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Slo vosled pro no minálních fo rem
mi, ti, si, ho, mu v Bi bli kra lické

a otázka míry vli vu původních před loh1

Keywords: Kra li ce Bi b le, pro no mi nal en c li tics, word or der, in flu en ce of La tin/Gre ek/
/He brew pre text

Klíčová slo va: Bi b le kralická, pro nominální en kli ti ka, slo vo s led, vliv latinské/řec-
ké/hebrejské předlohy

Abs tract

The present study focuses on the word order of the pro no mi nal enclitics mi, ti, si,
ho, mu in selected books of the Old and New Tes ta ments of the Kralice Bible. It
focuses mainly on the dis tri bu tion of in di vi dual forms within two competing posi-
tions, i.e., the post- ini tial position and contact position. The paper con cen tra tes on
non- post- ini tial positions of enclitics in the Kralice Bible, which are si gni fi can tly less
frequent than the post- ini tial positions and are in fact variants of the contact position.
In the article, we try to pinpoint the extent to which the word order of the original texts
(Latin, possibly Hebrew and Greek) in fluen ces the word order of the trans la tions, the
less frequent enclitics positions in par ti cu lar. We look at Old and New Tes ta ments se -
pa ra te ly, given that they are based on different languages. 

Tato studie se zaměřuje na popis slovosledu pro no minálních enklitik mi, ti, si, ho,
mu ve vybraných knihách Starého a Nového zákona Bible kralické. Zaměřuje se
hlavně na dis tri bu ci jednotlivých forem dvou konku re nčních pozic, tj. posti ni ciální
pozice a pozice kontaktní. Příspěvek se zaměřuje na neposti ni ciální pozice enklitik
v Bibli kralické, které jsou výrazně méně časté než posti ni ciální pozice a ve sku -
tečnos ti jsou va rian ta mi pozice kontaktní. V článku se pokoušíme určit, do jaké míry
slovosled původních textů (latinského, možná he bre jské ho a řeckého) ovlivňuje
pořadí slov v překladu, zejména méně časté enklitické pozice. Díváme se na Starý
a Nový zákon jako sa mostatné a nezávislé texty, protože jsou založeny na různých
jazycích.

1. Úvod

Hlavním cílem před kláda né stu die je prozkou mat slo vosled pro no -
minálních fo rem mi, ti, si, ho, mu ve Sta rém i No vém zákoně Bi ble
kra lické a ze jmé na ana ly zo vat, zda a případně do ja ké míry se na je jich 
slo vosledných klauzálních po zicích podílí vliv slo vosle du před loh,
s ni miž Kra ličtí při překla du pra co va li.2 

Pro no minální enkli ti ka, která jsou v tom to příspěv ku po dro bena
analýze, předs ta vu jí z vývo jo vé ho hle diska poměrně různo ro dou sku -
pi nu. V prvé řadě se jedná o sta robylá zájmen né formy mi, si, ti,3 která
měla již od pras lo vanské ho ob dobí sta tus enkli tik tantum. Nic méně ze
sku pi ny sta robylých pro no minálních enkli tických fo rem mi, ti, si je
v rámci té to stu die ana ly zováno pouze mi, a to z důvo du vel mi pros té -
ho – v Bi bli kra lické po dob ně ja ko v tex tech 1. a 2. sta ročeské bi blické
re dak ce nebyly zazna menány žád né dokla dy pro formy ti, si. Ab sence
enkli ti ka si v tex tech z ob dobí starších vývo jových etap češti ny není
nik te rak zarážející, mís to enkli tické formy je využívána je jí dvousla -
bičná přízvučná for ma sobě, první dokla dy si se ob je vu jí vel mi po spo -
ru teprve až od 2. pol. 15 sto letí. O tom to fe no mé nu je poměrně obšír-
ně po jednáno v sekundární li tera tuře k his to rické mu vývoji češti ny
(viz např. Ge bauer 189, s. 527; Ha vránek 1928, s. 100; Vážný 1964,
s. 121), na pro ti to mu o absen ci formy ti v tex tech sta ročeských či
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2 O otázce předloh Bible kralické bude podrobněji pojednáno níže.
3 Podrobněji bylo o slovosledu starobylých dativních forem mi, ti, si pojednáno

v příspěvku Kosek, Čech, Navrátilová 2018a.

DOI: 10.14746/bo.2020.4.1

1  Příspěvek vznikl v rámci řešení grantového projektu Vývoj českých pronomi-
nálních enklitik (GA17-02545S) 2017–2019. Studie je součástí rozsáhlejšího a de-
tailnějšího výzkumu vývoje českých pronominálních enklitik a navazuje tak na star- 
ší práce zabývající se slo vo s le dem zájmenných forem ve starších biblických
překladech (Kosek, Čech, Navrátilová 2018a, 2018b, 2020; Kosek, Čech, Navrá-
tilová, Mačutek 2018a, 2018b).
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středněčeských dos tupné sekundární zdro je mlčí.4 Je likož jsme o ab -
sen ci fo rem ti, si ve starších bi blických překla dech a o příčinách té to
ab sence psa li de tailně na jiných mís tech (viz např. Ko sek, Čech, Na -
vráti lová 2018a), v rámci před kláda né  stu die se již o tom to je vu blíže
nez miňu je me. 

Dalšími ana ly zo vanými for ma mi jsou pro no minální enkli ti ka ho,
mu vzniknuvší z původních dvousla bičných přízvučných fo rem je ho
> jho > ho, je mu > jmu > mu re duk cí vokálu -e- v nepřízvučné první
sla bi ce a nás ledně zánikem ini ciálního j-.5 

Přes tože tedy v rámci ana ly zo va né sku pi ny můžeme vyč le nit de
fac to dvě re la tivně sa mostatné sku pi ny: 1. sta roby lé enkli tikon mi na
jed né straně, 2. nově vzniklé kli tické formy mu, ho na straně druhé,
pro vše chny formy je spo lečná jed na vlastnost, a to je jich nepřízvuč-
nost (enkli tičnost), stojí tak v opo zi ci pro ti pro no minálním formám sě, 
tě, kte ré ve starších fázích vývo je češti ny ještě re flek tu jí zbytky své
původní přízvučnos ti.6 

Náš výzkum v rámci této studie omezujeme pouze na pro no minál-
ní formy stojící ve frázi určitého slovesného tvaru (verba finita – VF),
případy enklitik ve frázi infinitivu, přechodníků, dějových adjektiv či
substantiv ponecháváme stranou,7 obdobně jako analýzu klitických
skupin.

2. Jazykový materiál

Ana ly zo vaný pra men Bi ble kra lická by la vydána v le tech 1579–
–1594. Vznikla si ce ja kožto nový překlad z he bre jšti ny a řečti ny, sou -
vi se jící se současnou evropskou hu ma nis tickou fi lo lo gií a bi blickou
exe gezí, avšak záro veň nava zova la na před chozí čes kou bi blis tiku.
Ini ciáto rem no vé ho překla du byl mo ravský bis kup Jedno ty bra trské
Jan Bla ho slav (1523–1571), který ještě před zahájením vlastního
překla du for mu lo val ve své Gra ma tice české stěžejní jazyko vé a sty -
lis tické zása dy, jež lze hodno tit ja ko zce la klíčo vé pro výslednou kva -
li tu bi blické ho překla du. Nás ledně sám Jan Bla ho slav pře ložil Nový
zákon, poprvé vy daný v roce  1564, po druhé v roce 1568. Úmys lu pře -
ložit rovněž Starý zákon se již ne dožil, v roce 1577 však na něj navá-
za li učen ci pod ve dením Bla ho sla vo va žáka Ondře je Šte fa na. Překlad
Sta ré ho záko na v 5 svazcích vy cházel pos tupně me zi le ty 1579–1588,
v roce 1594 jej nás le do va la zrevi do vaná ver ze  Bla ho sla vo va No vé ho
záko na (viz Kyas 1997, s. 185–6). 

Přes né určení před loh, z nichž Bla ho slav a je ho nás le dovníci při
překla du vy cháze li, je poměrně ne lehký úkol, který dod nes nebyl spo -
lehlivě vyřešen. Podle Vla dimíra Kyase (1997, s. 190) je však pře de-
vším stěžejní ne pokládat překlad Bi ble kra lické za přímou trans la ci
z původních jazyků – he bre jšti ny a řečti ny. Jde spíše o přík lon k pů-
vodní tra di ci bi blické ho překla du mís to nekri tické ho při jímání po -
doby ofi ciální Vulgáty, kterým se vy značo va ly starší překla dy ze jmé -
na před chozího 15. sto letí. Otázkou však i nadále zůstává poměr me zi
prací s původními jazyky a prací za po mo ci sou dobých zah ra ničních
překladů. Kyas v tom to ohle du vyzdvi hu je ze jmé na zkoumání Ja ro -
sla va Ko nopáska, jenž ve svých analýzách za hlavní před lo hu Bla ho -
sla vova No vé ho záko na určil latinský text Theo do ra Bezy z roku
1559–1560 a rovněž Bezův řecký text z roku 1565 (viz Kyas 1997,
s. 190–191). Pro poz dější re vize NZ dokládá Kyas ja ko hlavní zdroj
Be zo vo řecko la tinské vydání z roku 1588–1589 (Kyas ibid.).8 Ved le
to ho měl na české znění Sta ré ho záko na zře jmě ne jvětší vliv la tinský
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8 B1589. Více viz k tomuto tématu Dittmann 2012, s. 97–99.

4 Nabízí se zde otázka, zda forma ti nemůže být ukryta v redukované formě ť,
nicméně již dříve realizovaný výzkum v Bibli olomoucké (Kosek, Čech, Navrá-
tilová 2018a) ukázal, že v jen velmi malém procentu dokladů  má ť status zájmenné
formy. V drtivé většině případů se jedná o en kli tic kou částici ť/ti/tě.            

5 Obecně se soudí, že tyto enklitické formy anaforického zájmena 3. osoby ho, mu
vznikly ještě v době před ustálením pevného slovního přízvuku, tj. přízvučná nebyla
první, ale druhá slabika, tím pádem mohlo dojít k redukci vokálu (viz Gebauer 1896,
s. 573–577; Vážný 1964, s. 124; Komárek 1981, s. 93).

6 Detailní analýze slovosledného chování těchto forem jsme se věnovali na jiném
místě Kosek, Čech, Navrátilová, Mačutek 2018d.

7 V těchto případech se pronominální enklitika nacházejí v tzv. nekanonických
pozicích, a jejich analýza tak vyžaduje zcela odlišný přístup, který by již přesáhl
rámec této studie (srov. Toman 2000, 2004; Kosek 2011, s. 32–33, s. 256–270).



překlad Tre mel lia a Ju nia (1576–1579)9, který Kra lickým po sloužil
ne jen ja ko ins pi race pro formální us pořádání je jich vydání, ale někdy
také ja ko přímá před lo ha (srov. např. Kyas 1997, s. 191; Ditt mann 2012,
s. 373). O otázce vli vu Tre mel lio va–Ju ni o va překla du na překlad Sta -
ré ho záko na Bi ble kra lické ja kožto i o dalších možných pre tex tech by -
lo již bo hatě po jednáno v sekundární li tera tuře (po drobný sou pis je
možno na lézt v Ditt man nově mo no gra fii (2012, s. 91–112).

Cílem to ho to příspěv ku ovšem není pro vést de tailní kom pa ra ci
znění re pre zen to va né ho Bi blí kra lickou se vše mi po ten ciálními před -
lo ha mi, de fi no vat slo vosled né sho dy či di ference v rámci jednotlivých 
he brejských/řeckých/la tinských pre textů a nás ledně určit vztahy me zi
jednotlivými jazykovými ver ze mi i kra lickým překla dem. Naším hlav-
ním záměrem je pře devším zjis tit, zda a na ko lik se na slo vosle du ana -
ly zo vaných fo rem v Bi bli kra lické promítá vliv slo vosle du ci zo jazyč-
né ho pre tex tu, a si ce nezávis le na tom, zda se jedná konkrétně o vliv
la ti ny, he bre jšti ny či řečti ny. Na vazu je me tak na již dříve rea li zo vaný
výzkum, v němž jsme zkou ma li vliv la tinské Vulgáty na slo vosled
pro no minálních enkli tik ve sta ročeské bi bli první re dak ce (viz Ko sek,
Čech, Na vráti lová 2020), který jednoznačně potvr dil, že slo vosled ci -
zo jazyčné ho pre tex tu je je den z významných fak torů podíle jících se
na dis tri bu ci konku re nčních slo vosledných po zic pro no minálních en-
kli tik. 

Vzhle dem k poměrně velké mu počtu po ten ciálních před loh, se
kterými Kra ličtí pra co va li (či mohli pra co vat), je opro ti starším bi -
blickým překladům si tuace v Bi bli kra lické poněkud kom pliko vaná.
A to ze jmé na z to ho důvo du, že  řa da po ten ciálních před loh je stále jen 
na úrovni hy po té zy a do sud neby lo spo lehlivě vyřeše no, zda a na ko lik
byly při překla du Kra lické bi ble využívány (k to mu viz již výše
zmíněný Ditt mann 2012, s. 91–112). Z to ho to důvo du jsme se rozhod -
li zvo lit vždy je den hlavní pre text – pro Starý i Nový zákon – a to ta -
kový, který je sekundární li tera tu rou obecně pokládán za do mi nant-

ní.10 V případě Sta ré ho záko na tedy kom pa ru je me jednotli vé dokla dy
ex cer po va né v Bi bli kra lické primárně s Tre mel liovým–Ju ni ovým la -
tinským překla dem (T–J), v případě No vé ho záko na s Be zovým pa ra -
lelním řecko- la tinským překla dem. Přes tože sekundární li tera tu rou je
Tre mel liův–Ju niův la tinský překlad vnímán ja kožto vel mi důležitý
zdro jový text pro Kra lické, je rovněž všeo becně dobře znám fakt, že
Kra ličtí při překla du Sta ré ho záko na pra co va li s něk terými texty he -
bre jskými. Dlouhou do bu tra do va né tvrzení, že Bi ble kra lická by la
zce la novým překla dem z původních jazyků, z he bre jšti ny a řečti ny,
by lo však zpo chyb něno (viz např. Kyas 1997, s. 190). Nic méně s vý-
jim kou Po ly glo ty antverpské (POLY), na kte rou sa mi Kra ličtí na
něko li ka mís tech upo zorňu jí,11 není zce la jas né, ja ké další he bre jské
edice mohli využívat. V sa motných poznám kách Bi ble kra lické je
možno na lézt něko lik zmínek, kte ré dokládají, že Kra ličtí konzul to va -
li více he brejských textů. Otázka, o ja ké texty se jed na lo, však zatím
zůstává nevyřeše na (více k to mu to viz Ditt mann 2012, s. 91–93). Aby -
chom se tedy při naší analýze ne do pouštěli zjedno dušování (a to v tom 
případě, že by chom zce la vypus ti li možnost vli vu he bre jské ho pre tex -
tu) a mohli tak lé pe možný vliv slo vosle du ci zo jazyčné ho pre tex tu
prozkou mat, v přípa dech, kdy Tre mel liův–Ju niův la tinský překlad re -
flek tu je ji né znění pro ti Bi bli kra lické, či v něm zkou maný ele ment ab -
sen tu je (a není tedy možné pro vést kom pa ra ci s la tinským ek vi va len -
tem), při hlížíme rovněž k he bre jské mu tex tu Po ly glo ty antverpské
(v případě Kni hy Síra cho vec k je jí řecké ver zi).12

Ta to skutečnost pak odráží i způsob zpracování a členění této stu -
die – je li kož není možné (vzhle dem k odlišným pretextům) re a li zo-
vat současně výzkum Starého i Nového zákona, provádíme výzkum
obou textů odděleně, nad to i s ohle dem na po va hu jednotlivých pre-
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10 Nabízela se samozřejmě i možnost srovnání překladu Bible kralické se všemi
potenciálními předlohami, nicméně tento způsob zpracování by již přesáhl rámec
našeho výzkumu.

11 Rovněž Komenský v Historiole Polyglotu antverpskou hodnotí jako jednu ze
dvou předloh Bible kralické (k tomu viz Dittmann 2012, s. 92).

12 Jak sami Kraličtí v předmluvě k 5. svazku Bible kralické uvádějí, zdrojovým
textem pro překlad Knihy Sírachovec jim byl řecký text Polygloty antverpské.  

9 O pro ble ma ti ce datace prvního vydání překladu viz Dittmann 2012, s. 111.



textů (Starý zákon – dva odlišné jinojazyčné pre te x ty, Nový zákon –
jediný, paralelní bilingvní pre text) má analýza v rámci obou Zákonů
tro chu jiný způsob re a li za ce.

Po kud jde o konkrétní výběr textů v rámci Starého i Nového záko-
na, volíme převážně ty kni hy, které jsou po kud možno co nejvíce žán-
rově diferencovány – výběr te dy za hrnu je te x ty narativní, re fle xivní,
meditativní či mudroslovné apod.; předpokládáme to tiž, že ta to „větší
žánrová pe strost“ by se mo hla pozitivně promítnout v jisté va riabilitě
slovosledného chování analyzovaných fo rem. Z Nového zákona jsme
tedy ana ly zo va li: Matoušovo (Mt) a Lukášovo (Lk) evan ge lium, Skut-
ky apoštolů (Sk), Zjevení sv. Ja na (Zj), ze Starého zákona je výzkumu
pod ro be na kni ha Ge ne sis (Gn), Job (Jb), Sírachovec (Sir) a Pro rok
Izajáš (Iz). Jednotlivé do kla dy excerpované v těchto knihách trans kri -
bu je me pod le originálu, a to pod le zásad, které pro moderní edi ci de fi -
no val R. Dit t mann (2014, s. 21–31) – např. je ponechávána původní
in ter pun kce (s výjimkou dvojí pod oby čárky, kte rou sjed no cu je me na
pod obu com my), kvan ti ta, geminované souhlásky, ma ju sku le a gra -
fická pod oba slov cizího původu. 

3. Analýza

Jak již ukázaly předchozí výzkumy starších biblí (Ko sek, Čech,
Navrátilová 2018a, 2018b; Ko sek, Čech, Navrátilová, Mačutek 2018a,
2018b – zde také viz příklady k níže uvedenému), všechny v této stu dii 
analyzované fo r my se vyznačují vla st no st mi stálých en kli tik, tj. řídí se 
distribučními omezeními pro en kli ti ka typickými: 1. ne mo hou být
modifikovány či koordinovány, 2. neobjevují se po předložce, 3. ne-
obsazují iniciální po zi ci kla u ze, 4. nenásledují po ci tos lo v ci, 5. ne-
následují po vo ka ti vu, 6. nenásledují po kon jun kto rech a, ale, i. Je jich
dominantní pozicí v kla u zi je  p o  z i  c e  p o s t i n i c i á l n í  (ne bo li
také druhá větná po zi ce; 2P), kte rou – jak je pa tr no z níže uvedené ta -
bu l ky  (ta bu l ka 1) – zaujímají v drtivé většině případů.13 Tu to slo vo-
sled nou po zi ci de mon stru je do klad 1:

[1]
A aj zavzněl hlas s nebe řkoucí, Totoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se
dobře zalíbilo. BiblKral Mt 3,1714 

Ve d le to ho však en kli ti ka mo hou ob sa zo vat ji nou než postiniciální
po zi ci, a to uprostřed ne bo na kon ci kla u ze. V drtivé většině případů
jsou ty to po zi ce motivovány  k o n t a k t n í m  s l o  v o  s  l e  d e m,  tj.
pra vi d lem nutícím en kli ti ka ob sa zo vat po zi ce v bezprostřední blíz-
ko sti svého řídícího VF (který označujeme termínem re gent en kli ti -
ka). V historické češtině jsou dosvědčeny po zi ce en kli ti ka jak před
svým re gen tem (po zice  p r e v e r b á l n í  – viz do klad 2), tak za ním
(po zice  p o s t v e r b á l n í  – viz do klad 3). Je - li en kli ti kon umístěno
uprostřed kla u ze, kla sifi ku je me to to postavení jako  m e d i á l n í  (viz
do kla dy 2 a 3). Je - li umístěno na předposlední po zi ci v kla u zi za svým
re gen tem, kla sifi ku je me tu to po zi ci jako  p r e f i n á l n í  (do klad 4).
Je - li umístěno na úplný ko nec kla u ze za svým re gen tem,  kla sifi ku je -
me tu to po zi ci jako  f i n á l n í  (viz do klad 5). Ve zce la ojedinělých
do kla dech může en kli ti kon zaujímat  po zici  m e d i á l n í  i z o  l o  v a  -
n o u,  tj. po zi ci hlouběji v kla u zi bez kon ta ktu se svým re gen tem (viz
do klad 6). 

