reparaci bývalou
německou kolonii Togo. V textu jde o hy po tetickou podobu tožské češtiny, která by se utvářela
na základě kontaktu tamních do morodých jazyků, němčiny a češtiny jako nastu pu jícího kolo -
niální jazyka. 

Patrně ni ko ho nepřekvapí skutečnost, že současní lingvisté pracují ponejvíce
s reálným jazykovým, resp. řečovým materiálem, s au ten tic kou, po stižite l nou a do -
ložite l nou pod obou to ho kterého jazykového kó du, s te x ty převážně tištěnými ne bo
psanými (v Česku jde např. o žákovský ko r pus), částečně i se zvukovými nahrávkami

komunikátů. Děje se tak tím více v dnešní převratné korpusové éře, která bez nadsáz-
ky představuje nový významný kvalitativní mezník ve vývoji lin g vi sti ky a která
badatelům i zájemcům z pra xe po sky tu je stále větší, dříve na pro sto netušené kvan tum
nedocenitelných podkladů a informací o ja zy ce a o je ho řečovém fungování a užívání. 
V nepoměrně menší míře, což je pochopitelné, se může pra co vat také s vi ze mi mož-
ných po dob jazykových systémů, s hypotetickými kon tu ra mi virtuálních řečových so -
u stav, a to s cílem kvalifikovaně sta no vo vat a od ha do vat další možný směr ge ne ze
určitého jazykového kó du v nových uvažovaných podmínkách. O podobný přístup,
přesněji řečeno o možný cha ra kter jed no ho virtuálního, pod sta tou nejspíše kre ol-
ského kó du obsahujícího i výrazné strukturní ry sy češtiny se na malé ploše pokusíme
(viz dále).

Zůstaneme-li ještě ve sféře obdobných úvah, ja ko neméně náročný a ve l mi spe-
cifický se bu de je vit roz bor historických písemností neúplných, kusých, řečových
podkladů to li ko fragmentálních, kdy se na základě dosavadních poznatků specialistů
chybějící tva ry ve spi sech nejrůznějšími ce sta mi a me to da mi domýšlejí, sledováním
prokazatelných vývojových jazykových tendencí, tuší a předpokládají. Jin dy jsme za -
se svědky dešifrování zachovalých písemných památek z dávno zašlých věků, které
jsou pro nás zpočátku němé, nesrozumitelné, zahalené rouškou tajemství (viz úspěšné 
dekódování chetitských textů českým jazykovědcem Bedřichem Hrozným aj.).

Můžeme však na ra zit na si tu a ce, kdy se v důsledku naprosté ab sen ce jakýchkoliv
hmatatelných materiálních dokladů (třeba z důvodu dobové ne e xi sten ce písma či
nezachování žádných psaných textů určité ku l tu ry) celá záležitost posouvá do ro vi ny
ry ze hypotetické (od ka zu je me na naše přestavy o pračeštině, praslovanštině atd.).
Také v těchto a v podobných kauzách však přesto do za ji sta exi stu je reálná možnost
zdařilého „zpětného prognózování”, ne bo chce te - li „lingvistického inženýrství”, kva -
li fi kovaného, dostatečně aproximativního od ha du pod oby zaniklých již pra fo rem
a náležité, relativně věrné re kon stru kce dorozumívacích prostředků nenávratně zmi -
zelých pod nánosem času. 

Ve l mi zajímavou a atraktivní ka pi to lu také představuje záměrné a funkční vy u-
žívání historických pod ob2 a kva zi po dob (i zce la fiktivních různotvarů3) národních
jazyků a je jich jednotlivých va riet v krásné literatuře. Zařazování takových pasáží
slouží k navození pa ti ny sta rožit no sti, archaična, dávných časů, ale třeba i k do sažení
komického účinku apod. Vsku t ku mistrně s ni mi nakládá ve svých znamenitých
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2 Sv. Čech v Novém epochálním výletu pana Broučka, tentokrát do XV. století, k začleně-
ní archaizované podoby češtiny uvádí: „Za účelem živější ba r vi to sti podal jsem řeči nezná-
mého muže s lucernou […] ve staročeštině, tak jak mi je pan Brouček z upamatování diktoval. 
Nes hodu je - li se tedy v nich něco s našimi staročeskými mlu v ni ce mi, přičtěte to buď nedo-
statečné paměti pana Broučka, nebo nemluvnickému mluvení onoho starého Pražana, který se
asi po gramatice ohlížel právě tak málo jako Pražané nynější.” (Hrdlička, 2014, s. 73).  

3 V tomto směru můžeme odkázat na Karla Čapka (Válka s Mloky aj.) i na další autory. 

1 This work was supported by Hankuk Uni ve r si ty of Foreign Studies Research Fund of
2016 / Text byl podpořen Hankuk Uni ve r si ty of Foreign Studies Research Fund of 2016.
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dílech Ka rel Čapek, např. v románu Válka s Mlo ky, kde umně pra cu je s pseudostarší
verzí češtiny4:

W gedněch cizjch nowinách se dočjtáme, že gistý kapitán (welitel) englické wálečné lodi,
vrátiwše se z dalekých zemj, podal zprávu o podiwných plazech, gežto našel na gednom malém
ostrůwku w moři Austrálském… (Čapek, 1958, s. 24).

Ty to a podobné případy jsou pozoruhodné i z hle di ska překladatelského: pro fi lo -
lo ga představují do slo va lahůdku, pro překladatele pak každopádně tvrdý překla-
datelský oříšek5. Zmíníme alespoň pár příkladů. V zájmu zachování archaického rázu
díla docházelo při překladu be le trie přímo k absurdním překladatelským počinům.
Levý (1957) přináší řadu zajímavých odkazů: kupř. A. Liška převádí v ro ce 1844
Homéra češtinou 12.–13. století, ještě dále jsou am bi ce Daňkovského, který hlásal
nevědeckou te o rii o rodové příbuznosti staré řečtiny a slovanských jazyků a překládá
1. zpěv Il lia dy uměle zkon stru ova nou slovanštinou (Levý, 1957, s. 140):

Mínění hádei, tejná, Pe le via da Achi le va,
ulomené, ké z míri Achajom  žale vetíkaoje
velaž bíněvšimných pých Ádi pro ha ba o je
cheroú, ji ch sa mich že kholeňí štuchaoje honcom…

V sou vi s lo sti s kon ta ktem ja zy ka výchozího a cílového se především v mi nu lo sti
(W. von Hu m boldt aj.) uvažova lo o tzv. překladatelském ja zy ku, který by v přelože-
ném díle zachovával do určité míry ry sy ja zy ka předlohy (ta kto po stu po va la Ot to va
Ruská kni ho v na, která v zájmu zachování původního ko lo ri tu ponechávala v českých
překladech ruských autorů ru ri s my) a který by tak tvořil osobitý předěl me zi oběma
zmíněnými jazykovými kó dy (blíže Hrdlička 2014). V to m to smy s lu by pak jistě by lo
podnětné sle do vat roz sah, in ten zi tu i komunikační efekt průniku jinojazyčných prvků
do překladatelské kon kre ti za ce předlohy.

K pozoruhodným koncepcím, v nichž měla sehrávat aktivní ro li i čeština, se řadí
i obrozenský záměr vytvoření všeslovanského ja zy ka: v první polovině devatenácté-
ho století se tak střetávají dvě protichůdné ten den ce: myšlenka o jednotně Slovanů,
o slovanské vzájemnosti (J. Kollár aj.) a sílící pro ces národního uvědomování a eman -
ci pa ce jednotlivých slovanských národů (ten na ko nec výrazně převládl). Někteří

jazykovědci (Polák S. B. Lin de, Slovák J. Her kel aj.) po uka zo va li na ja zy ko vou a ku l -
turní blízkost Slovanů a pro sa zo va li prospěšnost vytvoření společného spisovného
slovanského ja zy ka (in spi ra ci nalézali v jazykově se sjednocujícím Německu, v Itálii
aj.). Slo vi nec M. Ma tar v to m to du chu vy pra co val os no vu ono ho zamýšleného kon -
vergentního pro je ktu: v první fázi by se měly slovanské ja zy ky a nářečí re du ko vat na
čtyři bázové kó dy, a to ruštinu, češtinu, polštinu a ilyrštinu, ve fázi druhé (ve l mi po-
drobně a konkrétně propracované) by pak ta to „spisovná nářečí” sply nu la v jediný
všeslovanský jazykový kód (Hrdlička 2015, tam i další li te ra tu ra).