[2] 
[Že] [tak] mi učinil Pán ve dnech v nichžto vzezřel, aby odjal mé pohanění
mezi lidmi. BiblKral Lk 1,25

[3] 
I stalo se když k smrti pra co va la, (nebo umřela,) nazvala jméno jeho Ben
Ony: ale [otec jeho] nazval ho Be ny a mi nem. BiblKral Gn 35,18

[4]
[Poněvadž] [tedy] [David] [Pánem] ho nazývá, i kterakž syn jeho jest?
BiblKral Mt 22,45
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klady z analýzy vyloučit. Jedná se o takové případy, v nichž en kli ti kon je ve druhé
větné pozici, ale současně v pozici kontaktní, neboť jeho řídící sloveso buď zaujímá 
v klauzi iniciální větnou pozici a en kli ti kon pak stojí v pozici postiniciální, postver- 
bální, nebo sloveso následuje až po enklitiku a to pak zaujímá pozici postiniciální
a současně preverbální. Na tuto skutečnost jsme už upo zo r ni li na jiném místě (Ko-
sek, Čech, Navrátilová, Horák 2020).

14 V tomto případu se jedná o doklad klitické skupiny mi se.

13 Některé případy postiniciálních pozic jsou však ambigní a při popisu slovo-
sledného chování pronominálních enklitik v postiniciální pozici je vhodné tyto do-



[5] 
A odpověděli sme pánu mému; Máme otce, starého, a pachole v sta ro sti jeho
zplozené malé, jehož bratr umřel, a on sám zůstal po mateři své, a [otec jeho]
miluje ho. BiblKral Gn 44,20

[6] 
[Jakož] i [Biskup] svědek mi toho jest, i všickni Starší […] BiblKral Sk 22,5

Ta bul ka 1. Frek vence jednotlivých klauzálních po zic ana ly zo vaných fo rem

pro no mi-
nální fo r -
ma/po zi ce

iniciální postiniciální mediální prefinální finální 

mi 0 260 34 4 14 312

si 0 0 0 0 0 0

ti 0 0 0 0 0 0

ho 0 300 22 6 35 363

mu 0 184 21 0 14 219

 0 744 77 10 63 894

Frekvence klauzálních pozic a frekvence pozic enklitika vůči VF
v rámci jednotlivých analyzovaných biblických knih zachycují níže
uvedené tabulky č. 2 a 3. V těchto tabulkách  jsme se rozhodli frek-
vence jednotlivých enklitik sloučit, protože jednotlivě se zpravidla
vyskytují ve statisticky málo významném počtu.

Ta bul ka 2.  Frek vence jednotlivých klauzálních po zic zkou maných fo rem v ana ly zo -
vaných kni hách

iniciální postiniciální mediální prefinální finální 

Gn 0 241 34 5 26 306

% 0 % 78,80 % 11,11 % 1,63 % 8,46 %

Jb 0 92 9 1 5 107

% 0 % 86 % 8,40 % 0,90 % 4,70 %

Sir 0 56 5 1 3 65

% 0 % 86,20 % 7,70 % 1,50 % 4,60 %

Iz 0 44 7 1 4 56

% 0 % 78,60 % 12,50 % 1,80 % 7,10 %

Mt 0 107 10 1 7 125

% 0 % 85,60 % 8 % 0,80 % 5,60 %

Lk 0 101 6 1 13 121

% 0 % 83,50 % 5 % 0,80 % 10,70 %

Sk 0 77 6 0 3 86

% 0 % 89,50 % 7 % 0 % 3,50 %

Zj 0 26 0 0 2 28

% 0 % 92,90 % 0 % 0 % 7,10 %

 0 744 77 10 63 894

Ta bu l ka 3. Po zi ce mi, ho, mu vůči řídícímu slovesnému tva ru v analyzovaných
knihách

 
kontaktní

izolováno 
preverbální postverbální interverbální15

Gn 62 219 1 24 306

% 20,30% 71,60% 0,30% 7, 8%

Jb 37 55 1 14 107

% 34,60% 51,40% 0,90% 13,10%

Sir 14 41 2 8 65

% 21,50% 63,10% 3,10% 12,30%

Iz 20 28 2 6 56

% 35,70% 50% 3,60% 10,70%

Mt 21 97 1 6 125

% 16,80% 77,60% 0,80% 4,80%

Lk 27 88 1 5 121

% 22,30% 72,70% 0,80% 4,10%

Sk 21 53 3 9 86

% 24,40% 61,60% 3,50% 10,50%

Zj 4 22 1 1 28

% 14,20% 78,60% 3,60% 3,60%

 206 603 12 73 894

15 Jedná se o pozici enklitika, jehož řídícím výrazem je analytická slovesná
forma a en kli ti kon zaujímá pozici mezi jednotlivými složkami tohoto výrazy, tj. typ 
bude mi psát.
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Nepostiniciální pozice16 představují konkurenční vývojový model
pozice postiniciální a jejich využití, jak ukázaly dosavadní výzkumy
(Kosek, Čech, Navrátilová 2018a, 2018b; Kosek, Čech, Navrátilová,
Mačutek 2018a, 2018b), je motivováno ve starších českých textech
různými faktory:  s t y l e m,  p r o z o d i í,  k o m p l e x i t o u  f r á z e
či  s l o v o s l e d e m  p r e t e x t u. V našem příspěvku bude po zor-
nost věnována poslednímu jmenovanému faktoru, tj. zaměřujeme se
na otázku, jakou měrou se podílí slovosled předlohy (latiny, ev. he -
brejšti ny a řečtiny) na umístění enklitika do nepostiniciální kontaktní
pozice. O vlivu ostatních faktorů jsme již podrobněji pojednávali na
jiných místech, proto se jimi v této studii již dále nezabýváme (Kosek,
Čech, Navrátilová 2018a, 2018b; Kosek, Čech, Navrátilová, Mačutek
2018a, 2018b Kosek, Čech, Navrátilová, Horák 2020).

Primárně je te dy ta to stu die věnována případům nepostiniciálních
po zic, které jsou do loženy pro jednotlivé analyzované fo r my.17 Aby -
chom však mo hli lépe po sti h no ut míru skutečného vli vu slo vo s le du
pre te x tu v to m to pa ra me tru, je potřeba podívat se rovněž na případy
po zic postiniciálních a ověřit, do jaké míry se v rámci této po zi ce
uplatňuje vliv li nea ri za ce cizojazyčné předlohy, a na základě to ho pak
de fi no vat, zda je vliv pre te x tu specifický právě pro umístění en kli tik
do po zic nepostiniciálních (tj. po tvrdit významnost to ho to fa kto ru
v rámci výskytu nepostiniciálních po zic), ne bo se na opak uplatňuje
poměrně konstantní míra vli vu pre te x tu na slo vo s led pronominálních
fo rem nezávisle na je jich po zi ci (postiniciální vs. kontaktní). Z výše
uvedeného důvodu (a stejně tak z důvodů rozsahových) pro srovnání
dokládáme i son dou ome ze nou analýzu po zic postiniciálních, přičemž 
roz sah son dy je definován počtem prvních 15 dokladů z každé bi b lic-
ké kni hy pro každou pronominální fo r mu.18

3.1 Starý zákon

Jak již by lo zmíněno výše, v rámci analýzy Sta ré ho záko na jsme
primárně český text kom pa ro va li s la tinským překla dem Tre mel liovým–
–Juniovým, konkrétně s je ho 1. vydáním. V případě, že jsme za chy ti li
sho du v klauzální po zi ci i sho du v po zi ci vůči VF (viz doklad 7), již
jsme český text nesrovnáva li s Po ly glo tou antverps kou a chá pa li jsme
uve de né dokla dy ja ko přípa dy vli vu ci zo jazyčné ho pre tex tu na slo vo-
sled pro no minálních fo rem; celkem jsme za chy ti li 67 dokladů to ho to
typu:

[7a]
I řekl Adam; Žena, kterouž si dal, aby byla se mnou, [ona] dala mi z stromu
toho, a jedl sem. BiblKral Gn 3,12

[7b]
Tunc dixit Adam, mulier ista quam col lo ca sti mecum [ipsa] dedit mihi de
fructu illius arboris, & comedi. T–J BiblKral Gn 3,12.

V případě, že se slo vosled pro no minální formy v Bi bli kra lické
nesho do val se slo vosle dem la tinské ho zájme na, a to v po zi ci vůči slo -
ve su a/ne bo v klauzální po zi ci, srovnáva li jsme dále se zněním Po ly -
glo ty (celkem se jed na lo o 34 ta kových dokladů), aby chom v případě
ab sence vli vu la tinské ho pre tex tu zjis ti li, zda se zde neu platňu je vliv
pre tex tu he bre jské ho (v případě Sir řecké ho). Celkově jsme iden ti -
fiko va li 9 ta kových případů, kdy se slo vosled pro no minální formy
nesho do val se slo vosle dem la tinské ho zájme na, ale sho do val se se
slo vosle dem he bre jské ho zájme na – viz např. níže uve dený doklad
819:

[8a]
Jméno pak druhého nazval; Efraim, řka; [Nebo] dal mi Bůh zrůst v zemi
trápení mého. BiblKral Gn 41,52

z toho důvodu je pak v níže uvedených grafech celkový počet dokladů nižší, než by 
se dalo očekávat. 

19 V případě řeckého pretextu Knihy Sírachovec nebyl doložen žádný takový
případ.

16 Z předchozího výkladu plyne, že tímto způsobem souborně označujeme všech-
ny případy klauzálních pozic mimo pozici postiniciální.

17 Jak již bylo řečeno, vzhledem k velmi nízkému počtu dokladů pro jednotlivé
pronominální formy jsme nuceni ve většině případů prezentovat výsledky pro všech-
ny analyzované zájmenné formy souhrnně. 

18 Ne vždy je ovšem možno tento rozsah dodržet, neboť v některých biblických
knihách není možné doložit pro všechny pronominální formy oněch 15 dokladů,
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[8b]
Nomen autem secundi vocavit Ep hra ji mum, [quia] me, inquit, fru c tu o sum
red di dit Deus in terra af fli c tio nis meae. (T–J) BiblKral Gn 41,52

[8c]
ëÄĚéÎäÄôŔřÇđÄé ŕÁěÉäÄ (POLY) BiblKral Gn 41,52
protože rozplodil-mne Bůh v zemi trápení mého20

Ty to přípa dy, kdy slo vosledná po zi ce české ho enkli ti ka neodpo-
vídá slo vosled né po zi ci la tinské ho pre tex tu, nýbrž slo vosled né po zi ci
he bre jské ho pre tex tu, ne jsou v ana ly zo va ném soubo ru dokladů příliš
frek ven to va né (jedná se o 9 dokladů z celkových 25 případů). Ved le
to ho jsme zazna me na li 16 případů, kdy se slo vosled české ho zájme na
nesho do val ani se slo vosle dem he bre jské ho a ani řecké ho zájme na –
to de mons tru jí například dokla dy 9, 10. Je tedy otázkou, zda se zde
uplatňu jí fak to ry ji né po vahy (pro so die, styl apod.), či jsou ty to přípa -
dy svědectvím vli vu starší české překla da telské tra dice.21 Výzkum
v tom to směru by však již značně pře sa ho val rámec té to stu die, pro to
se jím zde dále ne zabýváme. Ste jně tak poznám kou v rámci naše ho
zkoumání spíše mar ginální je, že v 15 přípa dech z celkových 16 ex cer -
po vaných dokladů to ho to typu se při tom sho do va la slo vosledná po zi -
ce la tinské ho a he bre jské ho/řecké ho zájme na. Ten to stav za chy cu je
například zmíněný doklad 10b a 10c: 

[9a]
Nemůžeť hněvivý člověk spra ve d liv býti, [nebo] [prudkost hnevu jeho] bývá
mu ku pádu. BiblKral Sir 1,22

[9b]
Non potest ira cun dus quisquam ju sti fi ca ri; nam mo men tum ira cun diae ejus
est ruinae ipsi. (T–J) BiblKral Sir 1,22

[9c] 

[10a]
Měl pak Jozef sen, a vy pra vo val jej bratřím svým: [pročež] [v větší nenávisti] 
ho měli. BiblKral Gn 37,5

[10b]
Pra ete rea cum so mnias set Joseph somnium, na rra bat illud fra tri bus suis: qu a -
mo brem magis adhuc  oderant eum. (T–J) BiblKral Gn 37,5

[10c]
ĹÇ  ńÄôĺĚ ňĺÉ      (POLY) BiblKral Gn 37,5
a-přidali ještě nenávidět-ho. 

Kom pa ra ci s Po ly glo tou jsme rovněž rea li zo va li v případě, že v la -
tinském pre tex tu scházel odpovídající ele ment a možnost vli vu la -
tinské ho zájme na by la z to ho důvo du vy louče na. V 5 přípa dech z cel-
kových 9 dokladů to ho to typu jsme zazna me na li sho du kra lické ho
znění s Po ly glo tou – viz např. doklad 11:

[11a]
[Tedy] vy pra vo va li mu všecka slova Jo ze fo va, kteráž mluvil jim: BiblKral
Gn 45,27

[11b]
Sed cum elocuti essent omnia verba Josephi quibus erat al lo cu tus eos. (T–J)
BiblKral Gn 45,27

[11c]
                                            (POLY) BiblKral Gn 45,27
A-pověděli (k)-mu všechna slova Jo se fo va

Vedle to ho v dalších 3 přípa dech nebyl odpovídající ele ment za-
znamenán ani v Po ly glotě a ani v T–J,  jak de mons tru je doklad 12a–c:

[12a]
Pozůstalí po něm v smrti pohřbeni budou, a [vdovy jeho] nebudou ho
plakati. BiblKral Job 27,15

20 Každý hebrejský doklad opatřujeme českým překladem, který má zejména ilu -
stro vat pozici pronominální formy v hebrejské klauzi. Formy, které se chovají jako
flektivní sufixy  a které jsou součástí slovesné formy, sig nali zu je me spojovníkem.

21 Ani otázka vlivu starších biblických překladů není dosud spolehlivě vyřešena.
Jako možné předlohy Kralické bible bývají uváděny nejstarší tištěné bible (Bible
pražská, Kutnohorská a Benátská) či Bible Melantrichova (k této problematice více
viz Dittmann 2012, s. 146–149).

(POLY) BiblKral Sir 1,22
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[12b]
Su per sti tes ejus in ipsa morte se pe liun tur &; viduae ejus non flent. (T–J)
BiblKral Job 27,15

[12c]
                                 (POLY) BiblKral Job 27,15
a-v dovy - je ho nebudou.plakat. 

Jednotlivé případy vztahu mezi slovosledem kralickým, latinským
a hebrejským ilustruje následující graf 1.

Jak je z uve de né ho gra fu patrno, vliv pre tex tu na umístění pro no -
minálních fo rem mi, ho, mu do ne posti ni ciálních po zic je evi dentní,
a to v cca 75 % všech dokladů. Si tuace je pro vše chny ana ly zo va né
formy de fac to vel mi po dob ná, pouze pro for mu mi je zazna menán
vliv ne pa trně slabší (cca 65,8 %; pro ho 80,5 % dokladů; pro mu
81,9 %). Z celko vé ho počtu vyex cer po vaných dokladů ve 25 přípa -
dech není možno vliv žád né ze zkou maných ci zo jazyčných před loh na 
umístění zájmen do ne posti ni ciálních po zic zazna me nat. Je tedy otáz-
kou, na ko lik zde vstu pu jí do hry další fak to ry, ja ko např. pro zo dické
fak to ry, sty lotvor né fak to ry, kom plexi ta fráze apod. (srov. Ko sek,
Čech, Na vráti lová, Horák 2020). 

Pokud se pro srovnání blíže podíváme na situaci v pozici posti ni-
ciální, je zřejmé, že v tomto případě je vliv pretextů rapidně slabší:
jedná se o cca  29,5 % dokladů pro všechny formy souhrnně (viz na-
příklad doklady 13, 14). Ve většině případů slovosled českého zájme-
na neodpovídá ani latinskému, ani hebrejskému pretextu, přičemž
diference mohou být rovněž způsobeny odlišným slovosledem kra lic-
kého znění a pretextu viz doklady 15c, 16b–c či absencí daného ci zo -
jazyčného ekvivalentu ve zkoumaných pretextech (dokla d 15b). 

[13a]
Král pak Sodomský řekl k Ab ra mo vi; Dej mi lid, a zboží vezmi sobě.
BiblKral Gn 14,21

[13b]
Qua propter dixit Rex Sedomi ad Abramum, da mihi animas, fa cu l ta tes vero
accipe tibi. (T–J) BiblKral Gn 14,21

[13c]
                                                           (POLY) BiblKral Gn 14,21
Dej mi duši a majetek vezmi si. 

[14a]
I odpověděl mu; Vezmi mi ja lo vi ci tříletou, a kozu tříletou, a skopce tříle-
tého, hrdličku také a holoubátko. BiblKral Gn 15,9

Graf 1. SZ Vliv pre tex tu na slo vosled mi, ho, mu – ne posti ni ciální po zi ce

Graf 2. SZ Vliv pre tex tu na slo vosled mi, ho, mu – posti ni ciální po zi ce
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[14b]
Edixerat ei, sume mihi vitulam triennem, & capram triennem, & arietem
triennem, tur tu rem que & pullum co lu m ba rum.

[14c]
                                          (POLY) BiblKral Gn 15,9            
Vezmi mi ja lo vi ci tříletou (T–J) BiblKral Gn 15,9

[15a]
Ale o ovoci stromu, kterýž jest v prostřed Ráje, řekl Bůh; Ne bu de te ho jísti,
aniž se ho do tkne te, abyšte nezemřeli. BiblKral Gn 3,3

[15b]
At de fructu arboris istius quae est in medio horti, dixit Deus, ne co me da tis,
nempe ex isto, neque at tin ga tis eum, ne mo ria mi ni. (T–J) BiblKral Gn 3,3

[15c]
      (POLY) BiblKral Gn 3,3

ne/budete. jíst z-něho

[16a]
I učinil Noé podlé všeho jakž mu rozkázal Bůh, tak učinil. BiblKral, Gn 6,22

[16b]
Quod fecit Noach: se cun dum omnia quae pra ece pe rat ei Deus, sic fecit.
(T–J) BiblKral, Gn 6,22

[16c]
                                                             (POLY) BiblKral, Gn 6,22
A-učinil Noach podle-všeho, čím pověřil ho Bůh

3.2.1. Shrnutí

Většina zjištěných dokladů nepostiniciálních po zic sledovaných
pronominálních en kli tik ve Starém zákoně Bi b le kralické kopíruje slo -
vos led nou po zi ci svého cizojazyčného ek vi va len tu v analyzovaných
pre te x tech (více než dvě třetiny). I když pra cu je me s nízkým počtem
analyzovaných fo rem, a tudíž ne j sou naše výsledky sta ti sti c ky vý-
znamné, přesto můžeme předpokládat, že je to důsledkem vli vu před-
lohy. Nicméně ten to vliv pretextů na slo vo s led českých en kli tik není

systematický, pro tože po zi ce postiniciální odpovídají slovosledným
pozicím předloh v mno hem menším pro cen tu dokladů (méně než jed -
na třetina dokladů).

3.2 Nový zákon

Jak jsme již zmíni li výše, si tuace v No vém zákoně je, co se týče
vzta hu k pre textům, poněkud od lišná. Vzhle dem k to mu, že Bezův
překlad re pre zen tu je řecko- la tinské znění bi blické ho tex tu, srovnáva li 
jsme dokla dy ex cer po va né v Bi bli kra lické s celým pre tex tem, tj. la -
tinským i řeckým překla dem. V rámci po zic ne posti ni ciálních jsme
tedy pro ved li de tailní kom pa ra ci všech řeckých i la tinských dokladů22

a pro srovnání se zjištěným sta vem  (ob dob ně ja ko ve Sta rém zákoně)
rovněž rea li zo va li son du o rozsa hu 15 prvních dokladů z každé ana ly -
zo va né bi blické kni hy pro každou pro no minální for mu.23 

Ce l kem jsme de fi no va li 3 ty py, v je jichž rámci je možno počítat
s vli vem pre te x tu: 1. klauzální po zi ce českého zájmena (včetně je ho
po zi ce vůči re gen tu) je to tožná ve všech 3 analyzovaných te x tech (viz
do klad 17) – ce l kem zjištěno 30 takových případů;  2. klauzální po zi ce 
českého zájmena (včetně po zi ce vůči re gen tu) je identická v latinském 
pre te x tu, ale liší se v pre te x tu řeckém či v něm schází (viz do kla dy 18,
19) – ce l kem identifikovány 4 do kla dy to ho to ty pu; 3. klauzální po zi -
ce českého zájmena (včetně je ho po zi ce vůči re gen tu) je shodná
s řeckým pre te x tem, ale liší se v pre te x tu latinském (viz do klad 20)24 –
ce l kem zaznamenány 2 do kla dy. V 11 případech ne byl za chy cen žád-
ný vliv pre te x tu, a to z důvodu ab sen ce daného ek vi va len tu v ci zo ja-
zyčném pre te x tu či vli vem je ho odlišného slo vo s le du (opět marginální 
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22 Podobně jako ve Starém zákoně nás ovšem s ohledem na téma nezajímá vztah
mezi latinským a řeckým překladem, ale pouze vztah mezi kralickým a řeckým/la-
tinským textem.

23 I zde platí to, co bylo již uvedeno výše, ne v každé biblické knize je možno nalézt 
požadovaný počet dokladů pro každou analyzovanou formu, z toho důvodu je tedy
celkový počet dokladů nižší, než by se dalo očekávat. 

24 Případy s absencí latinského a současně s přítomností řeckého zájmena nejsou
v analýze doloženy.
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poznámkou je, že v 9 případech z celkových 11 se sho do val latinský
a řecký pre text).

[17a]
[Opět] pojal ho ďábel na hůru vysokou velmi, a ukázal mu všecka království
světa, i slávu jejich [...] BiblKral Mt 4,8

[17b]
[Rursum] assumit eum dia bo lus in montem sub li mem valde, & ostendit ei
omnia regna mundi, &  gloriam eorum [...] (B1588-L) BiblKral Mt 4,8

[17c]

[18a]
Dí jim, [Kterakž] pak [David] [v Duchu] nazývá ho Pánem, řka, BiblKral Mt
22,43

[18b]
Dicit eis, [Quomodo] ergo [David] [per Spi ri tum] vocat eum dominum?
Dicens... (B1588-L) BiblKral Mt 22,4

[18c]

[19a]
[Ti] pak kteříž pro vo di li Pavla, dovedli ho až do Atén: a vzavše poručení
k Sílovi a k Ty mo te o vi, aby přišli k němu což nejspíše mohou, šli zase.
BiblKral Sk 17,15

[19b]
[Qui] vero Paulum su s ce pe rant tuto loco con sti tu en dum, de du xe runt eum
Athenas usque: & accepto mandato ad Silam ac Ti mo t he um, ut quam ci tis si -
me ad ipsum ve ni rent, abierunt. (B1588-L) BiblKral Sk 17,15

[19c]

[20a]
A op ta l - liť by se vás kdo, Proč je od va zu je te? tak jemu díte, [Proto že] [Pán]
ho potřebuje. BiblKral Lk 19,31

[20b]
Et si quis vos in ter roga ve rit, Quare so lu i tis? Sic dicetis, ei, Quoniam eo opus
est Domino. (B1588-L) BiblKral Lk 19,31

[20c]

Pokud jde o poměr shod a roz dílů ve slo vosled né po zi ci české ho
zájme na s řeckým a la tinským pre tex tem, si tuace je v No vém zákoně
zce la iden tická se si tuací ve Sta rém zákoně: souhrnně jsme zjis ti li cca
75 % shod (po drob něji graf 3 uve dený níže). Ta to si tuace je ovšem do -
ložena ze jmé na pro zájmen né formy ho (81,8 %) a mu (84,6 %) – viz
dokla dy 17, 18, 19a, b, 20, 21, pro mi je stav poněkud rozkolísaný
(58,8 % případů sho dy ku 41,2 % roz dílu) – viz dokla dy 22, 23. Bez
ja ké ho ko li vli vu pre tex tu by lo celkem zjištěno 13 dokladů.25

[21a]
[Tedy] dí mu Ježíš, Odejdiž satane: neboť jest psáno, Pánu Bohu svému
klaněti se budeš, a jemu samému sloužiti budeš. BiblKral Mt 4,10

[21b]
[Tunc] dicit ei Iesus, Abi Satana. Scriptum est enim, Dominum Deum tuum
ad ora bis, & ei soli servies. (B1588-L) BiblKral Mt 4,10

[21c]

(B1588-Ř) BiblKral Mt 4,8

(B1588-Ř) BiblKral Mt 22,4

  (B1588-Ř) BiblKral Sk 17,15

(B1588-Ř) BiblKral Lk 19,31
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(B1588-Ř) BiblKral Mt 4,10

25 Těchto 13 dokladů jsme srovnali s Blahoslavovým druhým, revidovaným vy-
dáním Nového zákona 1568, o němž je známo, že obdobně jako pozdější verze
z roku 1582, 1588, vydané po Blahoslavově smrti (viz Kyas 1997, s. 195), sloužil
jako hlavní zdrojový text pro znění Nového zákona Bible kralické. Ve 12 případech 
z 13 se slovosled sledovaných forem shodoval se zněním v NZ 1568! Je tedy evi-



[22a]
[Že] [tak] mi učinil Pán ve dnech v nichžto vzezřel, aby odjal mé pohanění
mezi lidmi. BiblKral Lk 1,25

[22b]
[Nempe] [ita] mihi fecit Dominus diebus quibus me in tu i tus est, ut au fer ret
probrum illud meum inter homines. (B1588-L) BiblKral Lk 1,25

[22c]

[23a]
A on odpověděv, řekl Otci, Aj tolik let sloužím tobě: a nikdý sem přikázaní
tvého nepřestoupil: [a však] [nikdý] si mi nedal ani kozelce, abych také s
přáteli svými vesel pobyl. BiblKral Lk 15,29

[23b]
Ipse vero re spon dens dixit patri, Ecce, tot annos servio tibi, nec unquam man -
da tum tuum sum trans gres sus, [nec]  [unquam] dedisti mihi hoedum, ut cum
amicis meis ob le c ta rer. (B1588-L) BiblKral Lk 15,29

[23c]

Pokud se blíže podíváme na výsled ky výzku mu vzta hu posti ni -
ciální po zi ce pro no minálních enkli tik a zkou maných pre textů v No-
vém zákoně, po zo ru je me, že na roz díl od Sta ré ho záko na je i zde vliv
pre tex tu poměrně silný. Jak ukazu je graf graf 4, cca 64,3 % všech
případů se sho du je. Z to ho to gra fu je rovněž patrno, že míra vli vu je
vel mi po dob ná pro vše chna zájme na, ne jsilnější pro ho (mi: 61,6 %,
ho: 70,1 %, mu: 60 %). 

Graf 4. NZ Vliv pre tex tu na slo vosled mi, ho, mu – posti ni ciální po zi ce

Shodnou posti ni ciální po zi ci pro no minálních enkli tik a řecké ho
a la tinské ho pre tex tu ilus tru jí dokla dy 24a–c, 25a–c.

[24a] 
I řekl mu Petr, Eneáši, uz dra vu jeť tebe Ježíš Krystus, vstaň, a ustel sobě:
A hned vstal. Biblkral, Sk 9,34

[24b]
Et  dixit ei Petrus, Aenea, sanat te Iesus Christus: surge, & sterne tibi ipsi. Is
autem statim surrexit.

(B1588-Ř) BiblKral

Lk 15,29.
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dentní, že na li nea ri za ci sledovaných zájmenných forem v Bibli kralické měla vliv
i předchozí překladatelská tradice, pro ne do sta tek místa se touto otázkou zde již
dále nezabýváme.

(B1588-Ř) BiblKral Lk 1,25

Graf 3. NZ Vliv pre tex tu na slo vosled mi, ho, mu – ne posti ni ciální po zi ce



[24c]

[25a]
Jiný pak z učedlníků jeho řekl jemu, Pane, dopusť mi prve odjíti, a po cho va ti 
otce mého. BiblKral Mt 8,21

[25b] 
Alius autem ex di s ci pu lis eius dixit ei: Domine permitte mihi primum abire,
& se pe li re patrem meum. (B1588-L) BiblKral Mt 8,21

[25c] 

Ten to výraznější vliv slo vosle du pre tex tu u po zic posti ni ciálních
by snad by lo možné přičíst to mu, že se v No vém zákoně (ze jmé na
v evan ge liích) s poměrně vy so kou frek vencí ob je vu jí ve všech zkou -
maných tex tech (českém – la tinském – řeckém) kons truk ce s na va zo -
vací čás ticí i, přičemž VF v těch to přípa dech bezprostředně nás le du je
po té to čás ti ci, tj. dokla dy typu A pro si li ho – viz například doklady 26
a 27:

[26a]
A prosili ho, aby se aspoň podolka roucha jeho dotkli: BiblKral Mt 14,36

[26b]
Et pre ca ban tur eum, ut solum tan ge rent fimbriam palii ipsius. (B1588-L)
BiblKral Mt 14,36

[26c]

[27a]
A jakž byl den, vyšed bral se na pusté místo. I hledali ho zástupové, a přišli až 
k němu: a zdržovali ho aby neodcházel od nich. BiblKral Lk 4,42

[27b]
neruntque usque ad ipsum, & re ti ne bant eum ne ab ipsis di s ce ret. (B1588-L)
BiblKral Lk 4,42

[27c]

O pra vi del ném výskytu těch to kons truk cí v Bi bli kra lické píše již
Š. Zikánová (2009, s. 178–179), která na základě to ho to po zo rování
usu zu je, že ty to kons truk ce pravděpo dob ně mají výrazný podíl na
frek ven to vanějším umístění VF v ini ciální klauzální po zi ci. Je tedy
zře jmé, že zde do chází k přímé mu kopírování slo vosle du ve směru ci -
zo jazyčný pre text (řecký/la tinský)  Bi ble kra lická.

3.2.1. Shrnutí

I v rámci No vé ho záko na se potvr di lo, že umístění pro no minálních 
fo rem do ne posti ni ciálních po zic je silně ovlivněno slo vosle dem pre -
tex tu. Nic méně jis tou od lišnost (opro ti Sta ré mu záko nu) je možno
zazna me nat z hle diska vli vu pre tex tu v po zicích posti ni ciálních. Za-
tímco ve Sta rém zákoně byl zazna menán v po zi ci posti ni ciální vliv jen 
vel mi slabý, v případě No vé ho záko na je možno zazna me nat poměrně
sta bilní vliv pre tex tu v po zicích posti ni ciálních i ne posti ni ciálních.

4. Závěr

Před ložená stu die se zabýva la slo vosle dem pro no minálních enkli -
tik mi, ti, si, ho, mu ve vy braných kni hách Sta ré ho i No vé ho záko na
Bi ble kra lické. (SZ: Ge ne sis, Kni ha Jób, Kni ha Izajáš, Kni ha Síra cho -
vec; NZ: Evan ge lium podle Ma touše, Evan ge lium podle Lukáše,
Skutky apoštolů, Zje vení sv. Ja na). Prvním důležitým zjištěním by lo,
že ze sku pi ny sta robylých pras lo vanských enkli tik mi, si, ti zde ab sen -
tu jí formy ti a si (v tom se Bi ble kra lické sho du je s jazykem sta ročeské
bi ble 1. re dak ce). Dále jsme v rámci analýzy do spěli k  závěru, že
všechny zkou ma né formy mi, ho, mu se vy značují vlastnostmi stálých

BiblKral Mt 8,21

Mt 14,36

(B1588-Ř) BiblKral Lk 4,42
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(B1588-Ř) BiblKral 



enkli tik. Po té jsme se zabýva li otázkou, ja kou měrou se podílí li nea ri -
za ce pre tex tu na dis tri bu ci posti ni ciálních a ne posti ni ciálních po zic
těch to pro no minálních fo rem. Výzkum jsme rea li zo va li sa mostatně
v rámci No vé ho i Sta ré ho záko na a na základě je ho výsled ků jsme do -
spěli k závěru, že v případě ne posti ni ciálních po zic je si tuace z hle -
diska uplatnění to ho to fak to ru v rámci obou Zákonů takřka iden tická.
V obou se vliv slo vosle du pre tex tu uplatňu je u 75 % dokladů ne posti -
ni ciálních po zic. Je tedy evi dentní, že i přes různou po va hu ci zo -
jazyčných pre textů je je jich vliv na slo vosled né chování enkli tických
fo rem v Bi bli kra lické zásadní. V případě posti ni ciálních po zic je však
míra vli vu slo vosle du ci zo jazyčné ho tex tu od lišná. V No vém zákoně
se ukázal významný počet shod me zi českým překla dem a řeckou/la -
tins kou před lo hou. Na pro ti to mu ve Sta rém zákoně se v případě posti -
ni ciálních po zic ne pro je vu je vliv pre tex tu ni jak zásadně. Zůstává
otevře né, co způs o bi lo ten to roz díl. Jednou z možností, kte ré jsme se
z rozsa hových důvodů jen vel mi okra jově dotkli, je to, že se zde pro je -
vu jí vlivy jiných (Bi bli kra lické před cháze jících) starších českých pře- 
kladů. Je známo, že Kra ličtí při překla du pra co va li s něk terými starší-
mi bi blickými překla dy, a je tedy pravděpo dob né, že v něk terých pří-
pa dech, v nichž nebyl zazna menán vliv pre tex tu, mo hou být re flek -
továny slo vosled né mo de ly starší bi blické překla da telské tra dice. Od-
pověď na tu to otázku však musí hle dat další výzkum.
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An drzej SIE RAD ZKI

Uniwersytet im. Adama Mick ie wic za

Techniki tłumaczenia frazy ?????? ????
i jej łacińskiego odpowiednika arca de lignis
levigatis w czeskich i polskich przekładach
biblijnych z okresu od XIV do XVI wieku

Ke y words: Pol nish, Czech, Bi bel, ar ca de li g nis levigatis
Słowa klu czo we: ję zyk pol ski, ję zyk cze ski, Bi b lia, ar ca de li g nis levigatis

Abs tract

The subject of the analysis are the methods of trans la ting phrases                    and arca
de lignis levigatis in Czech and Polish biblical texts from the period from the 14th to
the 16th century. The aim of the research is to show to what extent the lexical shape of
the equi va lents of these phrases in the mentioned trans la tions was related to the choice 
of the trans la tion basis, the trans la tion tradition pre vai ling in a given circle, as well as
the in ter pre ta tions and ex pla na tions adopted for a specific place in the Bible.

The analyzes conducted in the article show that the authors of all Czech Bible
trans la tions avoid literal trans la tions of the noun teb
ráb

           




 Other solutions on the basis of Polish accept Pro tes tant trans la tions from the
original languages, in which the cons ti tu tive element of the phrase make nouns archa
and a chest, directly referring to the meaning of the noun from the trans la tion basis.

Przed mio tem analiz  są sposoby przekładu fraz                 oraz arca de lignis levi-
gatis w czeskich i polskich  tekstach bi bli jnych z okresu od XIV do XVI wieku.
Celem pro wad zo nych badań jest pokazanie  na ile  kształt leksykalny odpo wiedników 
tych fraz we wspom nia nych tłumac ze niach  miał związek z wyborem podstawy
tłumaczenia, z panującą w danym kręgu tradycją przekładową oraz z przy jmo wa ny mi 
in ter pre tacja mi i ob jaśnie nia mi okreś lo ne go  miejsca w Biblii.

Pro wad zone w artykule analizy pokazują, że autorzy wszystkich czeskich przekła-
dów bi bli jnych unikają dosłownego tłumaczenia rzec zow ni ka tebh  i jego łacińskie go

odpo wiedni ka arca. Tak trans la torzy katoliccy, jak i pro tes tanc cy re gu lar nie oddają go
przez rzec zow nik koráb. Taki sposób przekładu przyjmują też, wzorując się na  Cze-
chach, ka to lick ie biblie polskie.  Stan ob serwo wa ny w badanych tekstach dowodzi, że
decyzje trans la torskie  były mo ty wo wa ne nie  znac ze niem rzec zow ni ka z podstawy he -
brajskiej czy łacińskiej, ale  związane były z możliwymi ujęciami arki Noego w pis-
mach teo lo gic znych czy nawet utrwa lo nych w ogólnie pojętej kulturze chrześ ci jańskiej.

 Inne rozwiązania na gruncie polskim przyjmują pro tes tanck ie tłumaczenia z ję-
zyków oryginału, w których człon konstytu ty wny frazy stanowią rzec zow ni ki archa
i skrzynia, bezpośrednio nawiązujące do znaczenia rzec zow ni ka z podstawy tłumaczenia.

Po chodząca z bi b li j nej opo wie ści o Po to pie, a re fe rująca ar kę Ne -
go, fra za?????? ???? (tebt ace - go fer) ‘arka z drze wa go fer’ jest w tekś- 
cie bi b li j nym wyjątko wa. Za wie ra bo wiem w swo im skład zie dwa
rze czo w ni ki: tebh oraz go fer, z któ rych pie r wszy zna ny jest je sz cze
ty l ko z opo wie ści o nie mow lę c twie Mo j że sza, dru gi na to miast wy stę -
pu je je den raz wyłącz nie w opi sie ar ki No e go.

W ni nie j szym ar ty ku le przed sta wiam spo so by tłuma cze nia tej fra -
zy w cze skich i pol skich te kstach bi b li j nych z okre su od XIV do XVI
wie ku. Ce lem pro wa dzo nych ba dań jest po ka za nie na ile kształt le -
ksy ka l ny fra zy miał związek:

1. z wyborem pod sta wy tłuma cze nia,
2. z panującą w danym kręgu tradycją przekładową,
3. z przy jmo wa ny mi in ter pre ta cjami i obja ś nie nia mi okre ślo ne go

mie j s ca w Biblii.

Przed mio tem ana liz są spo so by przekładu wy mie nio nej w ty tu le
fra zy w te kstach bi b li j nych tłuma czo nych tak z ję zy ka he bra j skie go,
jak i z Wu l ga ty. Stan, któ ry da je się zaob se r wo wać w po szcze gó l nych
te kstach jest mo ty wo wa ny za rów no sy tu acją wi doczną w ję zy ku ory -
gi nału, jak i we wcze s nych tłuma cze niach gre c kich i łaci ń skich, stąd
też za nim prze j dę do ana liz sy tu a cji wi do cz nych w cze skich i pol skich 
trans la cjach bi b li j nych, przed sta wię po kró t ce sy tu a cję w Ta na chu,
a ta k że w Sep tu a gin cie i Wu l ga cie.

W kon te k ście ba da nej fra zy wa ż ne są szcze gó l nie, ze wzglę du na
swój wyjątko wy sta tus w te k ście Ta na chu, dwa rze czo w ni ki: sta no -
wiący człon kon sty tuty w ny gru py wy raz tebh oraz na leżący do wy -
ra że nia de te r mi nujące go go fer. 
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Pie r wszy z nich w te k ście he bra j skim wy stę pu je prze de wszy stkim 
w opo wie ści o Po to pie, gdzie od no si się do ar ki No e go, np.:

Dwu kro t nie (Ex 2. 3, 6) uży ty zo stał dla oz na cze nia ko szy ka,
w któ rym umie sz czo no Mo j że sza ja ko nie mo w lę:          

                                                   (Ex. 2.3).