V dalším výkladu zamíříme pro ti to ku času o století zpět, do nově vzniklého
samostatného poválečného Československa (1918) a zastavíme se u jedné poměrně
málo známé „promarněné příležito sti”, kdy se mohl český (te h dy vlastně českoslo-
venský6) ja zyk stát dalším z koloniálních jazyků v pravém smy s lu slo va. Máme nyní
na my s li fascinující prvo repub liko vou ka u zu To go7.

Po skončení první světové války měla řešit a na sto lit nové poválečné uspořádání
světa Pařížská mírová kon fe ren ce (1919). V sázce by lo te h dy opra v du mno ho, mi mo
jiné i válečné re pa ra ce po ražených velmocí, k nimž patřilo Rakou sko-U he r sko a Ně-
mecko. Z to ho důvodu se již 2. led na 1919 schází československá vláda a projednává
– do kon ce ja ko hlavní bod pro gra mu – nároky a vyjednávací stra te gii mladého
suverénního státu. Uvažova lo se, a to i v dobovém ti sku (ta to pro ble ma ti ka by za slu -
ho va la podrobnějšího zpracování8), o více či méně realistických požadavcích. V hle-
dáčku českých koloniálních dobyvatelů se oci t la rovněž bývalá německá9 koloniální
država v tropické Afri ce – To go. Na pro gra mu ovšem by la ještě další te ri to ria i další
nároky, z dnešního po hle du so t va uvěřitelné (Etio pie, Kamčatka, Nová Gu i nea aj., viz 
Kosatík 2010).
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6 Tehdy byla idea čechoslovakismu, společného československého národa a jazyka (s dvě-
ma rovnocennými verzemi, českou a slo ven skou) zakotvena dokonce ústavně (1920).

7 Nevšední záležitostí je z jazykové perspektivy už samotné utvoření náležitého adjektiva: re -
spe ktu je me zde oficiální úzus Mini ste r st va zahraničních věcí ČR a užíváme podobu tožský (srov. 
analogické Kongo – konžský, avšak třeba Haag – haagský), nabízejí se však i jiné možnosti,
inspirované mimo jiné tamním současným oficiálním jazykem – francouzštinou (togéský,
togoléský aj.).

8 O tom, kam až v myslích našich předků dotačná kuaza zašla svědčí např. i text jedné
z dobových písní Karla Hašlera: Togo sic není mnoho, ale je naše! (Hrdlička 2015).

9 Poražené Německo ztratilo v Evropě Alsa sko- Lo trin sko (ve prospěch Francie), Severní
Šlesvicko (připadlo Dánsku), Západní Prusko (bylo přiděleno Polsku), Hlučínsko (nově spadá
pod Československo), města Eupen a Maldemy (přecházejí pod správu Belgie). Německé
císařství přišlo také o veškerá koloniální území v Oceánii a v Africe: jen na černém kontinentu
šlo o zhruba 3 miliony kilometrů čtverčních, konkrétně o Kamerun, Německou jihozápadní
Afriku – dnešní Namibii, Německou východní Afriku – dnešní Tanzánii a v neposlední řadě
i o Togo).

4 Dnešní čtenář ukázce pochopitelně rozumí, ačkoliv musí při četbě projevit určitou dávku
filologické erudice (obsahuje kupř. stopy staršího pravopisu g=j, j=í).

5 Domníváme se, že by měl překladatel usilovat o zachování téže funkce starší, přesněji
řečeno pseudostarší podoby určitého jazyka z originálu i v překladatelské kon kre ti za ci předlohy, 
adekvátním způsobem převést poměr (pseudo)historických a současných tvarů, což není úkol
jednoduchý. Každý národní jazyk má ve vztahu ke svým starším realizacím určitá specifika.
Citovaná pasáž z Čapkova románu je zdařile přetlumočena v překladu do němčiny (mimo jiné
s použitím švabachu), kdežto v překladu do francouzštiny je archaizovaný text převeden do
současného živého jazyka, čímž se autorova intence zcela ztrácí (Hrdlička 2014).



To go, chudý africký stát (hrubý domácí pro dukt na oby va te le dnes do sa hu je jen
asi 350 USD), se je vi lo ja ko ve l mi zajímavá ak vi zi ce. Zaujímalo to tiž přibližně
třetinovou roz lo hu tehdejší Československé re pu b li ky, počet oby va tel do sa ho val
zhru ba tří milionů, lze předpokládat, že tam byl německými správci na sto len relativní
pořádek. To go nabízelo nemalé nerostné bohatství, např. žele z nou ru du, i další
atraktivní ko mo di ty (kukuřici, rýži, ka kao, kávu, tropické plo di ny, dřevo, mořské plo -
dy). A padesát šest kilometrů mořského pobřeží.

Sna ha mladé české di p lo ma cie však vyšla naprázdno. Zmiňované bezprizorní te -
ri to rium by lo v ro ce 1922 vyhlášeno mandatorním územím Společenství národů pod
správou zkušených koloniálních mocností Fran cie (východní část směrem k Dahomé) 
a Velké Británie (zbylá část směrem ke Zlatonosnému pobřeží). Na vleklých
a složitých jednáních, probíhajících na pařížském předměstí Saint- Germa in-en- Laye,
by lo však přesto do saženo dílčích územních zisků masarykovské re pu b li ky. Na
základě tzv. Minoritní smlo u vy ze září 1919 by la k ČSR ja ko autonomní jed no t ka
přiřazena Podkarpatská Rus (ovšem po uze na několik desetiletí, Stalinovým
přičiněním by la po skončení druhé světové války od mladé re pu b li ky odtržena)
a několik dolnorakouských obcí, kupř. dnešní jihomoravské Va l ti ce. 

Přičiníme nyní několik poznámek o možné podobě a po va ze tožské češtiny, která
by pod le našeho so u du nutně a lo gi c ky vy stu po va la v ro li oficiálního pre stižního
dorozumívacího kó du. Představovala by tak bez po chy by výslednici složitého kon ta -
ktu tamních domorodých jazyků spadajících do ni ge ro konžské ro di ny, němčiny v ro li
bývalého koloniálního ja zy ka a češtiny (chce te - li „českoslovenštiny”) ve fun kci
koloniálního ja zy ka nastupujícího.

To go spa da lo pod německou správu v le tech 1884–1914, te dy po celá tři de se ti-
letí, lze pro to předpokládat, že by la zna lost němčiny (byť někdy jen částečná) poměr-
ně do sti rozšířena (bez po chy by ve významnějších městech a me zi eko no mi c ky úspěš- 
nějšími vrstva mi tamní společnosti). Svou pozitivní ro li mohl hrát z komunikační per -
spe kti vy rovněž fakt, že se u tehdejších Čechoslováků da la předpokládat rozšířená
solidní zna lost německého ja zy ka. By lo by jistě ve l mi zajímavé sle do vat jak otázku
te m pa a cha ra kte ru nabývání zna lo sti němčiny tamním oby vate l st vem, tak s časovým
od stu pem i si tu a ci opačnou: ústup jejího významu, pozvolné zapomínání její zna lo sti
a doprovodné atrofující je vy (Zajícová 2010). Pokládáme za iluzorní domnívat se, že
by čeština ustupující koloniální němčinu vytěsnila a na hra di la v krátkém časovém ho -
ri zon tu a bez potíží.