Oma wia ny wy raz jest na ka r tach bi b lii wyjątko wy. Po pie r wsze
przez to, że ma je dy nie dwie wska za ne wy żej fun kcje, po dru gie z te go 
po wo du, że nie wy stę pu je w ję zy ku sta rohe bra j skim ni g dzie po za
opo wie ścia mi bib li j ny mi o Po to pie i dzie ci ń stwie Mo j że sza. Zo stał on 
za po ży czo ny pra wdo podo b nie z ję zy ka egi p skie go (mo że z akadyj -
sko-ba biloń skie go; przegląd wa ż nie j szych ety mo lo gii patrz: Co hen
1972, s. 44–45) wyłącz nie na po trze by re da kcji wspo mnia nych opo -
wie ści bi b li j nych dla oz na cze nia wska za nych ar te fa któw i se man tycz -
ne go połącze nia dwu związa nych z ni mi wy da rzeń. W ten spo sób
w te k ście bi b li j nym po wstała kla m ra le ksy ka l na utwo rzo na przez nie -
zna ny skądinąd rze czo w nik, łącząca dwa ja k że ró ż ne wy da rze nia bi-
b li j ne: opo wieść o po wo dzi z wy da rze nia mi z okre su nie mow lę ce go
Mo j że sza. Pro wadzący ba da nia nad za gadką rze czo w ni ka Jo s hua Jo el 
Spo e l stra sta ra się udo wod nić hi po te zę, że oma wia ny rze czo w nik zo -
stał wpro wa dzo ny do Bi b lii w re da kcji sporządza nej w cza sie nie wo li
ba bi lo ń skiej dla oz na cze nia i po wiąza nia z sobą dwóch ar te fa któw uj -
mo wa nych ja ko obie kty służące do ra to wa nia ży cia. Byłby to za tem
swo i sty te r mi nus te ch ni cus, któ ry ma nie ty l ko od nie sie nie do kon -
kret nych przed mio tów, ale też, łącząc le ksy ka l nie związa ne z ni mi wy-
da rze nia, re fe ru je sze r sze wa r to ści; okre śloną konce ptua li za cję wspól-
ną dla dwu tak zda wałoby się ró ż nych fi zy cz nie obie któw (Spo e l stra
2013, s. 311, 313). Na pod sta wie te kstu bib li j ne go mo ż na je dy nie
wska zać kon kre t ne de sy g na ty te go słowa. Tłuma cze nia Ta na chu, od
Sep tu a gin ty począwszy, in ter pre tując tekst Bi b lii, przy pi sują już te mu 
wy ra zo wi zna cze nia, któ re kon cen trują się wo kół dwóch pod sta wo -
wych wa r to ści: ‘skrzynia’ oraz ‘statek’. Te dwa zna cze nia są po świa d -
cza ne w całej hi sto rii trans la cji bi b li j nych. O sto p niu ich trwałości

niech świadczą dwie de fi ni cje ze słow ni ków współcze s nych. Pierw-
sza wa r tość se man ty cz na ja ko pod sta wo wa wy stę pu je np. w słow ni ku
ks. Pio tra Bri ksa, gdzie rze czow ni ko wi tebh przy pi su je się wa r to ści:
‘pałac, skrzy nia, ar ka’. Z pe w nym wa ha niem su ge ru je au tor in ne zna -
cze nia dla obie ktu, w któ rym złożo no małego Mo j że sza: Wj 2.3.5 pu -
dełko?; ko szyk? (Briks 1999, s. 375). Ten po dział zna cze nio wy wy ra -
zu w za le ż no ści od ar te fa ktu, do któ re go się od no si, wi do cz ny jest wy -
ra ź nie w słow ni ku in ter ne to wym The NAS Old Te sta ment He brew Le -
xi con, gdzie in te re sujący nas rze czo w nik de fi niu je się ja ko ja ko:
‘1. ves sel which No ah bu ilt, 2. ba sket ves sel in which Mo ses was pla -
ced’ (The NAS Old… 2020, hasło Tebh).

Dla ba dań pro wa dzo nych w ni nie j szym ar ty ku le jest isto t ne, jak
rze czo w nik tebh in ter pre towa ny był w cza sie, z któ re go po chodzą
ana li zo wa ne w tym te kście tłuma cze nia. Źródłem ta kiej ogó l nej, utrwa- 
lo nej wie dzy są w ka ż dej epo ce słow ni ki i te za u ru sy. Nie spo sób przy -
to czyć tu de fi ni cji z wie lu wy da w nictw te go ty pu. Dla zo bra zo wa nia
spo so bu uj mo wa nia in te re sujące go nas tu rze czo w ni ka cy tu ję hasło
za wa r te w szes nasto wie cz nym słow ni ku Ma r co Ma ri nie go:

???   Nomen femininum genere sine plurali, vertens He in Thau […] Arca, capsa
[Arca, cassa]. Dicitur in Bibliis tantum de arca Noe et alia arca in qua Moses fuit
expositus. Synonima sunt: ??? et ???  (Marini 1593). 

Ta de fi ni cja słow ni ko wa kon cen tru je się na zna le zie niu re fe ren tów 
oma wia ne go rze czo w ni ka w te k ście Ta na chu z jed nej stro ny, z dru giej 
na po da niu od po wied nich zna czeń. Przy to czo ne ja ko sy no ni my rze -
czo w ni ki o zna cze niu ‘skrzynia’ po ka zują, że wy ra zy porządko wa ne
są ze wzglę du na tę właś nie wa r tość se man tyczną, a nie właściwą im
de no ta cję w te k ście bi b li j nym. Ta ki spo sób pa trze nia na słow ni c two
bi b li j ne po twier dzają ta k że przekłady wcze ś nie j sze oraz te, któ re spo-
rządza ne były w in te re sującym nas tu okre sie, cho ciaż, jak do wodzą
pro wa dzo ne ni żej ana li zy, w wie lu przy pa d kach na do bór le kse mów
miało wpływ nie ty l ko związa ne z da nym wy ra że niem zna cze nie, ale
ta k że in ne czyn ni ki, np. za sta na tra dy cja przekłado wa.

Trud ny do właści wej in ter pre ta cji jest też dru gi z wy mie nio nych
wy żej rze czo w ni ków, mia no wi cie go fer. W Ta na chu jest po świa d czo -
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ny ty l ko je den raz we fra zie:                       . Ana lo gi cz nie jak tebh nie
wy stę po wał on w ję zy ku he bra j skim z cza su re da go wa nia tej czę ści
te kstu bib li j ne go. Zo stał za po ży czo ny z któ re goś z ję zy ków ościen -
nych. Ki l ka ró ż nych pro po zy cji ety molo gi cz nych te go wy ra zu po da je
Je wish En cy klo pe dia, wska zując m.in. na kon ce pcje, że mo że być to
po ży czka asy ry j skie go rze czo w ni ka gi pa ru ‘trzcina’ lub też błęd nie
prze pi sa na z babi lo ń skie go do ku men tu fra za gu s hu re ise ri ni ‘belki
cedrowe’ (Hirsch, Hy ve r nat 2020). Po do b nie jak w przy pa d ku oma -
wia ne go wy żej rze czo w ni ka rów nież i w odniesieniu do go fer mo ż na
usta lić ty l ko je go re fe ren cję w kon kre t nym mie j s cu te kstu bib li j ne go.
Wy stę pujące w da l szych przekładach te go te kstu oraz w słow ni kach
he braj sz czyz ny bi b li j nej zna cze nia są wy ni kiem pó ź nie j szych in ter -
pre ta cji. Słow ni ki oraz opra co wa nia teo lo gi cz ne wska zują tu na ro dzaj
drze wa lub też na je go kon kre t ny ga tu nek. Pie r wszy ze spo so bów ro -
zu mie nia wy stę pu je np. w pra cy Ju liu sa Fürsta, gdzie do da t ko wo zna -
j du je się in fo r ma cja usz cze góławiająca: ge nus ar bo rum […] in ve ni tur 
etiam in li g nis occi den ta li bus (Fürst 1840, s. 254). Wśród wspomnia -
nych w tej de fi ni cji drzew wy mie nia ne są przez ró ż nych au to rów naj -
cze ściej: cy prys i cedr (zob. Par k hurst 1813, s. 118), a ta k że eu ro pe j -
skie jadła i so s na. Ka ż dy z le ksy ko nów za wie ra rów nież in fo r ma cje
o roz wiąza niach se man ty cz nych pro po no wa nych w te k ście Sep tu a -
gin ty i Wu l ga ty. Gu i lan di nus, żyjący w XVI wie ku nie mie cki le karz
i bo ta nik do wo dzi, że kon ce pcje uto ż sa miające he bra j ski go fer z ce drem, 
a nie sosną po chodzą z pism ra bi na c kich, a nie chrze ści ja ń skich.2 

Obe c na w Ta na chu ję zy ko wa tra dy cja he bra j ska kon tra stu je z prze-
kładem wi do cz nym w Sep tu a gin cie, gdzie rze czo w nik ???? tłuma czo -
ny jest przez ??????? ‘skrzynia’ ty l ko w od nie sie niu do Ar ki No e go: 

Do da j my, że jest to ten sam rze czo w nik, któ ry w Sep tu a gin cie de -
no tu je Ar kę Przy mie rza3, oz na czaną w Ta na chu przez wy raz          , np.:

                                                                                                                                 (Joz 3,6).

Przy j mując re a li styczną in ter pre ta cję te kstu, dla obie ktu, w któ rym
umie sz czo no Mo j że sza, wy bra no rze czo w nik        ‘kosz’:                                        

Za pro pono wa ny przez Sep tu a gin tę spo sób in ter pre ta cji te kstu Ta -
na chu da je się zaob se r wo wać rów nież u Jó ze fa Fla wiu sza, któ ry
w ory gi na l nej, gre c kiej wer sji swe go dzieła                        ???????? ??? ar -
kę No e go na zy wa rze czo w ni kiem ???????    ‘skrzynia’:

                                                                                                                             (Flavi Jo se p hi opera 1892).

Nie cy tu je za tem wie r nie te kstu Sep tu a gin ty, z któ re go ko rzy stał
na rów ni z ory gi nałem he bra j skim (zob. Fla wiusz 1979, s. 32–33),
lecz wy bie ra w swo jej na rra cji rze czo w nik syno ni mi cz ny, se man ty cz -
nie od dający cha ra kter opi sy wa ne go obie ktu. 

Za wie rającą rze czo w nik go fer fra zę      Sep tu a gin ta od da je przez
????? ??????????    (dosł. drze wo kwa dra to we):

Wspo mnia ny już wy żej Jó zef Fla wiusz w swo im dzie le, na wią-
zując do wska za nej wy żej fra zy po świa d czo nej w Sep tu a gin cie, zmie -
nia człon de te r mi nujący i za miast o ro dza ju dre w na mó wi o ilo ści po -
zio mów Ar ki No e go, uni kając w ten spo sób tłuma cze nia kłopo t li we -
go rze czo w ni ka z ory gi nału he bra j skie go:

 

Za pro pono wa ne przez Sep tu a gin tę roz wiąza nia zo stały prze ję te
przez św Hie ro ni ma w Wu l ga cie. Ana lo gi cz nie do tłuma cze nia gre c -
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kie go oby d wa wspo mnia ne ar te fa kty bi b li j ne na zy wa on od mien ny mi
rze czow ni ka mi, któ re są se man tycz ny mi odpo wied ni ka mi wy ra zów
za wa r tych w te k ście gre c kim. I tak ar kę No e go od da je przez łaci ń ski
rze czo w nik ar ca/ar cha ‘skrzynia’:

fac tibi arcam de lignis le vi ga tis man siun cu las in arca facies et bi tu mi ne linies in trin -
se cus et ex trin se cus,

zaś ko szyk, w któ rym umie sz czo no Mo j że sza, przez rze czo w nik fi s -
cel la ‘koszyczek’ (Jo u gan 1957):

su m p sit fi s cel lam sci r pe am, et linivit eam bi tu mi ne ac pice. 

Za Se p tu a gintą po stę pu je Hie ro nim rów nież, gdy tłuma czy rze -
czownik go fer. Ogó l ny sens z tłuma cze nia gre c kie go ‘drzewo ob ro -
bio ne’ (dosłow nie: ‘drzewo kwa dra to we’) od da je przez łaci ń skie li g -
num le vi ga tum (łac. le vi go ‘gład zić’): 

fac tibi arcam de lignis le vi ga tis man siun cu las in arca facies. 

Trans la to r skie roz strzy g nię cia na grun cie Sep tu a gin ty, a prze de
wszy stkim Wu l ga ty, de cy do wały w du żej mie rze o spo so bie in ter pre -
ta cji oma wia nych rze czo w ni ków, co zna lazło swój wy raz w le ksy ko -
nach, a prze de wszy stkim za de cy do wało o kształcie przekładów na ję -
zy ki na ro do we, w tym ję zyk cze ski i pol ski.

Kształt ję zy ko wy ka ż de go tłuma cze nia za le ży w zna cz nym sto p -
niu od przy j mo wa nej po sta wy wo bec te kstu będące go pod stawą prze-
kładu, a ta k że od sto sun ku do doty ch cza so wych roz wiązań w tłuma -
cze niu da ne go fra g men tu bib li j ne go. Cze ska tra dy cja trans la to r ska
się ga XIV wie ku. Naj sta r szym zna nym tłuma cze niem jest po chodzą-
ca z 1360 ro ku Bi b le leskovecko-drážďanská. Ten tekst oraz Bi b le
olomoucká (1417) i Bi b le litoměřicko-třeboňská (1409–1414) tworzą
pierwszą re da kcję cze skich przekładów bi b li j nych. Do re da kcji dru -
giej na leżą: Bi b le boskovická (1415), Bi b le hlaholská (1416), Bi b le
moskevská (XV w.) oraz Táborská bi b le, zna na też pod nazwą Mly-
nářčina bi b le (XV w.), do trze ciej za li cza się Bi b le Padeřova (1435).
Na re da kcję czwartą składają się bi b lie dru ko wa ne. Pie r wsza cała Bi -
b lia w ję zy ku cze skim (i pie r wsza w jed nym z je zy ków słowia ń skich), 
Bib le pražská, zo stała opub li ko wa na w 1488 ro ku. Rok pó ź niej spod

pra sy dru ka r skiej wy cho dzi Bi b le kutnohorská. Pie r wsza dru ko wa na
Bi b lia szes nasto wie cz na, Bi b le be natská, wyszła w 1506 ro ku w We -
ne cji, stąd jej na zwa. Pod sta wę jej re da kcji sta no wił tekst Bi b lii kut no -
ho r skiej. W 1529 ro ku uka zu je się wy dru ko wa na nie miecką szwa -
bachą Bi b le Severýnova, któ ra była re dakcją te kstu Bi b lii we ne c kiej.
Z nie wie l ki mi zmia na mi tekst Bi b lii Se we ry no wej uka zu je się w 1540 
ro ku w No ry m ber dze, stąd to wy da nie no si na zwę Bi b le norimberská.
Osta t nim wy dru ko wa nym w XVI wie ku cze skim te kstem bi b li j nym
tłuma czo nym z Wu l ga ty była wy da na w 1549 ro ku Bi b le Me lan tri -
cho va. Bi b lia ta to jed no z naj waż nie j szych wy dań w re ne san so wych
Cze chach. Jest to re da k cja utra kwi sty cz na, ale Me lan trich uw z glę d nił
w niej też punkt wi dze nia ka to li ków i lu te ran.4 W Cze chach pierw-
szym przekładem z ję zy ków ory gi nału jest wy dru ko wa na w sze ściu
to mach w la tach 1579–1593 pro te stan cka Bi b le kralická. 

Na grun cie pol skim ze śred nio wie cza zna ne jest jed no pełne tłu-
ma cze nie Pi s ma Świę te go, Bi b lia kró lo wej Zo fii, z XV wie ku. Li cz nie 
no we przekła dy bi b li j ne (tak całości, jak i psałte rzy) po ja wiają się
w wie ku XVI. Pod czas gdy Bi b lie cze skie były, po za Bi b lią kra licką,
ko le j ny mi re da kcja mi rę ko pi sów i wcze ś nie j szych wy dań dru ko wa -
nych, na te re nie Pol ski zainte reso wa nie przekładem bi b li j nym za owo -
co wało czte re ma no wy mi tłuma cze nia mi. Pie r wszym tłu ma cze niem
z ję zy ków ory gi nału jest wy dru ko wa na w 1563 ro ku ka l wi ń ska Bi b lia
brze ska, zwa na też Ra dzi wiłłowską, pie r wszy dru ko wa ny, pełny ka to -
li cki przekład Pi s ma Świę te go, Bi b lia Le o po li ty, opa r ty na Wu l ga cie,
wy szedł dru kiem w 1561 ro ku. W ki l ka lat pó ź niej (1570–1572) uka -
zu je się tłuma czo na rów nież z ję zy ków ory gi nału pro te stan cka Bi b lia
Szy mo na Bud ne go (Bi b lia nie świe ska), wre sz cie pod ko niec stu le cia,
w 1591 ro ku wy da no ka to licką Bi b lię w przekład zie Ja ku ba Wu j ka,
któ ra, przełożo na z od wołaniem do ję zy ków he bra j skie go i gre c kie go, 
zo stała już po śmie r ci au to ra po pra wio na według za sad za wa r tych
w Wu l ga cie lo wa ń skiej.5 
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4 Szerzej zob. np. Merell 1956, Kyas 1997. 
5 Szerzej na temat tłumaczeń Biblii na język polski w XVI wieku zob. Kwilecka

2003a, 1990, zob. też: Ziomek, 1976, s. 48–51.



Ka ż dy przekład wpi su je się w dwie tra dy cje: pierwsza to tra dycja
ku l tu rowa, w któ rej po wstał przekłada ny utwór, a ta k że ce chy se man -
ty cz ne i gra ma ty cz ne ję zy ka ory gi nału, dru ga tra dy cja jest ro dzi ma,
obok spe cy fi ki ję zy ka uwa z ględ nia uwa run ko wa nia ku l tu ro we, któ -
rych jed nym z ele men tów są wszy stkie do ko na nia po prze dni ków na
da nym ob sza rze trans la to r skim, sku t kujące fun kcjo no wa niem w ję zy -
ku okre ślo nych, czę sto na wet już spe tryfi ko wa nych, wy ra żeń od no-
szących się do tłuma czo nych re a liów. Ich wy stę po wa nie mo że być
ogra ni czo ne wyłącz nie do tłuma czo ne go te kstu, mogą one jed nak stać 
się też skład ni ka mi okre ślo ne go dys ku r su (np. re li gij ne go) czy w krań-
co wych przy pa d kach być skład ni ka mi ję zy ka po to cz ne go. 

Tak cze ska, jak i pol ska bi b li j na tra dy cja trans la to r ska się ga ko ń ca
XIV wie ku. Już wów czas zro dziły się te ch ni ki przekłado we6, któ re
wi do cz ne są ta k że w te kstach pó ź nie j szych. Pod czas jed nak gdy w przy-
pa d ku Bi b lii cze skich mo ż na wska zać dokład nie wpływ po szcze gó l -
nych wcze ś nie j szych eg zem p la rzy na re da kcje pó ź nie j sze, w przy pad-
ku pol skim ta kich mo ż li wo ści nie ma. Ze śred nio wie cza za cho wało
się, jak wspo mniałem wy żej, ty l ko je d no tłuma cze nie Sta re go Te sta -
men tu, mia no wi cie Bi b lia kró lo wej Zo fii, któ ra tłuma czo na z Wu l ga ty 
za wie ra li cz ne wpływy cze skie (zob. Wa ni co wa 2010, s. 13–35). 

Przekłady bi b li j ne w Cze chach od śred nio wie cza do pie r wszej
połowy XVI wie ku opa r te są na Wu l ga cie. W rę ko pi śmien nych teks-
tach pie r wszych dwóch re da kcji fra za fac ti bi ar cam de li g nis le vi ga -
tis, będąca przed mio tem uwa gi w ni nie j szym ar ty ku le, jest re gu la r nie
tłuma czo na ja ko koráb z dřevě obtesaného, np.:

– Biblia lesko wecko- drezde ń ska: A ty učiň sobě koráb z dřevě obte-
saného,

– Biblia ołomu nie cka:  A ty učiň sobě koráb z dřevě obtesaného,
– Biblia bo sko wi cka:  A ty učiň sobě koráb z dřevě obtesaného,
– Biblia ta bo r ska :  A ty učiň sobě koráb z dřevě obtesaného.

Przy to czo ne po wy żej przykłady po ka zują, że tłuma cze nie cze skie, 
szcze gó l nie członu kon sty tuty wne go gru py ar cha de li g nis le vi ga tis,
rze czo w ni ka ar cha, da le kie jest od dosłow no ści. Uw z ględ niający sy -
tu a cję wy ra zu ar cha w te kstach śred nio wie cz nych Słow nik łaci ny śred-

nio wie cz nej w Pol sce przy pi su je mu wa r to ści se man ty cz ne: ‘skrzy nia, 
skrzyn ka do prze cho wy wa nia pie nię dzy, szka tuła, tru m na, Ar ka Przy -
mie rza, ar ka No e go’ (Słow nik łaci ny… 1983). Wy bie rając ja ko ek wi -
wa lent rze czo w ni ka łaci ń skie go cze ski koráb, trans la cje re zy g nują
z przy wołania wy wodzące go się je sz cze z Ta na chu, a zna ne go za pe w -
ne w owym cza sie po przez po śred ni c two Sep tu a gin ty, a szczegó l nie
Wu l ga ty, zna cze nia ‘skrzynia’ na rzecz przy j mo wa nej in ter pre ta cji ar -
ki No e go ja ko sta t ku. Tłumacz re zy g nu je z pro stej od powie d nio ści
wy ra zo wej na rzecz od da nia okre ślo nych in ter pre ta cji obe cnych w ów-
cze s nej ku l tu rze eu ro pe j skiej. Za rów no przy to czo ne wy żej spo so by
tłuma cze nia łaci ń skie go rze czo w ni ka ar cha, jak i te, któ re po świa d -
czo ne są w re da kcjach pó ź nie j szych, a ta k że w przekładach pol skich
(zob. ni żej), mieszczą się w ogó l nie j szej tra dy cji ku l tu ro wej mo ty wo -
wa nej przez jedną z mo ż li wych da w nych konce ptua li za cji ar ki No e go
ja ko sta t ku. Ta ki spo sób uj mo wa nia te go bib li j ne go ar te fa ktu zna ny
jest za rów no w tra dy cji mu zułma ń skiej, jak i chrze ści ja ń skiej. Jak po -
da je Je wish Ency c lo pe dia, w Ko ra nie ar ka na zy wa na jest przez dwa
ró ż ne wy ra zy o zna cze niu ‘statek’: 

Mohammed’s con ce p tion of the Ark of Noah was of an or di na ry ship. He refers to
it fre qu en t ly in spe a king of Noah, and in all but two cases uses the word „fulk,” which
is el se w he re his usual word for a ship. In one passage (sura liv. 14) he calls it „a thing
of boards and nails”; in another (XXIX. 14), „safinah,” which he also uses el se w he re
of a ship (Jewish Ency c lo pe dia 2020; hasło Ark of Noah).