Češtině by te dy co by novodobému koloniálnímu ja zy ka připadla hi sto ri c ky do sti
nezvyklá a nelehká ro le (i když jsou z mi nu lo sti známy případy její ex pan ze vně jejího 
historického území: sloužila určitý čas ja ko diplomatický ja zyk v Uhrách aj.). Naše
mateřština se to tiž většinou dříve oci ta la v defenzivní ro li ja zy ka kolonizačního,
přistěhovaleckého, který byl v česky hovořících enklávách po celém světě pod různě
výrazným tla kem domácího majoritního ja zy ka a kterému se různotvary češtiny
v dlouhodobé perspektivě ne ste j nou měrou a odlišným te m pem přibližova ly. Nyní by

plni la ro li ja zy ka oficiálního (úředního), pre stižního a její zna lost, jak se snad
oprávněně domníváme, by se me zi do mo ro dou po pu la ci postupně šířila. Výsledek
ono ho pro ce su by ale záležel na řadě okolností, kromě jiného na způsobu a intenzitě
zavádění češtiny do státní zprávy a do bezpečnostních složek (na ve li ko sti a scho p -
nostech českého koloniálního kon tin gen tu), do školství apod. a na straně druhé i na
mo ti va ci (na pragmatických důvodech) a na ochotě domorodého oby va te st va si
češtinu os vo jit.

Ja kou asi pod obu by te dy mo hla tožská čeština mít? Lze vycházet z několika
důležitých pre mis. Je např. prokázáno (Bělič 1959; Voráč, Jančák 1962 aj.), že čím
jsou si jazykové systémy v kon ta ktu ty po lo gic ky a gene alo gi c ky bližší, tím příznivější 
se vytvářejí podmínky pro průnik je jich stru ktur (a na opak). Co se jazykových ro vin
týče, ja ko ve l mi odolný se jeví plán morfologický (menší míru re zi sten ce vy ka zu je
plán syntaktický), více asimilačních vlivů evi du je me na rovině zvukové, největšími
změnami prochází ob last slovní zásoby (a fra ze o lo gie). Není důvodu domnívat se, že
by to mu mělo být v námi sledovaném případě ji nak.

Další po zna tek: kdy by by la čeština v přímém kon ta ktu po uze s „ryzí” němčinou,
da la by se předpokládat analogická si tu a ce, která je ve l mi podrobně popsána v sou vi s -
lo sti s vídeňskou češtinou: jed na lo by se o os la be nou výslovnost znělých konsonantů
(otporný asi stent namísto odborný), o aspi ro va nou výslovnost p, t, k, o re du kci složité
české fle xe, o imi ta ci německých va zeb a slovních spojení (mlu vil přes hu d bu místo
o hudbě, mluví skrze je ho ženu, ni ko liv o své ženě), o potíže se slo vo s le dem (kopírová- 
ní německých větných schémat s plnovýznamovým slo ve sem na kon ci výpovědi),
o nadměrné užívání infinitivních konstrukcí (Prosíme rodiče u hlavního vcho du za -
zvo nit), o chybování ve jmenném ro du a ve slovesném vi du atd. (Ba l har 1995, Vo j to-
vá 1997 aj.). K těmto problémovým momentům by se jistě přiřadilo ještě mno ho
dalších, spe ci fi c ky „tožských”; je jich roz bor a po pis by ovšem přesáhl cíle i pro sto ro-
vé možno sti příspěvku. U vědomí současných možností technologií a při získání re le-
vantních podkladů by však jistě ani to to ne by lo ne možné. Leč i v takovém případě by
zůstalo po uze u projekcí a domněnek, k reálnému kon ta ktu zmiňovaných jazyků a do -
morodých (kmenových) dialektů v daném exotickém te ri to riu to tiž ni k dy nedošlo.
Bo hužel…
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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

Marie Čechová a její Život s češtinou

V ro ce významného životního ju bi lea M. Čechové, přední české bo he mi stky
(*1937), vyšla v nakladatelství Aca de mia její nejnovější kni ha s názvem Život s češti-
nou, s pod ti tu lem No men omen Češka – češtinářka – Čechová.1 Svou koncepcí a zpra- 
cováním na va zu je ta to kni ha na autorčin předchozí ti tul, vydaný v tomtéž na kla da-
telství před pěti le ty.2

 Kni ha Život s češtinou je rozčleněna do tří částí a ob sa hu je 38 studií. Je jich vý-
chodiskem se převážně sta ly odborné články, referáty a příspěvky, jež M. Čechová
přednesla na českých i zahraničních lingvistických a lingvodidaktických kon fe ren-
cích, publikované v lingvistických časopisech a konferenčních sbornících v le tech
2011–20153, te dy po dokončení své Řeči o řeči. Příslušné téma je vždy rozpracováno,
doplněno o další po zna t ky a obo ha ce no aktuálními autorčinými úvahami. Za každou
studií je uve den bibliografický údaj primárního te x tu a se z nam novější, k tématu váží- 
cí se odborné li te ra tu ry. Součástí pu b li ka ce je anglické resumé, jmenný rejstřík a vý-
běrový věcný rejstřík.

První dvě části kni hy, nazvané Úvahy o řeči a Úvahy nad češtinou ve škole, od po-
vídají ce loživotnímu odbornému a lingvodidaktickému zaměření M. Čechové a ob sa -
hu ji 19, resp. 13 studií. Třetí část, s ti tu lem Paměť pro bu do u c nost, přináší šest studií,
jež odrážejí autorčin citový i citlivý vztah k její milované sty li sti ce češtiny a ling vodi -
da kti ce. 

Úvahy o řeči v první části kni hy jsou rozvrženy do čtyř ka pi tol. První, nejrozsáh-
lejší a zároveň te ma ti c ky nejrůznorodější na zva la M. Čechová O řeči a sty lu. Převa-
žují stu die, jež spo ju je hle di sko řekněme „uživatelské”: Co ja zyk nabízí a uživatelé
nedoceňují; Po su ny v řeči profesionálních mluvčích veřejnoprávních médií; Řád
a cha os v myslích uživatelů češtiny; Ještě k pro ce su přijímání te x tu; Jak se dítě slovem
zmocňuje světa? s pod ti tu lem Ana lo gie, ne bo kre a ti vi ta v řeči dítěte?; Sta bi li ta, ne bo
dy na mi ka vlastních osobních jmen v so cio le ktech; Slovesné va z by a předložkové kon -
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stru kce v po hy bu a Paralingvální grafické prostředky o užívání interpunkčních zna-
mének i v jiné fun kci než syntaktické.

Druhá ka pi to la v Úvahách o řeči do sta la název Úvahy nad kodifikací a přináší tři
te ma ti c ky nejúžeji spojené stu die: Ko di fi ka ce z hle di ska pragmatického; Ko di fi ka ce
češtiny i z po hle du cizinců a Úvaha nad kodifikační Aka de mic kou příručkou českého
ja zy ka.

Do třetí ka pi to ly, nazvané Nad frazeologií v řeči, zařadila au to rka čtyři zajímavé
frazeologické stu die zaměřené na dy na mi ku frazémů v současné ko mu ni ka ci: Život
frazémů; Po su ny a omy ly v užívání a chápaní fra ze o lo gie; Pro pria ve fra ze o lo gii
a Stylový cha ra kter frazému.