Ten spo sób konce ptua li za cji wi do cz ny jest ta k że w pi s mach oj ców 
Ko ścioła (gdzie ar ka tra kto wa na jest ale go ry cz nie ja ko sta tek na wzbu-
rzo nych wo dach Po to pu) oraz w przekładach bi b li j nych. Uj mo wa nie
ar ki No e go ja ko sta t ku po świa d cza je sz cze wy da ne na początku XVIII 
wie ku dzieło Vi to Schef fe ra: 

[…] quia ex arca sua pro di vit, que nunquam in terra fundata et sta bi la ta extitit: erat
enim in formam navis et vere navis […] Atque in hoc navis Noem matrem Jesu im ma -
cu la tam re prae sen ta vit (Scheffer 1712, s. 617).

Jak po ka zu je przy to czo ny fra g ment, w od nie sie niu do ar ki No e go
uży wa au tor za rów no łaci ń skie go rze czo w ni ka ar ca, jak i na vis ‘okręt,
sta tek’. Osta t ni z nich jest ta k że eks po nen tem tre ści ale go ry cz nych. Ta 
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ku l tu ro wa konce ptua li za cja ar ki No e go aktu a li zu je się w ba da nym
okre sie, a ta k że (jak po ka zu je przy to czo ny wy żej cy tat) w wie kach po
nim na stę pujących, prze de wszy stkim w pi s mach teo lo gi cz nych. W tekś- 
cie bi b li j nym zo stała po świa d czo na ty l ko na grun cie cze skim i pol -
skim. Nie udało mi się zna leźć od wołujących się do tej tra dy cji roz -
wiązań trans la to r skich ani w Bi b liach nie mie c kich, ani an gie l skich. 

W cy to wa nych wy żej fra g men tach Bi b lii bar dziej in ter pre tacją
fra zy łaci ń skiej de li g nis le vi ga tis niż jej wie r nym przekładem jest też
syn ta g ma z dřevě obtesaného, któ ra za wie ra tre ści związa ne z drze -
wem go fer. Po rów na nie Wu l ga ty i te kstu cze skie go po ka zu je, że
tłumacz wy bie rając przy mio t nik obtesaný ja ko od po wied nik łaci ń -
skie go le vi ga tus, od da je ten sam sens, wska zując ty l ko na in ny spo sób 
ob ró b ki dre w na. Na grun cie se man ty ki le ksy ka l nej ta ka re la cja rze -
czy wi ście za cho dzi. Mo ż na jed nak założyć, że pod ję ta w tra kcie pra cy 
nad przekładem de cy zja trans la to r ska miała głębszą mo ty wa cję. Tłu-
macz in spi ro wał się w tym przy pa d ku pra wdo podo b nie in ter pre tacją
oma wia nej fra zy znaną mu z dzieła św. Au gu sty na pt. Enar ra tio nes in
psa l mos, któ ry pi sze:

 Hoc agit ar ti fi cio sa manus Dei etiam per linguam nostram, ut ad illius ae di fi cii fa -
bri cam con qua dre mi ni. Non enim frustra etiam de lignis qu a dra tis ae di fi ca ta est arca
Noe, quae ni hi lo mi nus figuram ge sta bat Ec c le siae. Quid est enim qu a dra ri? At ten di te
simi li tu di nem qu a dra ti lapidis: similis debet esse chri stia nus (Sancti Aurelii Au gu sti -
ni... 1837, s. 219).

Jed no z mo ż li wych zna czeń wy ra zu qu a dra ri w przy to czo nym
kon te kście to ‘ociosanie’. Taką in ter pre ta cję zna cze niową te go wy ra zu
po twier dza do da t ko wo kon tekst po chodzący z pra cy Do min go Rie ra:

[…] per arcam Noe factam ex lignis politis, gu a dra tis, dolatis (Riera 1700, s. 240).

Przekładając oma wia ny fra g ment te kstu, tłumacz wy bie ra za tem
taki le ksem, któ ry z jed nej stro ny od da je ogó l ny sens wpro wa dza ny
do oma wia ne go fra g men tu przez wy raz łaci ń ski, z dru giej przy wołuje
znaną in ter pre ta cję tej czę ści te kstu bib li j ne go za wartą w pi s mach św.
Au gu sty na. 

In ne nie co roz wiąza nia trans la to r skie wi do cz ne są w bi b liach na -
leżących do re da kcji trze ciej i czwa r tej. Ana lo gi cz nie jak w te kstach

bi b li j nych wcze ś nie j szych re da kcji łacińską pod sta wę oma wia nej gru-
 py, ar cha, od dają one kon sek wen t nie przez rze czo w nik koráb. In ne go
wy bo ru do ko nują, gdy przy cho dzi im przetłuma czyć człon de te r mi -
nujący oma wia nej gru py. Bi b lie Pa de rzo wa, pra ska, kut no ho r ska i Se -
we ry no wa łacińską fra zę de li g nis le vi ga tis od dają przez: z dřevě
oblovaného / z dřevě hoblovaného / z dříví hoblovaného: 

– Biblia Pa de rzo wa: Učiň sobě koráb z dřevě oblovaného,
– Biblia praska: Učiň sobě koráb z dřevě hoblowaného,
– Biblia kut no ho r ska: Učiň sobě koráb z dřevě hoblovaného,
– Biblia Se we ry no wa: Učiň sobě koráb z dříví hoblovaného.

Wy bie rając taką ek wi wa len cję le ksy kalną, tłumacz przy wołuje tę
samą sy tu a cję se man tyczną, któ ra za wa r ta jest w te k ście Wu l ga ty, ty l -
ko ina czej ją porządku je. Pod czas gdy wy raz łaci ń ski pro fi lu je czyn -
ność (le vi go ‘gład zić’), uży ty w trzech wska za nych przekładach je go
od po wied nik cze ski pro fi lu je na rzę dzie. Tak sa mo spro fi lo waną sy tu -
a cję przed sta wia rów nież przy mio t nik obtesaný wy bra ny ja ko ek wi -
wa lent łaci ń skie go le vi ga tus w te kstach na leżących do pie r wszej
i dru giej re da kcji. Trud no orzec, na ile wpro wa dzo na do te kstów cze -
skich zmia na jest sa mo dzie l nym roz wiąza niem tłuma czy cze skich,
chcących zbli żyć se man ty cz nie tłuma cze nie do ory gi nału, na ile na to -
miast jest wy ra zem sze r szej ten den cji, przy naj mniej re gio na l nej, do
wy bo ru ta kiej te ch ni ki tłuma cze nia te go fra g men tu Bi b lii. Iden ty cz ne
roz wiąza nie trans la to r skie wy stę pu je bo wiem re gu la r nie ta k że w prze-
łożo nych z Wu l ga ty pięt nasto wie cz nych Bi b liach nie mie c kich. Po raz 
pie r wszy za świa d czo ne zo stało w Za iner - Bi bel (1475): 

Mach dir ein arch von ge ho be l tem holtz. 

To ż sa me tłuma cze nie te go fra g men tu wy stę pu je też w in nych dru -
ko wa nych Bi b liach nie mie c kich z XV wie ku: Sen sen s ch midt-Bi bel
(1476–1478), Sor g - Bi bel (1477, 1480), Kobe rger - Bi bel (1483), Grü-
ninger-Bibel (1485), Schönsperger-Bibel (1487, 1490), Lübecker-Bi-
bel (1494). We wcze ś nie j szych wy da niach w tej fun kcji jest po świa d -
czo ny przy mio t nik schlecht (st.n. ‘gład ki, płaski’). Przy to cz my fra g -
ment z naj sta r szej dru ko wa nej bi b lii nie mie c kiej, Men te lin- Bi bel
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(1466): Mach dir ein arch von schle ch tem ho l t ze. Ana lo gi cz ne tłuma -
cze nie zna j du je się też w Egge ste in- Bi bel (1470). 

Tłuma cze nie łaci ń skie go wy ra zu le vi ga tus przez ge ho belt po świad-
czo ne jest w bib lii nie mie c kiej czter dzie ści lat pó ź niej niż w cze skiej.
Trud no jed nak usta lać tu kie ru nek wpływów. Mo ż na założyć, że
w okre sie roz bu do wa nych re la cji po li ty cz nych i ku l tu ro wych mię dzy
Cze cha mi a Nie mca mi, obe c ne w te kstach wspó l ne roz wiąza nia trans -
la to r skie są wy ni kiem współpra cy na grun cie trans la to r skim, a nie od -
po wie dzią na szerzącą się w tym cza sie ten den cję tłuma cze nia tej czę -
ści te kstu bib li j ne go, al bo wy ni kiem za po ży cza nia z te kstu do te kstu
(pro blem wy ma ga szcze gółowe go zba da nia). 

Spo sób przekładu łaci ń skiej fra zy ar cam de li g nis le vi ga tis obe c ny 
w te kstach cze skich, któ ry za początko wał tłumacz (re da ktor) Bi b lii
Pa de rzo wej po wtó rzo ny zo stał dosłow nie w je dy nej pol skiej bi b lii
śred nio wie cz nej, mia no wi cie Bi b lii kró lo wej Zo fii. 

W tym te k ście łaci ń skie mu rze czow ni ko wi ar ca/ar cha od po wia da
po stro nie pol skiej, ana lo gi cz nie jak w te k ście cze skim, rze czo w nik
ko rab. Iden ty cz ny kształt le ksy ka l ny ma rów nież fra za de te r mi nują-
ca: A ty uczyń so bie ko rab z drze wa heb lo wa ne go, przy by tek w nim
roz li cz ny zdziałasz.

Biorąc pod uwa gę in ne ce chy ję zy ko we bib lii pol skiej mo ż na za-
łożyć, że ta kie roz wiąza nie trans la to r skie do te kstu pol skie go tra fiło
naj pe w niej z re da kcji cze skiej. 

W ten sam nurt tra dy cji trans la to r skiej wpi su je się ta k że Bi b lia Le -
o po li ty, pie r wszy pełny przekład do ko na ny z Wu l ga ty w XVI stu le ciu. 
Ana lo gi cz nie jak w te k ście śred nio wie cz nym łaci ń skie mu ar ca/ar cha
od po wia da ko rab: Uczyń so bie ko rab z drzew he b lo wa nych, po czy ń że
w ko ra biu ko mor ki.

Wa r to rów nież za uwa żyć, że po do b nie jak to miało mie j s ce w bi-
b lii śred nio wie cz nej, tłumacz od da je na zwę ma te riału, z któ re go zo -
stała zbu do wa na ar ka, przekładając łacińską fra zę de li g nis le vi ga tis
przez z drzew he b lo wa nych. O sto p niu utrwa le nia tej te ch ni ki przekła- 
do wej w pol skiej trans la to ry ce bi b li j nej XVI wie ku niech świa d czy
fakt, że co do słowa fra za ko rab z drzew he b lo wa nych po wtó rzo na zo -

sta nie w pó ź nie j szym o ponad 30 lat przekład zie Ja ku ba Wu j ka: Uczyń 
so bie ko rab z drze wa heb lo wa ne go, mie sz kan ka w nim po czy nisz.

Au tor wpra w dzie de kla ru je na ka r cie ty tułowej, że tłuma czy „z do- 
kłada niem te kstu ży do wskie go i gre c kie go”, w oma wia nym przykład -
zie podąża jed nak wie r nie za do ko na nia mi swo ich po prze dni ków, za -
rów no gdy idzie o tłuma cze nie rze czo w ni ka ar ca/ar cha, jak i de te r mi -
nującej go fra zy na zy wającej dre w no, z któ re go ar ka zo stała wy ko na -
na. Trze ba jed nak pa mię tać, że kształt fra zy mo że być dziełem po pra -
wiającej tłuma cze nie Wu j ko we ko mi sji. 

Trud no założyć bez po śred ni wpływ Bi b lii kró lo wej Zo fii na de cy -
zje trans la to r skie wi do cz ne w tłuma cze niach pó ź nie j szych. Ta zbie ż -
ność jest mo ty wo wa na pra wdo podo b nie prze ję ciem przez tłuma czy
pol skich roz wiązań obe cnych w dru ko wa nych cze skich te kstach bi-
bli j nych, na leżących do re da kcji czwa r tej. Za przy ję ciem ty l ko wpły-
wu cze skie go na tłuma cze nia pol skie, z po mi nię ciem od działywa nia
tłuma czeń nie mie c kich, prze ma wia fakt pełnej zgod no ści le ksy ka l nej
fraz po świa d czo nych w te kstach pol skich z ty mi, któ re wy stę pują
w re da kcjach cze skich. 

Wszy stkie cze skie te ksty bi b li j ne z okre su od XIV do XVI wie ku
bez wyjątko wo wy bie rają dla od da nia zna cze nia ‘arka Noego’ rze czow- 
nik koráb. Chara ktery sty cz ne jest to, że tą drogą po stę pu je rów nież
tłumacząca z ję zy ków ory gi na l nych Bi b le kralická. W tym kon te k ście 
wa r to spra w dzić, jak ten rze czo w nik fun kcjo no wał w poza bib li j nym
dys ku r sie w przy ję tym tu okre sie cza so wym. 

Ma te riały, któ re za wie ra Staročeská textová ban ka po twier dzają
kon te ksty, w któ rych ar ka No e go oz na cza na jest za rów no przez rze -
czo w nik koráb, jak i za po ży czo ny z Wu l ga ty ar cha, np.: 

ež było přikázáno když by Noe dělal koráb, abi na bocě korába učinil okonce 
Na t dv hor sto ji ar cha Noe.

Ten osta t ni naj czę ściej po świa d czo ny jest we wspo mnia nym ko r -
pu sie w zna cze niu ‘Arka Przymierza’, np. pověděli, že ar cha boží vza -
ta jest (Staročeská textová ban ka 2020). 
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Ana lo giczną sy tu a cję w dys ku r sie re li gi j nym po twier dza też Střed-
něčeská textová ban ka, np. na té hoře sto ji ar cha Noe v nichžto Noe
dělal koráb před po to pu.

Tak, jak miało to mie j s ce w okre sie sta ro cze skim, ar ka naj czę ściej
de no tu je Ar kę Przy mie rza, np.: manžel její za bit a ar cha boží odňatá
(Středněčeská textová ban ka 2020).

Do da j my, że w obu ko r pu sach rze czo w nik skříně, któ ry se man -
tycz nie od po wia da łaci ń skie mu ar ka/ar cha, jest po świa d cza ny ty l ko
w od nie sie niu do Ar ki Przy mie rza. 

Przy to czo ne kon te ksty po ka zują, że w poza bib li j nym dys ku r sie re -
li gi j nym na oz na cze nie ar ki No e go uży wa ne były dwa rze czo w ni ki:
ko ráb i ar cha. Sy tu a cja ob ser wo wa na w te kstach bi b li j nych do wo dzi
trwałości tra dy cji przekłado wej. Trans la to rzy do ko nując tłuma cze nia
czy re da kcji te kstu bib li j ne go, teo re ty cz nie mie li wy bór; mo gli wy ko -
rzy stać w przekład zie je den z rze czo w ni ków fun kcjo nu ja cych w tym
sa mym zna cze niu w dys ku r sie poza bib li j nym. Sto so wa li jed nak kon -
sek wen t nie spo sób trans la cji, ja ki przy ję to w pie r wszych tłuma cze -
niach śred nio wie cz nych. Zna mien ne, że taką de cy zję trans la torską
spo ty ka się ta k że w przełożo nej z ory gi nału przez bra ci cze skich Bi-
blii kra li c kiej. W tym przy pa d ku ro dzi ma tra dy cja trans la to r ska stała
się si l nie j sza niż no we ten den cje przekłado we spo ty ka ne w tłuma czo -
nych z ję zy ka he bra j skie go bi b liach pro te stan c kich, gdzie, zgod nie
z in ter pre tacją zna cze nia tebh, po ja wia sie tak w tłuma cze niach pol -
skich, jak i w Bi b lii Ma r ci na Lu tra rze czo w nik o zna cze niu ‘skrzynia’
(skrzy nia/ar cha/Ka sten). 

Ta ki wy bór dla oz na cze nia ar ki No e go mie li tłuma cze rów nież na
grun cie ję zy ka pol skie go. Wy stę pujący we fra zach przy to czo nych
z tłuma czeń ka to li c kich rze czo w nik ko rab w pol szczy ź nie fun kcjo no -
wał, ana lo gi cz nie jak w Cze chach, nie ty l ko w Bi b lii, ale rów nież
w te kstach spo za te go krę gu: 

Ten będąc z łaski pa ń skiej ostrze żo ny
Zbudował sobie korab nie zmie rzo ny, 
Na ktorym pływał czasu złej pogody 
Po wie rz chu wody 
                  (Jan Ko cha no wski)

Po świa d czo na zo stała rów nież gru pa no mi na l na ko rab No e go: 

A iż jeden znaczyło sie przez on jeden korab Noego, okrom ktorego w potop nikt
nie jest za cho wan przy żywocie (Marcin Kromer), 

oraz połącze nie sze re go we: ko rab abo okręt: 

[...] kazał mu budować przez ten czas odwłoki korab abo okręt, w ktorym by mogł uść
onej po spo li tej plagi (Marcin Kromer; Słownik pol szczy z ny XVI wieku 1976,
s. 626–627). 

W przy pa d ku tłuma czeń pol skich kształt le ksy ka l ny oma wia nej
fra zy wy ni kał jed nak nie ty le z samo dzie l ne go zma ga nia się z pod -
stawą tłuma cze nia, co z prze ję cia go to we go roz wiąza nia trans lato r -
skie go te go mie j s ca te kstu z bib lii cze skich. 

Mo ż na za ry zy ko wać twier dze nie, że uży cie wy ra zu koráb dla od -
da nia łaci ń skie go ar cha jest ory gi na l nym do ro b kiem tłuma czy cze -
skich na po lu trans la cji bi b li j nej. Wspo mnia ne wy żej bib lie nie mie c -
kie re gu la r nie od dają ten wy raz przez za po ży czo ny z Wu l ga ty rze -
czownik arch/ar che. Wybór te go rze czo w ni ka w trans la cjach cze -
skich jest od po wie dzią nie ty le na tre ści za wa r te w te k ście pod sta wy
tłuma cze nia, co na zna ny w Eu ro pie je den ze spo so bów uj mo wa nia
ar ki No e go ja ko sta t ku. Przy ję cie tej rea li sty cz nej wi zji przez pierw-
szych tłuma czy miało za pe w ne na ce lu przy bli że nie te kstu po ten cjal -
ne mu od bio r cy. 

 We wszy stkich te kstach re da kcji trze ciej i czwa r tej opi sy wa na fra -
za ma to ż sa my kształt le ksy ka l ny: Učiň sobě koráb z dříví ho b lo va-
ného. Z te go ciągu po wtó rzeń trans la to r skich wyłamu je się tłumacz
(re da ktor) te kstu Bi b lii Me lan ti ho wej. Rze czo w nik ar cha z pod sta wy
tłuma cze nia od da je wpra w dzie wzo rem po prze dni ków przez cze ski
koráb, we fra zie de te r mi nującej wpro wa dza jed nak przy mio t nik bo ro- 
vý. W efe kcie ta kiej de cy zji inte re su jąca nas fra za ma kształt le ksy ka l -
ny: Učiň sobě koráb z dříví borového.

Elektronický slovník staré češtiny de fi niu je przy mio t nik borový ja -
ko: ‘1. (o dřevu ap.) borovicový, pocházející z bo ro vi ce, 2. (o le su)
borový, tvořený bo ro vi ce mi’. Slovník staročeský J. Ge ba u e ra ja ko
‘Kiefer’ i ilu stru je przykłada mi: bu o ro wa šiška Pas sKlem. 182a, ne-
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mámy lučišť bo ro wych DalC. 44 (Elektronický slovník staré češtiny
2020).