Třináct studií v druhé části, nazvané Úvahy nad češtinou ve škole, je uspořádáno
do tří ka pi tol. Pět studií v první z nich spo ju je název Ideál a smysl výuky češtiny, odrá-
žející dlouholeté pedagogické zkušenosti M. Čechové. Některé z těchto studií s pro -
vo kujícím pod ti tu lem či otázkou ve svém názvu či pod ti tu lu ukazují na nekončící dis-
ku si o nesmrtelných, opakovaně probíraných, někdy i polozapomenutých pe da go -
gických a lingvodidaktických problémech: Nenaplnitelný ideál češtináře? Učitelé
nejvýbornější z lidí být musejí (J. A. Komenský); Dy na mi ka v ob sa hu a formách vy u-
čování mateřskému ja zy ku na středních školách; Vybrané psychodidaktické aspe kty
a fa kto ry ve vyučování češtině; Ztracená středoškolská léta? Roze tne me gordický
uzel? a Zrušíme ne jen větné roz bo ry?

V následující ka pi to le s názvem Vzdělávání učitele a žáka naj de me devět studií,
v nichž au to rka kla de důraz na vzdělávání češtinářů, je jich profesní přípravu a kon ti -
nu i tu vzdělávání v mateřském ja zy ce ne jen jich, ale také je jich žáků. Pod názvem His- 
torická nadčasovost výukových problémů. Z výzkumu chápání mluvnických kategorií
sub stan tiv učiteli a žáky je uve de na na žádost některých čtenářů Řeči o řeči ka pi to la
z kni hy Mluvnické kate go rie podstatných jmen ve vyučování českému ja zy ku M. Če-
chové (Pra ha 1976), která pojednává o některých výsledcích rozsáhlého výzkumu
zaměřeného v le tech 1968 a 1970 na chápání mluvnických kategorií u žáků pražských 
základních a středních škol. V poslední stu dii s názvem Odborný styl v odborných
školách se M. Čechová vrací k pro ble ma ti ce odborného vyjadřování v učebnicích
češtiny pro střední školy, je jichž by la spo luau tor kou, a k výuce češtiny na středních
školách všech typů, a to právě s ohle dem na potřebu žáků těchto škol os vo jit si tvor bu
i re ce pci komunikátů odborného sty lu. 

V třetí ka pi to le, Čeština i pro ci zin ce, jsou uve de ny stu die, které svou od bo r nou
pro ble mati kou souvisejí s některými te x ty z předchozích ka pi tol, nyní je však akcen-
továno hle di sko jinojazyčného uživa te le češtiny, který poznává češtinu jiným způso-

bem a učí se jí užívat v ko mu ni ka ci ne jen s rodilými, ale i s nerodilými mluvčími,
např. Věcné sty ly ve vzdělání bohemistů cizinců; Místo frazeologických obratů v os vo- 
jování češtiny ci zin ci.

Třetí část Živo ta s češtinou za hrnu je pod názvem Paměť pro bu do u c nost šest
studií, v nichž se au to rka ja kožto pamětnice a zároveň aktivní současnice dívá na
mnohé pro bohe mi stic kou ling vodi da kti ku významné události a oso b no sti, např. ve
stu dii O češtině tro chu ji nak se dozvíme o hi sto rii a současnosti populární Olympiády
v českém ja zy ce, k jejímž zakladatelům spo lu s. K. Oli vou st. a V. Kra flo vou patří. 

Dru hou srdeční záležitostí M. Čechové je časopis Český ja zyk a li te ra tu ra.
K němu se váží stu die Vývoj ling vodi da kti ky z po hle du časopisu Český ja zyk a li te ra -
tu ra s pod ti tu lem Dožije se ČJL sedmdesáti?, odrážející ne le h kou si tu a ci to ho to pe -
rio di ka pro češtináře v současném ekonomickém prostředí, a stu die o ling vo di da ktic-
kém přínosu plzeňského lin g vi sty a dlouholetého člena redakční ra dy „Českého ja zy -
ka a li te ra tu ry” Jaromíra Spa la (1913–1990): Jaromír Spal a časopis Český ja zyk a li -
te ra tura. 

Do této části byl zařazen i me da i lon významného českého lin g vi sty Poslední ze tří 
králů bo he mi sti ky 20. století, František Daneš. Ta to tro ji ce – Miloš Do ku lil, Ka rel
Ha u sen b las a František Daneš – ov li v ni la bádání o českém ja zy ce v nebývalém roz sa -
hu (obsáhli všechny jazykové ro vi ny) a v mimořádném do sa hu, inspirujíc ne jen
mnohé české, ale i zahraniční jazykovědce, a to ni ko li jen bo he mi sty. 

Závěrečná stu die o současné slovenské ling vodi da kti ce re fle ktu je autorčiny dlo u- 
hodobé úzké kon ta kty se slovenským vědeckým prostředím, zejména s ko le gy z Pre-
šovské uni ve rzi ty.

Vhodně zvoleným výkladově-úvahovým sty lem my s le la au to rka Živo ta s češti-
nou na čtenáře své kni hy. Těmi jsou – jak sa ma ve své předmluvě uvádí – především
širší kulturní veřejnost, učitelé a stu den ti češtiny a jiných jazyků, profesionální uži-
vatelé češtiny a všichni, kteří se o češtinu a ko mu ni ka ci v ní zajímají. Inspirativní
podněty k zamyšlení, možná i k vášnivým diskusím a také k další tvůrčí práci zde
nepochybně naj dou i bohemisté-vědci z Česka i ze zahraničí.

Lu d mi la Zimová, Ústí nad La bem

Komunikace v textu a s textem

Příhodně pojmenovaný XVI. sva zek ediční řady pražské Ka r lo vy uni ve rzi ty Ope -
ra Fa cu l ta tis phi loso phi cae představuje nadstandardně připravený výběr významných 
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publikačních počinů prof. Ale ny Macurové vydaných v le tech 1974 až 20141. Výběr
je reprezentativní především tím, že se zde je ho spoluautorům, P. Marešovi, R. Ada -
mo vi, K. Richterové, L. Saicové Římalové a I. Vaňkové, podařilo představit všechny
podstatné tematické ob la sti, v nichž se Ale na Macurová profesně pro fi lo va la a do sud
pro fi lu je. Do sva z ku by ly za hrnu ty příspěvky věnované zejména otázkám ko mu ni ka -
ce a s tím související pro ble ma ti ce komunikačních subjektů, re ce pci, in ter pre ta ci
a porozumění te x tu, úskalím, jež přináší překlad jinojazyčných textů, ne bo vývoji
a te o rii sty lu.

Vybrané stu die a články jsou uspořádány do šesti te ma ti c ky konzistentních celků,
z nichž nejobsáhlejší je první oddíl Te x ty, sub je kty, ko mu ni ka ce. K re ce pci a in ter pre -
ta ci uměleckého te x tu zde au to rka přistupuje z „komunikačních” po zic a hodnotí je
ja ko zvrstvený a komplexní komunikační pro ces sui ge ne ris. Nutná „dvousměrnost”
komunikačního pro ce su se pro je vu je i v případě ko mu ni ka ce literární – a to jak ve
smy s lu re ce pce, jež představuje jed nu ze základních socializačních recipientských
akti vit, tak ve smy s lu pro du kce, zejména při vytváření stru ktu ry uměleckých textů.

Po kud přistoupíme na autorčino pojetí re ce pce a in ter pre ta ce literárního te x tu ja -
ko specifického komunikačního pro ce su, do popředí zájmu se nutně do sta ne otázka
komunikačních subjektů. Ja ko základní přínos ne je nom pro roz voj te o rie ko mu ni ka ce 
a te x tu, ale i pro inovativní po hled na in ter pre ta ci uměleckého te x tu vidíme právě její
kate go ri za ci a kla si fi ka ci subjektů komunikujících jak uvnitř te x tu (a v je ho rámci
rovněž ztvárněných), tak subjektů vnětextových, te dy subjektů podávajících a přijí-
majících. Do textových stru ktur tak na jedné straně v prvním komunikačním pásmu
vstupují sub je kty pro du kto ra a re ce p to ra (přítomné v te x tu ja ko so u bor psychických
a sociálních di spo zic determinujících te ma tic kou i ja zy ko vou výstavu sdělení)
a narátora a adresáta (kteří jsou v te x tu pojmenováni, tematizováni a vystupují ja ko
komunikačně aktivní en ti ty); ve d le nich se ovšem na druhé straně utváří i li nie se kun-
dární komunikační akti vi ty, v jejímž rámci vystupují ja ko komunikačně aktivní sub -
jekty po sta vy literárního te x tu, jež se spo lu s časoprostorem fikčního světa literárního
te x tu stávají ob sa ho vou složkou předávanou v rámci ko mu ni ka ce subjektů vnětexto-
vých. Právě ten to komunikační mo del navržený a propracovaný právě Ale nou Ma cu -
ro vou umožnil univerzální uchopení jakéhokoli komunikačně zvrstveného umělec-
kého te x tu a v podstatě se také stal os no vou jejích nejvýznamnějších badatelských
počinů.

Nesporným přínosem vybraných studií je bezprostřední ap li ka ce teoretických
postulátů na autentické umělecké te x ty, a to jak na práce „klasiků” české li te ra tu ry,
k nimž patří Jan Ne ru da, Vla di s lav Vančura či Edu ard Bass, tak na žánr vědeckofan-

tastické či detektivní pró zy. Bohatý dokladový materiál představuje jednoznačné
osvěžení odborně fundovaných a re ci pien t sky náročných teoretických postulátů,
přináší ale také potřebu rozšířit analytický rámec i o další aspe kty komunikační akti -
vi ty realizované v rámci sekundárního komunikačního pásma zasazeného do fikčního 
světa a časoprostoru uměleckého te x tu, a to o nástroje neverbální ko mu ni ka ce, jakými 
jsou např. různé kva li ty verbálního sdělování, ane bo vědomá ab sen ce komunikační
akti vi ty, te dy mlčení, pojímané zde ovšem ja ko uvědomělý prostředek (ne)ko mu ni ka ce.

Spe ci fic kou ob last literární ko mu ni ka ce představuje re ce pce uměleckého te x tu,
v to m to ohle du jsou významné příspěvky o aktu a li za ci textové výstavby ja ko pro-
středku akti vi za ce recepčních procesů, jež jsou ovlivňovány a determinovány narušo- 
váním očekávání spojených s výběrem a organizací výrazových prostředků i žánro-
vých no rem. Au to rka si při práci s Vančurovým Rozmarným létem všímá ne je nom
těchto aktualizačních nástrojů, ale sle du je také způsoby, jakými podavatelský sub jekt
usměrňuje a řídí recepční akti vi tu sub je ktu přijímajícího, a to jak v rámci komunikač-
ní akti vi ty po stav, tak při využití metatextových komentářů a vysvětlivek.

Do druhé ka pi to ly jsou zařazeny te x ty věnované pro ble ma ti ce překladu. Ten je
zde vnímán ja ko specifická interpretační akti vi ta, která je spo je na ne je nom s „převá-
děním” textů z výchozího do cílového ja zy ka, ale také s instruováním a ovlivňováním
předpokládaného re ci pien ta. Při pro ce su překládání se nemění po uze užitý kód, ale
také komunikační kon text (a s tím pochopitelně souvisí také změna „kva lit” re ci pient- 
ského sub je ktu). Interpretační akti vi ta zde získává další di men zi – ve d le cílového
adresáta se interpretačně-recepční rámec rozšiřuje ještě o akti vi tu překladatelského
sub je ktu, který může být intenční např. v ob la sti ideologického působení (jak au to rka
dokládá na příkladu Jungmannových odborných překladů), ale také v ob la sti nutných
kontextových adaptací. Uvědomění si kva lit předpokládaného re ce p to ra ovlivňuje
překladatelský sub jekt při vytváření úprav a při přetváření výchozího te x tu (jak au tor-
ka opět uka zu je na příkladu „převyprávění” De fo e o va románu Ro bin son Cru soe).

Otázkám šířeji stylistickým jsou věnovány stu die zařazené do třetí ka pi to ly. Au -
torka v samostatných příspěvcích sle du je vývoj vybraných žánrů ko mu ni ka ce
zaměřené primárně na předávání věcných obsahů (konkrétně pracovního návodu
a inzerátu) a sle du je, jakým způsobem se vnější aspe kty komunikační si tu a ce, so u vi-
sející jak s autorským sub je ktem, tak se změněnou společenskou situací projevují ve
způsobu výběru i uspořádání výrazových prostředků. Problém ko mu ni ka ce v nejrůz-
nějších kombinacích časoprostorových vztahů přivádí au to rku k pro ble ma ti ce so u -
kromé ko re spon den ce, a to jak ko re spon den ce obecně, tak konkrétně k listům Boženy 
Němcové. 

Změny interpretačního rámce vyplývající z výrazného od stu pu me zi časem pro -
du kce a re ce pce přináší i další otázky, konkrétně pro ble ma ti ku interpretačních limitů
a omezení, jež te ma ti c ky pro po ju je stu die zařazené do čtvrté ka pi to ly. Východiskem
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pro navazující úvahy je otázka, jaké dru hy textů současný re ci pient vyhledává, co
vlastně čte, a na ko lik lze právě z to ho to zjištění vy vo zo vat relevantní závěry. Au to rka
ne j pr ve kri ti c ky hodnotí kva li tu časopisů pro -náctileté, jež se snaží podbízet vku su
předpokládaných adresátů a postrádají am bi ce dosáhnout jakýchkoli kva lit, ať už
v ob la sti tematické a kompoziční či v ob la sti výběru jazykových prostředků ne bo způ- 
sobem grafické úpravy. Po vrchnost a ply t kost oddechové četby ve dou ke zřejmé re ci -
pientské po hod l no sti a le no sti, jež se následně projevují i v neochotě vyvíjet jakékoli
recepční úsilí při „kon zu ma ci” a in ter pre ta ci dalších žánrů krásné li te ra tu ry. A právě
ta to po ho d l nost či le nost jsou často reflektovány dalším „ty pem” komunikačního sub -
je ktu, pro du kto rem, jenž se snaží vyjít vstříc recipientskému vku su a klasické literární 
te x ty přizpůsobuje a ad ap tu je na míru předpokládanému čtenáři. Au to rka si kla de
provokativní otázku, zda ta to akti vi ta po ve de ve svém důsledku k čtenářské ne gra -
mot no sti, ne bo zda na opak popu la ri za ce klasických děl může mít pozitivní efekt, ne -
boť mladý čtenář tak bu de číst „alespoň něco” a zvýší se pravděpodobnost, že se ke
kvalitní literatuře možná do pra cu je později. Při práci s konkrétními ad ap ta ce mi do-
spívá Ale na Macurová k závěru, že komunikační akti vi ta „mediátora” původních sdě- 
lení ve de (evidentně v důsledku projektování omezených kva lit recipientského sub -
jektu do cílového te x tu) ke zřejmé simp li fi ka ci sdělení, z původního te x tu jsou eli mi -
novány inter nacio nali s my či pojmenování ji nak příznaková, zjednodušují se ale také
syntaktické stru ktu ry a z te x tu je vynecháváno vše, co by čtenáře mo hlo odvádět od
hlavní dějové li nie a brzdit rychlý spád. Na to m to místě by chom chtěli opět podtr-
hnout význam analytického rámce vybudovaného na kla si fi ka ci a fun kci subjektů li -
terárního te x tu, jenž nám umožňuje z kva lit konkrétního komunikátu (de fa c to te dy
adaptovaného literárního te x tu) kon stru o vat ob raz předpokládaného čtenáře „od de-
chové” li te ra tu ry. Právě záměrné simp li fi ka ce či eli mi na ce ukazují, že pro du ktor svůj
text ad re so val re ci pien to vi se zřejmými recepčními a interpretačními li mi ty. Pro ble -
mati kou adaptací se Ale na Macurová zabývá i v další stu dii věnované úpravám a me-
tatextovým komentářům v te x tech Boženy Němcové. Se be i čtenářů se au to rka ptá,
zda vlastně ještě čteme Němcovou, je st liže do ko mu ni ka ce me zi au to rkou původních
textů a čtenářem vstu pu je další sub jekt, úpravce či in ter pret, který opět v so u la du
s představou předpokládaného re ci pien ta upra vu je a pozměňuje původní originál.
Úpravy uskutečněné v dřívějším období bývaly motivovány ide olo gi c ky, pro dnešní
ad ap ta ce je na opak příznačná sna ha text maximálně zjednodušit a přizpůsobit dět-
skému čtenáři. Do upraveného sdělení se tak promítá představa po da va te le o značně
omezených scho p no stech re ci pien ta „ta dy a teď”, který nedokáže akti vi zo vat vlastní
zkušenostní kon text a po cho pit složitější či méně obvyklé tva ry slovesné fle xe ne bo
složitější či archaické syntaktické kon stru kce. Přínos ta kto orientovaného výzkumu
spatřujeme mi mo jiné i v závěrečné úvaze o tom, na ko lik se podobné vycházení vku su 
konstruovaného re ci pien ta stává „medvědí službou”, která na ko nec po ve de po uze