Przekładając fra zę de te r mi nującą, tłumacz nie szu ka odpo wie d -
nio ści (bli ż szej czy da l szej) na po zio mie le ksy ka l nym, lecz przy wołu- 
je ro zu mie nie te go fra g men tu te kstu obe c ne od sta roży t no ści w hi sto -
rii my śli bi b li j nej, któ re w de sy g na cie he bra j skie go rze czo w ni ka go -
fer ka że wi dzieć drze wo ży wi cz ne. Jak pi sałem we wstę pie ni nie j sze -
go ar ty kułu, w roz pra wach egze ge ty cz nych i w słow ni kach to ogó l ne
zna cze nie w od nie sie niu do re a liów czy sto bi b li j nych było iden tyfi ko -
wa ne z ce drem lub cy pry sem. Ten spo sób iden ty fi ka cji od nie sio ny do
śro do wi ska geo gra ficz ne go Eu ro py za owo co wał też in ny mi usz cze -
gółowie nia mi. Miast wspo mnia nych drzew eg zo ty cz nych, po ja wiają
się ty po we dla tej sze ro ko ści geo gra fi cz nej jodła i so s na. Wy kształco -
na w Eu ro pie tra dy cja tłuma cze nio wa związa na z ro zu mie niem de sy -
g na tu oz na cza ne go w ory gi na le przez rze czo w nik go fer wi do cz na jest
też w pó ź nie j szych słow ni kach, gdzie w ra mach usz cze gółowie nia
ogó l ne go sen su ‘drzewo ży wi cz ne’ obok ce dru, chara ktery stycz ne go
dla ob sza ru geo gra ficz ne go Ta na chu, po ja wia się ta k że eu ro pe j ska
jodła i świerk. Za przykład niech posłuży hasło z le ksy ko nu Ma rio de
Ca la s cio:

 Id quod ex pe ni tur est lignum leve super facies aquarum. Unde ??? de scen dens ab
hac radice sig ni fi ca bit pinum: Arbor qu a e dam, cuius ligna sunt levia […]. Sunt tamen
qui vel abietem, aut cedrum hoc nomen in ter pre tan tur (Ca la s cio 1747, s. 342).

Jak po ka zu je przy to czo na de fi ni cja, je sz cze w XVIII wie ku trwały
dys ku sje, któ ry z mo ż li wych wa rian tów ro zu mie nia rze czo w ni ka go -
fer wy brać. 

Przy j mując przed sta wio ne wy żej roz wiąza nie trans la to r skie, tłu-
macz Bi b lii Me lan ti cho vej wpi su je sie w tra dy cję bi b li j nych przekła-
dów pro te stan c kich. Ta sa ma kon ce p cja trans la to r ska wi do cz na jest
bo wiem w przekład zie Ma r ci na Lu tra, któ ry he bra j ski rze czo w nik go -
fer od da je przez nie mie cki Tan nen holz: Ma che dir ei nen Ka sten von
Tan nen holz und ma che Kam mern da rin und ve r pi che ihn mit Pech in -
nen und außen.

Ana lo gi cz ne roz wiąza nie tłuma cze nia te go fra g men tu przy j mie na 
grun cie pol skim Szy mon Bud ny oraz tłumacz Bi b lii brze skiej. Au tor
pie r wsze go na zie miach pol skich tłuma cze nia Bi b lii z ję zy ka ory gi -
nału ar kę No e go na zy wa rze czo w ni kiem ar cha, prze ję tym z Wu l ga ty:
Uczy ń że te dy so bie ar chę z drze wa jodłowe go i po bu duj iz bi ce w niej.

Te go rze czo w ni ka uży wa rów nież kon sek wen t nie w ko men ta rzach 
umie sz cza nych na ma r gi ne sach te kstu, np.: 

Au gu styn święty powiada, iż ta Archa była według pro po rcy jej ciała człowie cze -
go (Gen.),

Ar ka No e go zna czy nam Koscioł, oprócz któ re go zba wie nie być nie mo że. 

Ma te riał egzem plifi kacy j ny do hasła ARKA w Słow ni ku pol szczy -
z ny XVI wie ku po ka zu je, że sam rze czo w nik w opi sy wa nym zna cze -
niu był w uży ciu ta k że w in nych (po za bib li j ny mi) te kstach o te ma ty ce 
re li gi j nej:

W on czas, gdym arkę budował (Mikołaj z Wi l ko wie cka), wnidź co na ry chlej jak
gołębiczka do Archy, w Kościoł, w ktorym Bog mię sz kać raczy (Piotr Ar te miusz).

Spo za oma wia ne go przekładu bib li j ne go zna na jest rów nież fra za
ar cha No e go:

Tuć jest Kościoł jego święty […] tuć ona arka Noego, a przy by tek Boga żywego
(Piotr Ar te miusz).

W swo im tłuma cze niu wy ko rzy stał za tem tłumacz dla od da nia
zna cze nia nie sio ne go przez rze czo w nik tebh wy raz zna ny do brze
w dys ku r sie re li gi j nym owe go cza su, tak pro te stan c kim, jak i ka to li c -
kim. Miał w tym za kre sie do wy bo ru inną te ch ni kę trans la torską, mia -
no wi cie uży cie pol skie go rze czo w ni ka skrzy nia. Pod ję ta przez nie go
de cy zja jest do wo dem, że acz tłuma czył z ory gi nału, kie ro wał się też
w ja kimś sto p niu pro po zy cja mi za wa r ty mi w Wu l ga cie. Ja ko se man -
ty cz ny od po wied nik he bra j skie go go fer wy bie ra zgod nie z kształtują-
cą się wów czas tra dycją trans la torską przy mio t nik jodłowy. 

Inną de cy zję po dej mie tłumaczący ki l ka na ście lat pó ź niej z te kstu
ory gina l ne go Szy mon Bud ny. Dla od da nia zna cze nia rze czo w ni ka
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tebh wy bie ra pol ski od po wied nik skrzy nia: Uczyń so bie skrzy nię
z drze wa jodłowe go i po bu duj iz bi ce w niej. 

Ana lo gi cz nie postąpi, gdy przy j dzie mu przetłuma czyć od noszący
się do Ar ki Przy mie rza, rze czo w nik  ?? : Po wstań Je ho wo do od po -
cznie nia twe go, ty i skrzy nia mo cy two jej.

Jak wi dać, tłumacz kon sek wen t nie uni ka prze ję te go do pol szczy z -
ny z Wu l ga ty rze czo w ni ka ar cha, po mi mo że na le żał on już do le ksy -
ko nu ję zy ka pol skie go i był uży wa ny w dys ku r sie re li gi j nym (Sie -
radzki 2019). 

Rze czo w nik skrzy nia w oma wia nym tu zna cze niu po świa d czo ny
jest po za te kstem bi b li j nym ty l ko w połącze niu sze re go wym skrzy nia
al bo ko rab: Iż Noe sa mo osm w skrzy ni al bo ko ra biu za cho wał się od
po to pu (Ma r cin Kro mer).

Ana lo gi cz nie jak in ni tłuma cze pro te stan c cy zna cze nie wiąza ne
z he bra j skim rze czo w nikiem go fer tłuma czy przez jodłowy. Kon sek -
wen t nie też, wbrew za sta nej tra dy cji w tym za kre sie, ale zgod nie
z przy j mo wa nym ro zu mie niem zna cze nia te go rze czo w ni ka w pra -
cach teo lo gi cz nych i le ksy ko nach (zob. część wstę p na ni nie j sze go ar -
ty kułu), tłuma czy tebh przez skrzy nia. Wa r to za uwa żyć, że ta ka in -
ter pre ta cja obe c na jest już w Sep tu a gin cie i Wu l ga cie, nie była ona
jed nak uwzględ nia na we wcze ś nie j szych tłuma cze niach bi b li j nych.
Tak przekład M. Lu tra, jak i pol skie tłuma cze nia pro te stan c kie od -
wołują się bez po śred nio do zna czeń za wa r tych w te k ście ory gi nału.
Jest to tłuma cze nie na po zio mie le kse mu i po wtó rze nie w ten spo sób
pro po zy cji trans la to r skich za pro pono wa nych wcze ś niej przez Sep tu a -
gin tę i Wu l ga tę. Przyję te roz wiąza nia przy wołują ob raz ar ki uj mo wa -
nej ja ko pływająca skrzy nia, stwo rzo ny na pod sta wie opi su w Księ dze 
Ro dza ju (6.14–8.16), gdzie czy ta my:

 Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa ży wi cz ne go, uczyń w arce prze gro dy i po-
wlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz. A oto jak masz ją wykonać: długość arki –
trzysta łokci, pię ć dzie siąt łokci jej sze ro kość, wy so kość jej – trzy dzie ści łokci. Na kry -
cie arki prze pu sz czające światło sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do
arki w jej bocznej ścianie; uczyń prze gro dy: dolną, drugą i trzecią (Biblia Tysiąclecia
1982, s. 29).

W nie co in nej po sta ci ten fra g ment bi b li j ny przy ta cza Jó zef Fla -
wiusz:

Zbudował Noe arkę czte ro pię trową, długa na trzysta łokci, szeroką na pięćset
łokci, a na trzy dzie ści głęboką […]. Arka ta miała tak silne ściany i dach, że mogła
sprostać najgwałtow nie j sze mu choćby na po ro wi fal (Flawiusz 1979, s. 107). 

 Nie bez wpływu na de cy zje trans la to r skie obu pol skich tłuma czy
pro te stan c kich był spo sób tłuma cze nia tej fra zy za pro pono wa ny przez 
Ma r ci na Lu tra (zob. wy żej). 

Wa r to zwró cić też uwa gę na spo sób przekłada nia przez trans la to -
rów pro te stan c kich całej gru py no mi na l nej. Członem kon sty tuty w -
nym jest za wsze rze czo w nik o zna cze niu ‘skrzynia’ zaś de te r mi nująca 
syn ta g ma to drze wo jodłowe (niem. Tan nen ba um). Ta zbie ż ność te ch -
nik tłuma cze nio wych po ka zu je pewną tra dy cję trans la torską, któ ra
wy two rzyła się w śro do wi sku pro te stan c kim w te kstach tłuma czo -
nych wprost z ję zy ka ory gi nału. 

Roz wiąza nia pro pono wa ne go przez M. Lu tra i in nych tłuma czy
pro te stan c kich nie przy j mu je przełożo na przez bra ci cze skich z ory gi -
nału Bi b lia kra li cka. Fra zę ?????? ??? od da je przez: koráb z dříví go -
fer: 

Učiň sobě koráb z dříví gofer; příhrady zděláš v tom korábu, a oklejuješ jej vnitř
i zevnitř klím.

To roz wia za nie trans la to r skie prze j mie dosłow nie wy da na 1632
ro ku pol ska pro te stan cka Bi b lia gda ń ska.7 Taką samą te ch ni kę trans -
la torską w od nie sie niu do fra zy ?????? po twier dza rów nież pro te stanc- 
kie, an gie l skie tłuma cze nie King Ja mes Bi b le z 1611 ro ku: 

 Make thee an Arke of wood- Gop her.

 Wybór od po wied ni ka le kstka l ne go dla rze czo w ni ka tebh przez
au to ra przekładu cze skie go wska zu je, że acz się ga do te kstu ory gina l -
ne go, w pro ce sie trans la cji na wiązu je do za sta nej, cze skiej tra dy cji
tłuma cze nio wej, po twier dzo nej w li cz nych przekładach z Wu l ga ty,

7 Na temat związków Biblii kra li c kiej z Biblią gdańską zob.: Szeruda 1932,
Kwilecka 2003b.
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gdzie re gu la r nie od cza sów śred nio wie cza ten rze czo w nik, jak to po -
ka za li śmy wy żej, jest tłuma czo ny przez koráb. In ne roz wiąza nie przyj-
mu je, gdy przy cho dzi mu zna leźć ek wi wa lent dla dru gie go, sta no -
wiące go część dete rmi na to ra, rze czo w ni ka tłuma czo nej fra zy, go fer.
W tym przy pa d ku wy bie ra jed no z mo ż li wych, pro po no wa nych od
cza sów re ne san su roz wiązań trans la to r skich, wi do cz nych też w pó ź -
nie j szej, rów nież na leżącej do nu r tu pro te stan ckie go, Bi b lii kró la Ja -
ku ba, po stu lujące, by wy ra zy z te kstu pod sta wy tłuma cze nia, dla któ -
rych trud no zna leźć od po wied ni ki w ję zy kach wer naku la r nych, po zo -
sta wiać w wer sji ory gi na l nej, bez szu ka nia le ksy ka l nych ek wi wa len -
tów w ję zy ku do ce lo wym. Przekładając tę fra zę, łączy trans la tor za -
tem utrwa loną w hi sto rii cze skich tłuma czeń bi b li j nych tra dy cję z no -
wy mi po stu la ta mi zro dzo ny mi na grun cie re ne san so wej, eu ro pe j skiej
trans la to ry ki bi b li j nej. Szu kając eks po nen tów le ksy ka l nych dla zna -
czeń z pod sta wy tłuma cze nia, nie wy ko rzy stu je ani roz wiązań pro po -
no wa nych w tym za kre sie przez Sep tu a gin tę, ani przez Wu l ga tę. 

* * *

Przed sta wio ne po wy żej ana li zy po ka zują, że au to rzy wszy stkich
cze skich te kstów bi b li j nych uni kają dosłow ne go, doko ny wa ne go na
po zio mie le ksy ka l nym, przekładu łaci ń skiej gru py no mi na l nej ar ca
de li g nis le vi ga tis i wy wodzącej się z te kstu he bra j skie go                     .
Już sam wy bór na od po wied nik członu kon sty tuty wne go z łaci ń skiej
pod sta wy tłuma cze nia (ar cha) rze czo w ni ka koráb do wo dzi, że de cy -
zje trans la to r skie były mo ty wo wa ne nie ty l ko zna cze niem le ksy ka l -
nym wy ra zów pod sta wy przekładu, ale też związa ne były z mo ż li wy -
mi in ter pre ta cjami da ne go ar te fa ktu bib li j ne go w pi s mach teo lo gi cz -
nych czy na wet utrwa lo nych w ogó l nie po ję tej ku l tu rze chrze ści ja ń -
skiej. Bar dziej skom pli ko wa na sy tu a cja w tym za kre sie wy stę pu je
w przy pa d ku przekładu syn ta g my de li g nis le vi ga tis. W tym przy pa d -
ku tłuma cze sta rają się od dać na po zio mie se man ty cz nym tę samą sy -
tu a cję, któ ra komu ni ko wa na jest przez tekst łaci ń ski, wy bie rają ty l ko
in ne jej uporządko wa nie: w Wu l ga cie jest to ogó l nie po ję ta sy tu a cja
gład ze nia (le vi go), pod czas gdy w przekładach cze skich usz cze góło-

wio na sy tu a cja gład ze nia przez ob cio sy wa nie (re da k cja pie r wsza i dru-
ga) oraz przez he b lo wa nie (re da k cja trze cia i czwa r ta). Przy czym, jak
wspo mnie li śmy wy żej, wy bór przy mio t ni ka w pie r wszych dwóch re -
da kcjach mógł mieć do da t kową mo ty wa cję w in ter pre ta cjach za wa r -
tych w pi s mach św. Au gu sty na. Z te go usta bili zowa ne go spo so bu tłu-
ma cze nia wyłamu je się Bi b lia Ma lan tri cho va, któ ra od wołując się do
tra dy cji tłumaczących z ory gi nału he bra j skie go bib lii pro te stan c kich
wpro wa dza do fra zy przy mio t nik borový. Od utrwa lo nej tra dy cji tłu-
ma czeń cze skich od cho dzi rów nież Bi b le kra li cká, któ ra po przez wy -
bór spo so bu tłuma cze nia oma wia nej fra zy wpi su je się w nurt re pre -
zen towa ny rów nież pó ź niej przez an gielską, pro te stancką Bi b lię kró la 
Ja ku ba. Osta t nie dwa przekłady włączają się z jed nej stro ny w no we
ten den cje trans la to r skie, z dru giej, przy j mując rze czo w nik koráb ja ko
pod sta wę oma wia nej gru py, wiążą się z utrwaloną tra dycją trans la tor-
ską te go fra g men tu. Bar dziej ra dy ka l ne roz wiąza nia po dej mują trans -
la to rzy na grun cie pol skim. Wpra w dzie tłuma czo ne z Wu l ga ty bi b lie
ka to li c kie prze j mują dosłow nie wzo r ce cze skie, jed nak przekłady
z ory gi nałów na wiązują do wzo r ców pro te stan c kich, co sku t ku je po -
ja wie niem się no wych grup opa r tych na rze czo w ni kach o zna cze niu
‘skrzynia’: ar cha z drze wa jodłowe go i skrzynia z drze wa jodłowe go.
Za rów no w Cze chach, jak i w Pol sce wi do cz ny jest od XVI wie ku
wpływ na spo sób in ter pre ta cji te kstu bib li j ne go, a tym sa mym spo sób
je go tłuma cze nia, te ch nik trans la to r skich, któ re po wstały na ba zie
przekładów z ory gi nału, po stu lo wa nych przez nurt pro te stan cki. Da w -
ne, utrwa lo ne spo so by przekładu okre ślo nych fra g men tów Bi b lii trwa-
ją na dal, ale obok po ja wiają się no we, od wołujące się już bez po śred -
nio do ję zy ków ory gi nału i do wy kształco nych w związku z tym no -
wych te ch nik trans la to r skich.
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Jindřiška Svobodová
Pa lacky Uni ver si ty

Po li ti cal Dia lo gue
as Room for Ver bal Ag gres sion1

Ke y words: media communication, online communication, im/politeness, verbal
aggression, face, face threating act

Abs tract 

The author analyses two specific communicative events within the political
discourse in the current work. The analysis involves a dialogue between two
politicians who meet face to face in a TV studio and the subsequent communication
taking place on the Internet after the dialogue was made public.
   The uti li za tion of offensive com mu ni ca tive stra te gies is a typical feature in
political media com mu ni ca tion where a com mu ni ca ting party attacks the com mu ni ca -
tion coun ter part with the intention of chal len ging his/her positive face and em pha si -
zing his/her negative character traits in front of potential voters, while at the same time 
em pha si zing his/her own positive values. For this reason, the author analyses the in di -
vi dual stra te gies employed by po li ti cians with this intention in a par ti cu lar com mu ni -
ca tive event.
   The work provides an entire chapter dealing with strategies used by participants in 
an Internet discussion. In this case, the communication takes place among speakers
who do not know each other, so the aim of the work is to investigate whether attacks
against one’s face take place even in this kind of communication, and if so, what
personality traits of the communicants are attacked.

1. Po li te ness as a Pra gma lingu i stic Phe no me non

Prag ma lin guis tic and so cio prag matic re search is a lin guis tic field
which has been de vel op ing ex ten sively over the last half cen tury. An
analy sis of lan guage in its cur rent use of ten in volves re search into

non/po lite ness strate gies and their con tri bu tion to suc cess ful com mu -
ni ca tion. The con cept of po lite ness also car ries two dif fer ent mean -
ings: a con cept stud ied by lin guists at the theo reti cal level, and a tool
em ployed by lay lan guage us ers in evalua tion of com mu ni ca tion part -
ners. Com mu ni cants re late the as sess ment of their speeches as po lite
or im po lite, in re la tion to their own ex pe ri ence con text and per cep tion
of po lite ness. The very same ut ter ance, evalu ated by some of the par -
ties to the speech act as po lite may, nev er the less, be re jected by oth ers
as ma nipu lat ive, in sin cere or too for mal. 

The em pha sis on evalu at ing a speech as im/po lite with re gard to
the com mu ni ca tion ef fect achieved dem on strates, ac cord ing to Wolf -
ram Bub litz (2009, p. 259n.), that a lin guis tic means of ex pres sion
can not be as sessed as po lite or im po lite in and of it self, hence in her -
ently, al though it is ob vi ous that some, such as di minu tives, mo dal
verbs or con di tion als, are typi cal for po lite ness strate gies and per -
ceived as more ap pro pri ate to achieve the de sired com mu ni ca tion in -
tent (Oh wait! Could you please let him know that… etc.). Op er at ing
with ‘co nve ntional po lite ness’, Gab ri ele Kas per (2009) ar gues that its
in stru ments in volve stan dard ized rou tine phrases used in greet ings,
praises or re quests, and means of so cial deixis, in clud ing the use of
dif fer ent forms of ad dress re flect ing so cial stan dards and hi er ar chy.