k vytváření limitů, jež bu dou re ci pien ta ome zo vat v dalších recepčních aktivitách.
Z „opačné stra ny” pak na pro ble ma ti ku čtenářského sub je ktu Ale na Macurová pohlíží 
ve třech studiích věnovaných způsobům re ce pce a in ter pre ta ce klasických ne ru dov-
ských textů v „zápiscích z četby” či v „čtenářských denících” zveřejňovaných v pro-
středí současného in ter ne tu. Au to rka tak zno vu z pozměněné per spe kti vy uka zu je na
zřejmé problémy současných čtenářů vyplývající z evidentní nes cho p no sti zvládnout
text, který přesahuje je jich běžné a navyklé čtenářské stra te gie.

Pátá ka pi to la ob sa hu je stu die věnované vývoji české sty li sti ky. Ex kurz do hi sto rie 
Ale na Macurová nezačíná tradičně ve dvacátých či třicátých le tech minulého století
v prostředí strukturní lin g vi sti ky, ale o sto let dříve připomenutím principů sloho-vědy 
Ignáce Jo ha na Hanuše. Již v je ho práci se to tiž ob je vu je požada vek v podstatě funk-
čního rozlišení výrazových prostředků národního ja zy ka pod le okolností realizované
ko mu ni ka ce, je zřejmá sna ha o po stižení je jich stylových kva lit, zohledňuje se vý-
znam posluchače či čtenáře te x tu. Sty lu a sty li sti ce v pojetí českého stru ktu rali s mu je
věnována samostatná stu die, příznačně i zde au to rka akcen tu je zejména ro li sub je ktu,
jenž svou rolí v komunikačním pro ce su podmiňuje kva li tu a úroveň rozumění a po ro-
zumění smy s lu. Hledání va zeb, afi nit a podmíněností me zi ja zy kem, sty lem a smy s -
lem te x tu pak Ale nu Ma cu ro vou přivedly k představení metodologického aparátu
univerzálně aplikovatelného na produkční, recepční i interpretační pro ces obecně. Ve
stu dii věnované svému učiteli Ka r lu Hau senb la so vi au to rka zdůrazňuje význam sty -
lových kva lit komunikátu v pro ce su je ho in ter pre ta ce a při konstruování je ho smy s lu.

Poněkud odlišnou, nicméně neméně přínosnou a inspirativní ob last komunikační
akti vi ty představuje Ale na Macurová v poslední šesté ka pi to le věnované ko mu ni ka ci
neslyšících. Ko mu ni ka ce neslyšících je opět sledována komplexně, po zo r nost je
věnována ne je nom českému znakovému systému, je ho slovní zásobě a užívané ter mi -
no lo gii, ale sledována jsou i spe ci fi ka psaných textů produkovaných neslyšícími po -
da va te li; au to rka ovšem rozšiřuje záběr i do ob la sti širšího komunikačního kon te x tu
a věnuje se např. obecně pojatým otázkám soužití s to u to ko mu ni tou. Ačkoli je ten to
oddíl ve struktuře celého sva z ku zařazen až na je ho ko nec, představuje pod le našeho
názoru právě ta kto orientovaný výzkum významný zdroj in spi ra ce a je určitou výzvou 
pro další bádání v ob la sti, jež stále stojí spíše na okra ji zájmů lingvistických výzkumů.

Každá z výše zmíněných tematických oblastí má zřejmý potenciál a představuje
inspirační zdroj pro další čistě lingvistický i šířeji pojatý textologický či komunikační
výzkum. Tím, že se au to rce podařilo vytvořit metodologický rámec univerzálně ap li-
kovatelný na nejrůznější ty py textů, dokázala si vytvořit vhodné východisko pro
analýzu a in ter pre ta ci široké škály komunikačních situací. Při práci s autentickými
tex ty navíc dokázala, že ten to analytický aparát nepředstavuje za kon zer vova nou a ne- 
měnnou stru ktu ru, ale že ho lze přizpůsobit kvalitám a cha ra kte ru subjektů konkrét-
ního komunikačního aktu; do metodologického vzo r ce lze navíc do sa zo vat různé

395 396



K R O N I K A

Jubileusz Profesor Marii Čechovej

Profesor PhDr. Marie Čechová, DrSc. należy do czołowych ling wistów, badaczy
współczes nego języka czeskiego, wy wodzących się z kręgu uc zniów wy bit nego
czeskiego bo hem isty – pro fe sora Al oisa Jed lički. Z uc zo nym tym Marie Čechová zet -
knęła się podczas stu diów, jakie podjęła w Wyższej Szkole Peda gogic znej w Pradze.
Ju bi latka stu diowała tam w la tach (1957–1961) bo hem istykę oraz his to rię, a stu dia
zaowo cowały głębszym rozwinięciem zaint er eso wań czeską styl istyką oraz dy dak -
tyką języka. Po ukońc zeniu stu diów Marie Čechová miała przez kila lat możli wość
wery fikacji w prak tyce zdo by tej wiedzy oraz własnych umiejęt ności podczas pracy
jako nauc zy cielka w szkole pod sta wowej i śred niej1.

Zamiłow anie do pracy ba dawczej i połączenia jej z prak tyką nauc za nia języka
czeskiego prze jawiło się w dalszych eta pach życia Ju bi latki, kiedy uzyskiwała
kolejne stopnie naukowo- dydaktyczne i nau kowe na Uniwer sytet cie Ka rola w Pradze
aż do stopnia pro fe sora w zak re sie teo rii nauc za nia języka czeskiego, pracując
równoc ześnie w Kate drze Języka Czeskiego i Słowack iego Wydziału Fi lo zofic znego
w la tach 1981–1990, zaś od roku 1994 w Kate drze Bo hem istyki Wydziału Pedago-
gicznego Uniwer sytetu Jana Evan gel isty Purkyniego w Ústí nad La bem.

Dorobek Pro fe sor Ma rii Čechovej jest znaczący i stanowi odz wier cied le nie Jej
niez wykłej ak ty wności naukowo- dydaktycznej. Badac zka jest autorką i współautorką 
wielu książek nau kowych, po dręc zników akade mickich i po dręc zników do nauki
języka czeskiego w szkole pod sta wowej i śred niej oraz autorką szeregu ar tykułów
nau kowych i naukowo- dydaktycznych opub likow anych w cze skich i za granic znych
cza sopis mach (np. „Bo hem istyka”, „Český ja zyk i lit era tura”, „Naše řeč”, „Stylis-
tyka”) oraz w wielu tomach pok on fer en cy jnych i mono grafi ach zbior owych. Zainte-
r esowania ba daw cze Uc zonej kon cen trują się wokół kilku dziedzin. Do głównych
należą: styl istyka, dy dak tyka języka czeskiego, me to dyka nauc za nia czeszc zyzny
jako języka ob cego.