The prag matic turn in lin guis tics and in ter est in lan guage in its cur -
rent use have led to a grow ing in ter est in re search into lan guage in ter -
ac tion, the re la tion ship of com mu ni cants, and the cir cum stances of
achiev ing com mu ni ca tion goals since the 1970s. Lan guage in ter ac -
tion was per ceived as pur pose ful and stra te gic con duct (con cept of
Max We ber), and clas si cal defi ni tions re garded po lite ness pri mar ily as 
a way to avoid con flict, to re duce ten sion and ag gres sion be tween
com mu ni cants and mini mize mani fes ta tions of mu tual an tago nism.
Ac cord ing to Geof frey Leech (1980, p. 19), “Po lite ness is a stra te gic
con flict avoid ance,” while Kas per (1990, p. 194) de fines it as “The
strate gies avail able to in ter ac tants to de fuse the dan ger and to mini -
mal ise the an tago nism,” and Robin Lakoff (1973, p. 64) as “Po lite ness 
is de vel oped by so cie ties in or der to re duce fric tion in per sonal in ter -
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ac tion.” The pur pose ful ness of po lite ness strate gies is high lighted in
par ticu lar by Pe nelope Brown and Ste phen Lev in son (1978 and 1987): 
“Po lite ness is a com plex sys tem for sof ten ing face- threatening acts.”
The above con cepts con ceived of in ter per sonal in ter ac tion as a po ten -
tially threat en ing or of fen sive act and po lite ness as an ag gres sion man -
age ment strat egy.

Viewed from the op po site per spec tive, po lite ness is a way of de -
vel op ing and main tain ing good re la tion ships and a friendly at mos -
phere. Po lite ness strate gies can also be viewed posi tively as a way of
ex press ing mu tual sup port, ef forts to show mu tual re spect and meet
cul tural and situa tional ex pec ta tions. Po lite ness can thus be de fined
both nega tively as ef forts to avoid con flicts and re duce ag gres sive
com mu ni ca tion po ten tial, and posi tively as a means of strength en ing
good re la tions be tween com mu ni cants (see Zítková 2008, p. 47).

Lin guis tic re search on po lite ness in the sec ond half of the last cen -
tury there fore stemmed pri mar ily from this purpose- based con cept.
The cor ner stone for the ma jor ity of re search ers was the co op era tive
prin ci ple, the es sence of which was de fined by Paul Grice (1975, pp.
45–46) as fol lows: “Make your con ver sa tional con tri bu tions such as is 
re quired, at the stage in which it oc curs, by the ac cepted pur pose or di -
rec tion of the talk ex change in which you are en gaged.” Grice used
this prin ci ple to de rive four co op era tion max ims (qual ity, quan tity,
rele vance, and man ner), de vised as im pera tives:

1) Maxim of quality – Try to make your con tri bu tion one that is true.
a) Do not say what you believe is false.
b) Do not say that for which you lack adequate evidence.

2) Maxim of quantity
a) Make your con tri bu tion as in for ma ti ve as is required (for the

current purposes of the exchange).
b) Do not make your con tri bu tion more in for ma ti ve than is

required.

3) Maxim of re le van ce
a) Be relevant.

4) Maxim of manner – Be per spicu ous.

a) Avoid ob scu ri ty of ex pres sion.
b) Avoid am bi gu i ty.
c) Avoid un ne ces sa ry pro li xi ty.
d) Be orderly.
This prin ci p le, ho we ver, is mo re ac cep ta b le as a phi loso p hi cal con -

cept, and wo uld be dif fi cult to ob se r ve un con di tio nally in eve ry day
com mu ni ca tion. Com mu ni ca tion is ne ver in ter pre ted at the le vel of co -
m pre hen sion of li te ral me a nings. As Dan Sper ber and De ri de Wi l son
(1986, p. 66) po int out, com mu ni cants en rich the in ter pre ta tion with
the ir own in ter fe ren ce from ea r lier com mu ni ca tion in ter ac tions, and in -
fe ren tial co m pre hen sion is one of the key tho ught pro ces ses. The au t -
hors hi g hlight the sig ni fi can ce of con text, which aids full co m pre hen -
sion. The ir the o ry of re le van ce is gro un ded on the fol lo wing ma xim:
“Eve ry act of osten si ve com mu ni ca tion com mu ni ca tes the pre su m p tion 
of its own op ti mal re le van ce” (1986, p. 158). 

In ana lo gy with Grice’s coo pe ra ti ve prin ci p le and con ver sa tio nal
maxims, Le ech (1983) de fi ned the po li te ness prin ci p le, ba sed on which
communi ca tion is ex pe c ted to mi ni mi ze the ex pres sion of im po li te be -
liefs and ma xi mi ze the ex pres sion of po li te be liefs. This po li te ness prin -
ci p le re gu la tes the re la tio nal aspect of lan gu a ge in ter ac tion, and Le ech
pla ces it abo ve the coo pe ra ti ve prin ci p le. Si mi la r ly to Gri ce, Le ech
(1983) draws the fol lo wing po li te ness ma xims from the prin ci p le: Ma -
xim of Tact, Ge ne ro si ty, Ap pro ba tion, Mo de sty, Agre e ment and Sym -
pa t hy. All the ma xims we re on ce aga in fo r mu la ted as im pe ra ti ves, cal -
ling on mi ni mi zing di sa gre e ments, di s cord or be ne fits and the sel f- pra i -
se of the spe a ker, and ma xi mi zing agre e ment, co m p lian ce, and the be -
ne fit and pra ise of the re ci pient. Leech’s con cept was la ter cri ti ci zed,
par ticu la r ly for be ing an glo cen tric, al t ho ugh Le ech hi m self ne ver cla i -
med the prin ci p le to be uni ve r sal. On ly the Grand Stra te gy of Po li te ness
was de emed uni ve r sal – in or der to be po li te, a spe a ker sho uld, ac cor -
ding to this stra te gy, ma xi mi ze the im po r tan ce of the com mu ni ca tion
pa r t ner whi le mi ni mi zing the im po r tan ce of the m se l ves.

Pragmalinguistic research, inspired by Leech’s politeness prin-
ciple, led to a series of studies focused primarily on the means of
expression used to implement maximization and minimization strate-
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gies. The approach ultimately led to generalization and absolutization, 
and politeness was perceived as an inherent and stable part of a speci-
fic linguistic means. Depending on the context and existing relational
network, however, the means perceived as typically “polite” (e.g.
diminutives) may become a tool of verbal aggression (Do I have to
repeat myself, Missy? We’re closed).

The po lite ness prin ci ple of Robin Lakoff (1973, p. 64) ap pears
more uni ver sal. It ad vo cates the fol low ing prin ci ples: Do not im pose,
Give op tions, Make the ad dressee feel good – be friendly. An in spir ing 
com bi na tion is Gri ce’s con ver sa tion prin ci ple sum ma rized in the re -
quest ‘Be clear!’ and Robin Lakoff’s po lite ness prin ci ple sum ma rized
as ‘Be po lite!’, which Lakoff de fined as ‘pra gmatic com pe tence’
(Lakoff 1973).

The con cept of Pe nelope Brown and Ste phen Lev in son (1978,
1987) shares a number of char ac ter is tics with Leech’s the ory. Their
con cept does not take into ac count the so cial di men sion of the com -
mu ni ca tion act and in ter prets po lite ness as the stra te gic con duct of the
speaker aimed at sav ing the face of the ad dressee and ul ti mately the
speaker them selves. Face is un der stood as a context- independent
self- value. The con cept also con sid ers po lite ness an in her ent part of
the mean ing of se lected means of ex pres sion. It is not the re sult of dis -
cur sive ne go tia tions. A key fac tor in as sess ing a com mu ni ca tion ac tiv -
ity as im/po lite is the in ten tion of the speak ers, who re flect on the pos -
si ble im pact of their opin ion of the ad dressee. The use of po lite ness
strate gies is only mo ti vated by the ef forts of the speaker to pre vent,
miti gate or off set conflict- triggering threats to the ad dressee’s face.
The speaker saves the ad dressee’s face in or der not to jeop ard ize the
status quo.

This con cept of face is cur rently be ing re jected, and crit ics are re -
vert ing to the origi nal con cept of Erving Goff man, who char ac ter izes
face as a dy namic so cial con struct which changes de pend ing on the
con text of in ter ac tion. Face as a claimed self- evaluation is ne go ti ated
and as signed dur ing each so cial in ter ac tion with re gard to the con text.
Goff man’s “so cio cen tric” per spec tive in volved the rec og ni tion of the

role of the par tici pant in the so cial hi er ar chy and thus their so cial iden -
tity (the con cept of face is dis cussed in more de tail in the sec tion ana -
lys ing spe cific com mu ni ca tion in ter ac tions). 

Re cent stud ies of po lite ness, some times re ferred to as dis cur sive or 
post mod ern, em pha size in par ticu lar the re la tional and con tex tual as -
pect of po lite ness. They in di cate that the as sess ment of an ut ter ance as
im/po lite al ways de pends on con text and stems, from the per spec tive
of all par tici pants, from a par ticu lar lan guage in ter ac tion. As Rich ard
J. Watts (2003) points out, it would be sim plis tic to fo cus re search
solely on pro duc ers and their in tent, as it would ne glect the fact that
the as sess ment of an ut ter ance as ac cept able or un ac cept able is sub ject 
to ne go tia tion be tween all the par ties to a com mu ni ca tion act (the
analy sis in cludes their ver bal as well as non ver bal ac tivi ties). 

The following part of the work, conceived as a case study, focuses
on the differences between the attack strategies used in two different
types of communicative events. Both belong to a wide branch of
political discourse. One took place between active “professional”
politicians and was executed in the form of a media dialogue, while
the other communicative event took place in a group of mutually
unfamiliar anonymous communicants in the environment of an Inter -
net discussion. The aim is therefore to find out whether communicants 
in both types of social interactions use aggressive strategies and if so,
what identity features of the communication partners are attacked.

1.1 Im po li te ness and Verbal Ag gres sion in Po li ti cal Dialogue

The fol low ing sec tion fo cuses on a com mu ni ca tive event that took
place in the me dia en vi ron ment and be longs to texts of po liti cal dis -
course.2 A typi cal fea ture of this type of com mu ni ca tion is that it takes
place re gard less of the in ter ests and in ten tions of the com mu ni ca tion
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part ner, and is at the same time fo cused es pe cially on en forc ing the
pro duc er’s own in ter ests. The forms of strate gies used by com mu ni -
cants to ac com plish it range from openly at tack ing to cov ert ones.
Such com mu ni ca tion in volves regu lar threat en ing of the coun ter part’s 
face and down grad ing the posi tive val ues he/she at trib utes to him -
self/her self and in tends to use for self- presentation in pub lic. 

A typi cal fea ture of com mu ni ca tion within po liti cal dis course is
ruth less en force ment of one’s own in ten tions to the det ri ment of
a com mu ni ca tion part ner. In this re gard, we may even fa ce tiously
claim that a poli ti cian is con sid ered skil ful and suc cess ful par ticu larly
due to his/her abil ity to draw at ten tion, per suade, and in ex treme cases
even ma nipu late the re cipi ent – de facto the po ten tial voter. The trans -
mit ter needs to per suade the re ceiver that they both share the same in -
ter ests, that the con cerns faced by “com mon peo ple” are iden ti cal to
his/her con cerns, and that there is an ob vi ous mu tual unity of opin ion
be tween the trans mit ter and the re ceiver. The posi tive per cep tion of
a par ticu lar poli ti cian is also di rectly de pend ent on the abil ity to per -
suade the re cipi ent that the poli ti cian would not hesi tate to make
a pub lic ap pear ance ad vo cat ing and de fend ing the com mon in ter ests
and take a de ter mined and un com pro mis ing ap proach. 

An at tack against the face of a po liti cal op po nent, con cern ing
mani fes ta tions of im po lite ness and ver bal ag gres sion, is there fore
a com mon and even logi cal ele ment of com mu ni ca tive events within
po liti cal dis course, and it is there fore dif fi cult to ap ply the prin ci ples
of po lite ness that are com monly ob served in daily com mu ni ca tion. In
gen eral, de ter min ing what kind of be hav iour or ver bal ex pres sion is
po lite or im po lite is not easy. As stated above, Robin Lakoff (1990,
p. 34) de fines po lite ness as a sys tem of hu man re la tion ships es tab -

lished with the pur pose of mini miz ing the con flicts and con fron ta tions 
that are po ten tially pres ent in every hu man in ter ac tion. So while from
this socio- pragmatic per spec tive, po lite ness is un der stood as a fa cili -
tat ing phe nome non, i.e. a phe nome non ena bling ef fi cient com mu ni ca -
tion, in the con text of poli tics, im po lite ness is not con sid ered an in ter -
ac tional de fi ciency, and a com mu ni cant en forc ing ruth lessly his/her
own (and pro claimed vot ers’) in ter ests is more likely to be evalu ated
as a suc cess ful one.

1.2 In ten tio nal Im po li te ness 

Aggressive communicative behaviour focused on harming the
communication partner is usually investigated within research into
im po lite ness. Impoliteness is difficult, however, to grasp as a prag-
ma- linguistic phenomenon, as it covers a wide range of com mu ni ca -
tive behaviour from a frequently unintentional lack of politeness to
intentionally offensive and harmful behaviour. In addition, as sess -
ment of communication as polite or impolite changes over time and is
also highly dependent on each communicant’s individual perception.
The difference between politeness in the pragma-linguistic and the
socio-pragmatic contexts, as defined by Leech (2014, p. 217), is also
an important aspect. In both cases, an utterance may be assessed
according to its rating on a value scale, but each of the types of
politeness works with different interfaces. The pragma-linguistic sca-
le begins with the zero point and is unidirectional. An utterance may
be assessed as a more polite or even more polite one (non po lite 
more po lite  even more po lite …) and according to Leech (2014,
p. 18) the zero point is an utterance without any means of expression
whose utilization would indicate the effort for expressing a polite
evaluation or attitude. The original treatise labels such an utterance as
non-polite as opposed to an utterance that is impolite. So with regard
to terminology, the cases where politeness is not manifested with
verbal means (i.e. zero politeness) are distinguished from cases where
elements indicating impoliteness are obviously manifested.
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a social in sti tu tion), and addresses a pa r ti cu lar topic or a group of (usually) mu-
tually related topics. Com mu ni ca tion within a discourse follows specific rules that
are esta b li s hed par ticu la r ly within standard si tu a tions. The political discourse is
therefore perceived as an intricate complex involving not only the com mu ni ca tion
taking place among po li ti cians, but also its in ter pre ta tion and eva lu a tion from com -
mu ni cants who are not active po li ti cians (but keep a keen interest in it, e.g. voters). 



The socio- pragmatic scale of po lite ness is two- directional, the zero 
point is lo cated in the mid dle, and ut ter ances are as sessed as po lite and 
im po lite ac cord ing to context- dependent fac tors in volv ing a com plex
re la tional net work re flect ing the prox im ity of com mu ni ca tion part -
ners, their age, gen der, so cial status, so cial asym me try, etc. The band
of “zero” po lite ness is rep re sented with ut ter ances that could be la -
belled as “ap pro pri ate”, “nor mal”, or “stan dard” (with re gard to the
cir cum stances un der which the com mu ni ca tion takes place and the
com mu ni ca tion con text). Re gard ing the com mu ni ca tion stan dard, the
in di vid ual ut ter ances may be as sessed as in suf fi ciently po lite (un der -
po lite ness), or ex ceed ingly po lite (over po lite ness) (Leech 2014, p.
218).3 Even an ut ter ance that does not in clude any ele ments of rude -
ness or vul gar ity and thus could be as sessed as a neu tral one with re -
spect to the means of ex pres sion could be socio- pragmatically in -
tended as an at tack against the face of com mu ni ca tion part ners and as
such be as sessed as a clearly im po lite one: 

[1]
Pre sen ter: How far are you willing to go with the quorum to consider a re fe ren dum as
a valid one? 
Tomio Okamura: Well, I would like to say that there has already been a vote on our
proposal in the Chamber of Deputies, which was crucial, and it was not rejected. The
Chamber voted and its con di tion was holding a workshop where members of other
parties would be informed what a re fe ren dum ac tu al ly is. I was taken aback a bit.
I thought they knew it. […]4.

This po li ti cian, a lon g - term re pre sen tati ve of an op po si tion pa r ty
with a sig nifi can t ly po pu li stic pro gram me, uses the spa ce pro vi ded to
him to an swer a qu e stion as to what qu o rum his pa r ty wo uld be wil ling 

to ac cept in the vo ting on the ge ne ral re fe ren dum in the Pa r lia ment in
or der to po int out the po li ti cal ig no ran ce and inco m pe ten ce of po li ti -
cians from ot her po li ti cal pa r ties. In the dia lo gue, he avo ids an swe ring 
a di rect qu e stion po sed by the pre sen ter and in ste ad of pre sen ting the
re qu e sted facts, pre sents the qu a li ties of his own pa r ty (its key pro po -
sal was not re je c ted) and po ints out the impe r fe c tions of op po si tion
de pu ties. This stra te gy, ba sed on vio la tion of Grice’s ma xim of qu an -
ti ty, ena b led him to de mon stra te his own po si ti ve va lu es in front of the 
spe c ta tors/vo ters – he and the me m bers of his mo ve ment not on ly pro -
po sed a bill that pas sed the first re a ding, but his po li ti cal knowle d ge
ex ce eds the com mon stan dard.

In or der to as sess the ut te ran ce as a po li te or im po li te one, it is im -
po r tant to know the con text in which the ut te ran ce was pro du ced; in
ad di tion, its en ti re pra gma tic me a ning is time - de pen dent and in con -
stant. Ano t her fa c tor pla y ing an im po r tant ro le is al so ob vio u s ly the
in ter pre ta tion ac ti vi ty of the pa r ti ci pants of a com muni ca ti ve act, so
the clas si fi ca tion of an ut te ran ce as a po li te or im po li te one as per ce i -
ved by the in di vi du al com mu ni cants may va ry. Mi riam Lo cher and
Ri chard Watts use the con cept of the so - cal led re la tio nal work which
is su per ordi na te to im po li te ness; it is a me cha nism ca p tu ring the en ti re 
ran ge of in ter per so nal aspects in com muni ca ti ve in ter ac tion. Lo cher
and Watts (2005, p. 11) po int out that the ran ge of ver bal me ans of ex -
pres sion used to fu l fil com muni ca ti ve stra te gies is ve ry wi de – from
open ly im po li te, ru de and ag gres si ve com mu ni ca tion thro ugh ne u tral
com mu ni ca tion to po li te com mu ni ca tion ex pres sing este em and re -
spect. The as ses s ment of ut te ran ces, ho we ver, al wa ys ne eds to in vo l ve 
the aspect of so - cal led ap pro pria te ness and com muni ca ti ve be ha vio ur 
is eva lu a ted in re la tion to esta b li s hed so cial norms and ac qu i red com -
muni ca ti ve fra me works. Im po li te ness is com mon ly re la ted to vio la -
tion of exi sting so cial and com muni ca ti ve norms and with thre a te ning
the addressee’s fa ce. 

1.3 Im po li te ness as an Attack Against Face

The con cept of face in the lin guis tic field of prag mat ics is long es -
tab lished (Goff man 1967) and at pres ent, there are vari ous con cepts of 

3 M. A. Locher and J. R. Watts (Locher, Watts 2005, p. 12) point out that the as -
ses s ment of the absolute degree of im/po li te ness is sig nifi can t ly pro ble ma tic, and
emphasize the im po r tan ce of the context of the com muni ca ti ve event and the re la -
tion s hip between the com mu ni cants. 

4 In transcriptions of spoken utterances, we do not aim to capture their supra-
segmental qualities, and only indicate possible simplified pronunciation (in italics)
and emphasis (in capital letters). 
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face. The origi nal con cept is based on the fact that every par tici pant in
com mu ni ca tion en ters a so cial in ter ac tion with a cer tain self- evalua-
tion and ex pects to be per ceived by other par tici pants of this in ter-
action ade quately with re gard to this self- reflection. Apart from this
so- called posi tive face, the par tici pant also has nega tive face re lated to 
the fact that the par tici pant wishes not to have his/her com mu ni ca tive
be hav iour lim ited, be in ter rupted or forced to par tici pate in an ac tiv ity
that could be dis com fort ing or could po ten tially do him/her some kind
of harm in front of oth ers – in other words, the par tici pant claims
his/her own per sonal free dom and space. Erving Goff man (1967,
p. 31) con sid ers face to be a re sult of so cial in ter ac tion, as a posi tive
so cial value that a speaker de mands from the part ners in a par ticu lar
com mu ni ca tive event. It is in fact a way in which the speaker de sires
to be per ceived and evalu ated. Face is es tab lished in the course of
com mu ni ca tive in ter ac tion, and in a broader sense even so cial in ter-
ac tion, so it is a self- reflection, an im age the speaker es tab lishes in
a par ticu lar situa tion that has cer tain char ac ter is tic so cial at trib utes – it 
is a “re la tional value”. This also means that de pend ing on the type of
so cial in ter ac tion en tered by the in di vid ual as well as on the chang ing
cir cum stances of the com mu ni ca tive event, the in di vid ual may claim
a vary ing number of faces (in some situa tions it seems more im por tant
to pres ent one self e.g. as a re spon si ble fa ther, or as an un com pro mis -
ing busi ness man, an in cor rupti ble poli ti cian, etc.). So ba si cally, it is
a mask taken and changed by the speaker ac cord ing to the role he/she
is per form ing in a par ticu lar situa tion (Locher, Watts 2005, p. 12). 