398397

proměnné, a tak jej lze použít ne je nom při sledování samotného komunikačního pro -
ce su, ale také při konstruování ob ra zu předpokládaných účastníků komunikačního
aktu. 

Strukturovaný výbor z prací Ale ny Macurové je tak pod le našeho názoru vhod-
ným východiskem ne je nom pro specifický způsob in ter pre ta ce literárního te x tu, ale
také pro hledání a nalézání je ho smy s lu.

   Jindřiška Svobodová, Olo mo uc

1 Na temat drogi życiowej, naukowej i dy da kty cz nej Ju bi la t ki por. np. M. Balowski, Ju bi -
le usz  Pro fe sor Marii Čechovej, „Bo he mi sty ka” 2002, nr 3, s. 225–227; Zimová L., Životní
jubileum prof. PhDr. Marie Čechové, DrSc., „Naše řeč” 2007, nr 3, s. 161–164; J. Kostečka,
Paní pro fe so r ce s úctou, [w:] Sborník k životnímu jubileu pro fe sor ky Marie Čechové, Červený 
kostelec 2017, s. 7–9.



Na szczególną uwagę zasługują wie lo let nie ba da nia nad styli tyką czeską,
w których brała udział Ju bi latka, a które były prowad zone od lat dziewięćdzi esiątych
XX w. początkowo przez ze spół ki erow any przez prof. dr. Jana Chloupka, DrSc.
(Marie Čechová, Marie Krčmová, Eva Minářová), a następnie po jego śmierci w 2003 
roku przez Marię Čechovą (Marie Krčmová, Eva Minářová). Pokłosiem tej pracy
były pub lik acje nau kowe: Stylis tika češt iny, która ukazała się w 1991 r., następnie
przez ten sam ze spół uzupełniona i wy dana w 1997 roku Stylis tika současné češt iny
oraz Současná če ská stylis tika (2003), po tem zaś Současná stylis tika (2008).

Pro fe sor Marie Čechová opub likowała także szereg prac z zak resu dy dak tyki
języka czeskiego. Jest autorką mono grafii Vyučování slohu (Úvod do teo rie) (1985)
oraz Komu ni kační a slo hová výchova (1998). Na to mi ast we współpracy z Vlastími-
lem Sty blíkiem wydała pub lik acje Di dak tika češt iny (1989) czy Češt ina a její vyučo-
vání (1998). Oprócz współautor stwa wielu po dręc zników do nauki języka czeskiego
w szkole pod sta wowej i śred niej Ju bi latka po si ada w swoim dorobku także wiele
niezbędnych w pracy nauc zy ciela języka czeskiego po mocy dy dak tyc znych, których
jest jednym z autorów, mi.in. wie lok rot nie wznawia nej pub lik acji Kom plexní ja zyko-
vé rozbory. Bardzo ważne miejsce zajmuje tu także współautor stwo po dręc znika
akade mick iego Češt ina – řeč a ja zyk, który ukazał się w 1996 roku i od tego czasu
został dwukrot nie wy dany w wersji rozszer zonej i po prawionej.

W roku swo jego zac nego ju bile uszu Badac zka przy go towała i opub likowała
kolejną mono grafię pod jakże symp to ma tyc znym tytułem Život s češti nou. No men
omen. Češka – češt inářka – Čechová, która jest niewątpli wie wy razem Jej życiowej
pasji i miłości do czeszc zyzny2.

Należy zwrócić uwagę także na obecną niez wykłą ak ty wność Pro fe sor Ma rii
Čechovej na polu organi za cy jnym, jest bow iem m.in. re dak torem nac zelnym cza -
sopisma „Český ja zyk i lit era tura” oraz członkiem re dak cji pol skiego cza sopisma
nau kowego „Bo hem istyka”.

Dosto jnej Ju bi latce skład amy ser dec zne gratu lacje i ży czymy wielu sił i zdrowia
do reali zacji dalszych planów za wo dowych oraz kolejnych suk cesów w pracy nau -
kowej.

Ad mul tos an nos!

Gra ży na Ba lo wska, Opo le

Ju bi le usz Pro fe so ra Ja na Kořenskiego

Pro fe sor PhDr. Jan Kořenský, DrSc. to ceniony cze ski językozn awca, zajmujący
się współczesną gra ma tyką czeską, me todologią ling wistyki, językozn awstwem
ogólnym oraz te orią tek stu i te orią komu nikacji językowej. Urodził się 24.05.1937 r.
w Hradcu Králo vé. Swoją przy godę z językozn awstwem roz począł na Uniwer syte cie 
F. Palack iego w Ołomu ńcu, gdzie stu diował fi lolo gię czeską i fi lolo gię ro syjską.
W roku 1963 został za trudniony w In stytu cie Języka Czeskiego Czechosłowack iej
Akade mii Nauk w Pradze. Tutaj pod kie runkiem prof. Miloša Doku lila napisał pracę
dok torską Kom plexní popis výra zové struk tury pádu sub stan tiva v češt ině, którą
obronił w roku 1969. Na to mi ast w roku 1985 na pod stawie pracy Kon strukce gra ma -
tiky ze séman tické báze uzyskał stop ień nau kowy Doc tor sci en tia rum, a 9 lat później
habili tował się na Uniwer syte cie F. Palack iego w Ołomu ńcu na pod stawie pracy Ko-
mu nikace a češt ina. W 1997 roku ode brał z rąk prezy denta Re pub liki Czeskiej nomi-
nację pro fe sorską. Te trzy prace uka zują główne kie runki jego ba dań językoznaw-
czych. Są nimi: anal iza współczes nej gra ma tyki czeskiej ze struk tu ral nego i se man -
tyc znego punktu widzenia oraz wza jemna zależność języka czeskiego i sze roko rozu -
mia nej teo rii komu nikacji językowej.

Pierwsze jego prace1 wychodzą z funkcjonalno-strukturalnej koncepcji Praskiego 
Koła Lingwistycznego i dotyczą zagadnienia całościowego synchronicznego opisu
języka czeskiego, przede wszystkim struk tu ral nego (por. Struktura funkčnosti vztahů
kategorií substantiva, zejména se zřetelem k pádu, „Slovo a sloves nost” 1970, s. 97–
–104; K problému větněsémantických funkcí nedějových významů českého slovesa,
„Slovo a sloves nost” 1971, s. 208–216; Funkce českých sloves »být« a »mít« ve vět -
něsémantické struk tuře »situace« (state of affairs), „Ja zyk ovedný ča sopis” 1972,
s. 159–168; Výskyt variantních tvarů podstatných jmen v češtině. (Na základě ex-
perimentálního průzkumu.), „Naše řeč” 1972, s. 10–22 oraz Oddíl II w książce
Proměny myšlení o řeči na rozhraní tisíciletí, Olo mouc 2014), ale w późniejszym
czasie również semantycznego, co korespondowało z jego badaniami prowadzonymi
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1 Nie sposób tutaj opisać całej twó r czo ści naukowej Profesora, dlatego odwołujemy czy te -
ni ków do innych artykułów, oceniających jego dorobek naukowy, jak np. Jana Hoffmannová,
K padesátinám Jana Kořenského, „Jazykovědné aktuality” XXIV, 1987, s. 68–75; Oldřich
Uličný, Šedesátník Jan Kořenský, „Slovo a slo ve s nost” LVIII, 1997, č. 3, s. 236–237; Alena
Jaklová, K významnému životnímu jubileu Jana Kořenského, „Naše řeč” XC, 2007, č. 4,
s. 218–220;  Jiří Zeman, [rec.] Jan Kořenský: Proměny myšlení o řeči. Filozofická fakulta
Uni ve rzi ty Karlovy, Praha 1998. 312 s., „Slovo a slo ve s nost” LX, 1999, č. 4, s. 304–308;  czy 
hasło Jan Kořenský [w:] Kdo je kdo v české sla vi sti ce (http://www.slaviste.cz/index.php?
page=detail&id=99-koren sky- jan - prof-phdr-drsc) i innych.

2 Por. recenzję powyższej pu b li ka cji w ni nie j szym numerze „Bo he mi sty ki” autorstwa Lu d -
mi ly Zimovej pt. Marie Čechová a její »Život s češtinou«, s. 391–393.



w ramach doktoratu, a co stało się także powodem podjęcia się spraw organi za -
cyjnych zespołu opracowującego tzw. akademicką gramatykę języka czeskiego
(Mluvnice češt iny 2. Tvarosloví, Praha 1986). Był nie tylko redaktorem dru giego
tomu tej gramatyki, ale także wspólnie z prof. Komárkiem opracował fleksję języka
czeskiego. Te za gadnienia rozwija także w monografiach Konstrukce gramatiky ze
séman tické báze (Praha 1984) i Teorie přirozeného jazyka (interdisciplinarita, apli-
kace, prognózy) (Praha 1989) (por. też Místo slovních druhů a morfologie v modelu
přirozeného ja zyka, Praha 1974; współautor M. Komárek). 

Innym problemem, który zaintrygował Pro fe sora, była pragmalingwistyka. Wi-
dział on bowiem zmieniający się paradygmat badań językoznawczych dwóch ostat -
nich dekad XX wieku. Zasygnalizował to już w artykule K problému kontextově
podmíněné realizace propozičních struktur („Slovo a slovesnost” 1981, s. 24–30), ale
w pełni opisał w artykułach Proměny vědních paradigmat ve 20. století (w: Dyskurs
naukowy – tradycja i zmiana, Opole 1999, s. 19–24) i Procesuální gramatika v kon -
textu současných tendencí lingvistického myšlení („Slovo a slovesnost” 2003, s. 1–7).
Tym samym większą uwagę zwrócił na teo rię komunikacji językowej (np. Teoretická
ja zyk ověda a komunikačně orientovaný výzkum řeči, „Slovo a slovesnost” 1992,
s. 97– –103 czy praca Komunikace a čeština, Jinočany 1992) i na kon tek stową re cep-
cję od mian języka czeskiego (np. Komunikační úspěšnost a spisovnost v různých
typech ře- čových vztahů, [w:] Proměny myšlení o řeči, Praha 1998, s. 284–290). 

Nowym proble mem ba dawczym, którego opra cow ania podjął się prof. J. Kořen-
ský, jest prawo językowe, a przede wszyst kim prawna sytuacja języka czeskiego
w Re pub lice Czeskiej. W związku z tym przeanali zował wszyst kie przepisy prawne
od noszące się do języka czeskiego w poszc zególnych sfer ach komu nikacji społec znej 
zarówno po roku 1993, jak i wcześniej – za czasów pier wszej re pub liki (por. np.
rozdział Socjol ing wistyc zne podłoże roz woju języka czeskiego po 1989 roku w zbioro- 
wej mono grafii Roz wój języka czeskiego po ak samit nej re wo lucji, Ra cibórz 2010; czy
ar tykuł Češt ina jako národní ja zyk dnes a zítra, [w:] Ja zyk v komu nikácii, Bra ti slava
2004, s. 20–26). Pon adto z F. Cvrčkiem i F. Novákiem podjął się anal izy komu nikacji
prawnej i uży wanych w niej po jęć (por. Ju ris tická a lingvis tická an alýza práv ních
textů (právně in for matický přís tup), Praha 1999). 

Swoistą sytezą jego zaint er eso wań nau kowych jest mono grafia Člověk – řeč –
poznání (Olo mouc 2004). Do chodzą tutaj do głosu nie tylko te maty podjęte w XX
wieku, ale także ich wery fikacja z po zycji nowego stu le cia. W ten sposób z pracy
prze bija myśl racjon al nego opisu języka wobec nowych wyz wań językozn awczych.
Nie są to ani wszyst kie prace napi sane przez Pro fe sora, ani wszyst kie za gad ni enia
lingwistyczne, którymi się on zajmował. Nie sposób bow iem to wszystko opi sać
w tak krót kim szkicu. Pon adto wiele myśli i prze myśleń tkwi jeszcze w głowie Pro fe -
sora i zapewne niedługo zaowo cują nowymi pub lik acjami. 

Na zakońc zenie trzeba dodać, że Pan Pro fe sor bardzo ak ty wnie brał udział w pra -
cach organi za cy jnych. Wiele lat pełnił funk cję re dak tora nac zel nego czasopisma
„Slovo a slov esnost” i „Jazykovědné ak tu al ity”. Był członkiem Praskiego Koła Ling -
wistyc znego i członkiem Komisji Bu dowy Gramatycznej Języków Słowiańskich oraz 
Komisji Socjol ing wistyc znej Międzynaro dowego Komitetu Slawistów, a także prze -
wod nic zącym Czeskiego Komitetu Slawistów. Prze wod niczył także Towarzystwu
Językozn awczemu Re pub liki Czeskiej. Wchodził i wchodzi w skład wielu rad wyd-
ziałów cze skich uniwer sytetów (m.in. Uniwersy tetu Ka rola w Pradze, Uniwer sytetu
Os trawskiego, Uniwer sytetu F. Palack iego w Ołomuńcu, Uniwer sytetu Połud nio-
woc zeskiego w Če skich Budějo vi cach czy Uniwer sytetu Śląskiego w Opawie) oraz 
komisji językoznawczych na tychże uc zel ni ach. Na Uniwer syte cie F. Palack iego
w Ołomu ńcu założył Kate drę Językozn aw stwa Ogól nego, na której pracuje do dziś. 

Życzymy Panu Profesorowi wielu lat zdrowia i takich samych sił w dalszej Jego
pracy, jakimi odznaczał się dotąd. 

Mie czysław Ba lo wski, Poznań
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INFORMACJA O AUTORACH

MIEC ZYSŁAW BALOWSKI, pro fe sor zwyc zajny, dr hab., bo hem ista, językozn awca, kierow- 
nik Zakładu Języków i Lit era tur Zachodniosłowiańskich In stytutu Fi lolo gii Słowiańskiej Uni -
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roz wój języka czeskiego, ono mastyka zachodniosłowiańska, frazeolo gia zachodniosłowiańska.
Ostat nio opub likował:  Słownik ter minów zin te grow anego sys temu rea gow ania w sytuacjach
kryzysowych (współautor, 2014), Hav lowska wizja Eu ropy, [w:] Václav Havel. Człowiek –
pisarz – fi lo zof – poli tyk (Poznań 2014), Kon cepcja Fran tiška Čermáka leksyko grafic znego
opisu przysłów, [w:] Parémie národů slo vanských VII (Os trava 2014), Afo ryzm w per spek ty wie
genologic znej i dyskur sy wnej, [w:] Afo ryzm eu ro pejski. Stu dia i szkice (Kraków 2015), Wymie-
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leksyko grafia, leksyk olo gia, laski mik ro język lit er acki. Ostat nio opub likow ane prace: Świat
roślin w cze skich porównani ach frazeologic znych, [w:] Tra dycja i wyz wania. Me todolo gia ba -
dań slawistyc znych XX i XXI wieku (Kraków 2015), Cate go ri sa tion of plants in Czech phra se ol -
ogy („Bo hem istyka” 2015), Wize runek mężc zyzny w cze skich dow ci pach, [w:] Mężc zyzna w lite-
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(Brno 2016), The interrogative in contemporary Czech scientific texts („Jo u r nal of Language
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cja medialna i fa cho wa, lin gwody da kty ka. Ostatnio opublikowane pra ce: »Ne pra vo sti« v syntaxi 
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404403