Simi lar start ing points are adopted by Helen Spencer- Oatey (2007,
p. 640): for her, the key as pect nec es sary in or der to de fine the con cept
of face is its con nec tion to iden tity. The con cept of iden tity in volves
a very wide range of quali ties and char ac ter is tics in clud ing e.g. per -
son al ity traits, abili ties and skills, typi cal be hav ioural pat terns, the
adopted ide ol ogy, a par ticu lar so cial role and af filia tion with cer tain
groups. Based on con text, these per sonal quali ties are at trib uted vari -
ous mean ings, and their per cep tion as posi tive or nega tive, fun da men -
tal or mar ginal is vari able. Nev er the less, the re la tion ship to a cer tain

so cial group and a so cial role played by the com mu ni cant in a par ticu -
lar situa tion al ways come into play. 

Pur pose ful im po lite ness typi cal par ticu larly in po liti cal com mu ni -
ca tion is not mo ti vated pri mar ily by in ter per sonal re la tion ships be -
tween com mu ni cants (al though we natu rally do not re ject the pos sibi-
l ity), but rather by their af filia tion with vari ous po liti cal par ties and
sub jects, and as is ob vi ous from the above pre sented ex am ple, the
quali ties at tacked most fre quently are those that im pair the im age of
“a good poli ti cian”. 

Im po lite be hav iour is there fore typi cally ac com pa nied by threat en -
ing face, and takes place if other com mu ni cants pre vent their com mu -
ni ca tion part ner from pre sent ing him self/her self in a way he/she
would de sire, and ref use to ac cept the posi tive so cial or per son al ity at -
trib utes he/she in tended to use for self- presentation – in other words,
they do not ac cept the “mask” the part ner in tended to put on in the par -
ticu lar role. The trea tise will ob serve what as pects of posi tive face are
at tacked by the com mu ni ca tion part ner.

1.4 Im po li te ness or verbal ag gres sion? 

As mani fested above, im po lite ness is of ten not the re sult of the
speak er’s de lib er ate ac tions. He/she may not have in tended the ut ter -
ance to be im po lite, but the re cipi ent-ad dressee of the mes sage em -
beds it into his/her own in ter pre ta tion frame works, ap plies pre vi ous
ex pe ri ence and his/her own ex pec ta tions, and as a re sult la bels it as an
im po lite one, the rea son be ing for in stance the un in tended in suf fi cient
po lite ness. 

It is im por tant to dis tin guish this non- intentional type of im po lite -
ness from the cases of in ten tional at tacks against the iden tity and face
of a com mu ni ca tion part ner that are part of the of fen sive com mu ni ca -
tive be hav iour aimed at ruth less en force ment of the pro duc er’s own
in ten tions and goals. Within this cate gory, it is ap pro pri ate to dis tin -
guish be tween im po lite ness and ver bal ag gres sion. Ag gres sive be hav -
iour may be mani fested di rectly (name- calling, threat en ing, ridi cul -
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ing, etc.) as well as in di rectly (e.g. slan der and mock ery be hind one’s
back). Ag gres sion is rooted in the in stinc tive need for pro tect ing one -
self, one’s own ter ri tory, and pos si bly the in di vidu al’s close ones.
Over the course of the de vel op ment of hu man so ci ety, these in stincts
were regu lated with ethi cal and moral norms and the abil ity to con trol
the ag gres sive im pulses has be come part of the so ciali za tion pro cess.
If forced by cir cum stances, how ever, these norms are vio lated and
avoided (for more de tailed in for ma tion on this topic cf. Lo renz 1969,
pp. 247–262).

Ver bal ag gres sion as part of broadly per ceived ag gres sive beha-
viour (Nak onečný 1999, pp. 121–124) may emerge as an im pul sive re- 
ac tion to an ex ter nal stimu lus. The goal of this im pul sive ag gres sion is
to an ni hi late, elimi nate or dam age the ob ject pos ing an im me di ate
threat to the com mu ni cant. In con trast, so- called in stru men tal ag gres -
sion ex tends be yond the im me di ate situa tion. The speaker is not ag -
gres sive be cause of an im me di ate threat; he/she is well aware that the
ag gres sive be hav iour will bring him/her a cer tain fu ture ad van tage.
The in ten tion of the speaker may there fore be ei ther to cause im me di -
ate harm to the ad dressee and threaten his/her self- esteem, or gain
a cer tain fu ture ad van tage for him self/her self, e.g. to strengthen the
po si tion within a group, gain ad mi ra tion, force the ad dressee to do
some thing, etc. In these cases, ag gres sion is al ways an in ten tion ally
im ple mented com mu ni ca tive strat egy, even though the means util ized 
in volve much more than only ex pres sive (es pe cially rude) or oth er -
wise marked ver bal means of ex pres sion. 

Ver bal ag gres sion as a strat egy of ten ap pears in pri mar ily con flict
situa tions where the ruth less ness of the com mu ni cants is tol er ated or
even ex pected. The char ac ter of the com mu ni ca tive or so cial situa tion
also en tails the re la tivi za tion of the de gree of harm to the at tacked sub -
ject. In po liti cal com mu ni ca tion, for ex am ple, where ag gres sion is in
fact ex pected, it may be used as a tool for cre at ing the im age of a suc -
cess ful poli ti cian (as a de ci sive, brave, and swift ad vo cate of the pro -
claimed val ues), whose quali ties are shown es pe cially in com pari son
to the quali ties of a com mu ni ca tion part ner. With po liti cal com mu ni -

ca tion, the ini tia tion mecha nisms of ver bal ag gres sion are re lated to
the char ac ter of the com mu ni ca tive event, and the harm to the at tacked 
sub ject is also rather sym bolic. 

2 Analysis of an Actual Com muni ca ti ve Event 

The ma te rial for analy sis was ac quired by tran scrib ing a me dia de -
bate in volv ing two poli ti cians tak ing place on 23 March 2018, on the
pub lic serv ice broad cast ing com pany Če ská Tele vize [Czech Tele vi -
sion – ČT] at the sta tion ČT24 within the pro gramme Události a ko-
mentáře [Events and Com ments].5 The par ticu lar dia logue was se lec-
ted due to its con flict po ten tial – one par tici pant was To mio Oka mura,
the chair man of the move ment Svo boda a přímá de mok ra cie [Free -
dom and Di rect De moc racy] (SPD),6 and the other was Do minik Feri,
a Dep uty for a tra di tional po liti cal party TOP 09;7 both poli ti cians
have been ad dress ing the dis cussed topic (the act on a gen eral ref er en -
dum) over the long term and have adopted dif fer ent at ti tudes to it. 

The de bate was also made avail able at the You Tube chan nel, where 
it is fol lowed with an on line dis cus sion. This trea tise aims to fo cus
both on the mod er ated dia logue of the two poli ti cians and the com -
ments in the re lated inter net dis cus sion. 

5 The channel ČT24 is dedicated primarily to political news and opinion jo u r na -
lism. The programme Události komentáře is a regular ana ly ti cal programme where
pre sen ters of the main news bulletin elaborate and comment on a current political
topic. They invite po li ti cians from the opposite edges of the political spectrum into
the studio, and the guests are always engaged in some way in the topic addressed. 

6 Tomio Okamura has been active in politics since 2012. The movement SPD was
established in 2015; it is a populist grouping that claims to be advocating “patriotism”, 
euro -sce p ti cism, and stricter immi gra tion- rela ted legislation. It refuses to tolerate
“maladaptive groups”. Its re pre sen tati ves aim to accomplish their political goals by
enforcing direct democracy; they have long been promoting the referendum act, the
direct voting system, and the revocability of politicians. 

7 Dominik Feri works in the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech
Republic on the Constitutional Legal Committee, and in contrast to the other guest,
criticises the act on general referendum and the direct election of mayors.
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2.1 Com muni ca ti ve Event

A dia logue be tween poli ti cians be longs to the group of pub lic in sti -
tu tional po liti cal de bates. An im por tant fac tor in flu enc ing the course
of the par ticu lar dia logue is the fact that it is con ducted on sev eral
planes. On the first plane, there is the im me di ate com mu ni ca tion be -
tween poli ti cians, but the main aim is to me di ate the com mu ni ca tion to 
other re cipi ents, to whom it is ac tu ally ad dressed – i.e. to spec ta tors (in 
fact the fu ture vot ers), and this fact in par ticu lar en tails the ag gres sive
po ten tial of such dia logues. In ten tional of fen sive strate gies are preva -
lently in stru men tal, i.e. they are usu ally not en tirely spon ta ne ous
(there is of ten no per sonal ani mos ity be tween the par ticu lar poli ti -
cians), and their utili za tion is re lated to the planned long- term es tab -
lish ment of the poli ti ci an’s face. The poli ti cian in tends to dem on strate
to the vot ers not only his/her own brav ery and cour age to take up a po -
liti cal bat tle, but also swift ness, eru di tion, etc. Pub lic po liti cal de bates
fre quently in volve a pre senter, who takes the role of a rep re sen ta tive
of a me dia in sti tu tion who has been dele gated to or gan ize and man age
the de bate. The pre sen ter’s role is not neg li gi ble: the even tual ef fect of 
the com mu ni ca tion is sig nifi cantly in flu enced e.g. by how much time
he/she pro vides for the con tri bu tions of the in di vid ual poli ti cians and
whether he/she firmly in sists that the poli ti cians ac tu ally an swer ques -
tions, etc. 

The de vel op ment of mod ern com mu ni ca tion tech nolo gies has
brought about the emer gence of a new com mu ni ca tion plane, so-
 called on line dis cus sions. As al ready men tioned above, tele vi sion
spec ta tors have al ways been im por tant par tici pants in the com mu ni ca -
tive event, but in the past, they did not par tici pate in an ac tive way. The 
only in flu ence they had on the de bate was that poli ti cians for mu lated
their speech tak ing into con sid era tion that spec ta tors were watch ing
them and that their speech may in flu ence e.g. their decision- making in 
up com ing elec tions. In con trast, spec ta tors now have the op por tu nity
to par tici pate ac tively de pend ing on the type of pro gramme, ei ther by
en ter ing a dis cus sion via a chat and di rectly ask ing poli ti cians, or by

sub se quently com ment ing on their me dia ap pear ance in on line dis cus -
sions. Ac cess to on line plat forms is es sen tially un lim ited, the com mu -
ni cants may freely ex press their opin ions on all top ics with out be ing
re stricted in any way by the pre senter (whose tasks within me dia com -
mu ni ca tion in clude e.g. se lect ing the top ics, en sur ing turn- taking in
the de bate, etc.). This leads to an in creased ra tio of non- professional
speak ers in the pub lic space hav ing the op por tu nity to ex press their
own opin ions with out the risk of los ing face (their face would po ten -
tially be threat ened in open face- to- face com mu ni ca tion). Their com -
mu ni ca tion ac tiv ity has two forms: evalua tion of the watched con tent
and re ac tion to the poli ti ci an’s me dia ap pear ance, and in ad di tion, mu -
tual re ac tions to one an other and par tici pa tion in vir tual dia logues.
The re sult is a di vi sion of the com mu ni ca tion ac tiv ity into two types –
some com mu ni cants com ment on the watched con tent, while oth ers
ac tively en gage in dia logues. On line com mu ni ca tion is there fore not
lim ited in the number of com mu ni cants or the time of its ex is tence –
re plies and re ac tions may ap pear over a very long pe riod of time (in
this par ticu lar case, al most two years have passed from the TV broad -
cast, but the last com ment was posted one week be fore the ma te rial
was ac quired). 

2.2 Face -to - Fa ce Com mu ni ca tion

Im po lite and ag gres sive com mu ni ca tive strate gies are re lated to at -
tacks against face. Cul pep er’s (1996) con cept of im po lite ness is based
on an older dis tinc tion be tween posi tive and nega tive face, and it
analogi cally dis tin guishes be tween posi tive and nega tive im po lite -
ness. Posi tive im po lite ness uses strate gies tar geted at caus ing dam age
to the posi tive face of a com mu ni ca tion part ner – e.g. openly ex press -
ing dis in ter est in top ics pre sented by him/her, ad dress ing top ics while
be ing aware that the com mu ni ca tion part ner feels un com fort able
about them or that they are sen si tive for him/her, us ing ex pres sions
that the trans mit ter con sid ers in com pre hen si ble to the re ceiver, di min -
ish ing or hu mili at ing the re ceiver us ing marked forms of ad dress, etc.
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Nega tive im po lite ness is re lated to in ten tional in timi da tion, mock ing
or be lit tling, as well as to openly ex press ing in for ma tion that is con -
sid ered pri vate or in ti mate by the re ceiver, em pha siz ing one’s own su -
prem acy, etc. 

In his later work, Cul peper (2011) works, how ever, with one gen er -
al ized con cept of face, and simi larly to Spencer- Oatey (see above),
con nects it with vari ous as pects of the in di vidu al’s iden tity (e.g. as -
pects of re la tion ships, so cial iden tity, etc.). From this point of view,
those ut ter ances that are used by the speaker to at tack the ad dressee’s
face are im po lite and ag gres sive. Dur ing such an at tack, so cial norms
are vio lated, and the re sult of the at tack is harm, of fense, or deni gra -
tion of the ad dressee. 

In the ideal sce nario, the ba sis of ver bal ex pres sion within the po -
liti cal dis course is the utili za tion of ap pro pri ate ar gu men ta tion. It is
not suf fi cient for these speak ers to only de scribe and la bel a situa tion;
in ad di tion, they are ex pected to mani fest the abil ity to pro vide rea son -
ing for their at ti tude, to sup port or ex plain it, and analogi cally, if re -
ject ing the op po nent’s at ti tudes, they are ex pected to pro test, ob ject to
it, etc. (Švan dová 1999a, p. 101). A par ticu lar ar gu ment usu ally con -
sists of two main com po nents – a prem ise and a con clu sion. The prem -
ise is un der stood as an as sump tion, a start ing point aimed at sup port -
ing the ar gu men ta tion, and the con clu sion is ac tu ally what we claim.
As a rule, how ever, poli ti cians fol low the scheme If A, then usu ally B,
even if there is no con nec tion be tween the two phe nom ena based on a
causal re la tion ship be tween “the cause and the con se quence”. The
speaker thus sug gests an in ter pre ta tion “if a poli ti cian does so and so,
then it is cer tainly true that… (any nega tive claim about the ad ver -
sary)”. 

In fair ar gu men ta tion, speak ers al ways seek logi cally cor rect ar gu -
ments that should be rele vant (ad rem) in stead of threat en ing the com -
mu ni ca tion part ner or at tack ing his/her per sonal dig nity (ad homi -
nem). In con trast, ar gu men ta tion in po liti cal dis course is of ten led so
as to at tack cer tain as pects of the ad ver sary’s iden tity and is based on
an ef fort at dis credi ta tion of his/her per sonal or pro fes sional quali ties. 

In the in ves ti gated case, the poli ti cians met to dis cuss a topic about
which they have long had dif fer ent at ti tudes. The pol icy of the SPD
move ment is based on en forc ing ele ments of so- called di rect de moc -
racy, while TOP 09 pro motes rep re sen ta tive de moc racy (where the
exe cu tion of de moc racy is dele gated to poli ti cians elected in demo -
cratic elec tions). 

In the ob served com mu ni ca tive event, the strate gies of Do minik
Feri were in all cases based on ad rem ar gu men ta tion: 

[2]
Dominik Feri: After all, our Con sti tu tion states in Article 2 that it is the people who
are the source of all the state’s power and that they exe r ci se it through pa r ti cu lar
bodies, which is re pre sen tati ve de mo c ra cy. In the next pa ra graph, however, it clearly
says that Pa r lia ment may de te r mi ne when the people shall execute the power directly.
This means, YES, OF COURSE, direct de mo c ra cy is a due co m p le ment of re pre sen -
tati ve de mo c ra cy – that is, at the local or regional level, un dou bte d ly, and also maybe
in the case of some crucial issues if the Pa r lia ment makes such a re so lu tion, but in
such a general way it is com p le te ly unac cep ta b le for us.

He built his positive face within the debate by systematically
answering clearly and accurately, and formulating his statements like
an expert in the particular field. He conducted an open attack against
the opponent’s face only twice: 

1) b y  u s i n g  i r o n y  (Mr. Okamura spoke about the zero quorum,
but he con side ra te ly concealed that the exi sting act on local refe-
renda de te r mi nes that …) and adding in fo r ma tion omitted by the
political opponent in his answer, and 

2) b y  c r i  t i  c i  s i n g  t h e  o p p o n e n t  for con stan t ly and sy ste -
mati cal ly not answering the questions asked by the presenter (I will
make an attempt so that at least one person in this studio answers
the questions in the way they are asked).

The other guest, To mio Oka mura, used the space pro vided to him
in the stu dio pri mar ily as an arena for an open po liti cal fight. His stra-
t egy was to pres ent him self and his move ment as the bear ers of posi -
tive val ues and to con trast his own posi tive fea tures with the de fi cien -
cies of the nega tively pre sented group of “the oth ers”: we are the only
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party in the Czech Re pub lic that pro motes the shift to ACTUAL demo-
c racy; we are sim ply demo crats and we think that citi zens are com pe -
tent, and in con trast, it is clear that Ka lousek’s TOP 09 does not want
to ac cept di rect de moc racy; WE want it. To mio Oka mura builds up the 
face of “a peo ple’s poli ti cian” who iden ti fies with or di nary peo ple and 
prom ises that to gether they can fight poli ti cians who, in his in ter pre ta -
tion, rep re sent the nega tively evalu ated group of elites: 

[3]
Tomio Okamura: […] because consider that in the pre sen t- day re pre sen tati ve de mo c -
ra cy, if someone wants to tell me that the people with a more re spon si b le approach to
the go ve r n ment of this country are JUDr. Bohuslav Sobotka, it is quite relevant at
present, JUDr. Sta ni s lav Gross, MUDr. David Rath, and others, so they were, that is
the product of the elites. And let’s say it plainly that the things they did would never
have been approved of by the masses of citizens in a re fe ren dum. Take for instance the 
pri va ti za tion in the 1990s or Klaus’s amnesty and so on. 

His ar gu men ta tion against the po liti cal ad ver sary is based pri mar -
ily on two strate gies. One of them is as ser tively re peat ing the as sump -
tion that the only ac tual de moc racy is the one exe cuted by the peo ple
in a ref er en dum, while the other one is deni gra tion of in di vidu als with
dif fer ent be liefs and val ues. 

2.2.1 He ex plains the ad van tages and bene fits of his own po liti cal
be liefs with an ar gu ment based on author ity (in greater de tail Švan -
dová 1999b, p. 146): within this strat egy, the credi bil ity of a state ment
is sup ported with the author ity of the per son the speaker is re fer ring to. 
In or der, how ever, for such ar gu men ta tion to be le giti mate, the state -
ment needs to be sup ple mented with a pre cise ref er ence to the source
of the state ment, so that the ad dressee may ver ify that there has not
been any shift in the in ter pre ta tion of the quote. In To mio Oka mu ra’s
ut ter ances, this origi nally le giti mate ar gu ment is linked to a false ar gu -
ment ad ig no ra tiam (Švan dová 1999b, p. 165), where the speaker uses
an un refer enced state ment or con sciously mis uses the fact that the ad -
dressee does not have a suf fi cient amount of in for ma tion read ily avail -
able in or der to cor rect the state ment: 

[4]
Tomio Okamura: …oh please, it was even promoted by Masaryk, so back to the
Czech Re pu b lic. Even Masaryk promoted direct de mo c ra cy. You ce r ta in ly learnt
about it at school… (towards Dominik Feri)

Pre sen ter: How many re fe ren da took place during the period of the First Re pu b lic? 
Tomio Okamura: Well, he could not get it approved by the Pa r lia ment, because the
Pa r lia ment was against it, so…

A simi larly in con clu sive case is the ref er ence to “neigh bour ing
coun tries” where the adop tion of ele ments of di rect de moc racy has
had an un am bi gu ously posi tive ef fect: with out men tion ing which
coun tries the poli ti cian is re fer ring to, he ar gues about the sig nifi cant
eco nomic bene fit of these meas ures: 

[5]
Tomio Okamura: Eve ry o ne has a dif fe rent pro gram me; there is nothing wrong about
that – you even admit it! But we think that the… that this stren g t he ning of the direct
acco unta bi li ty of po li ti cians leads to a higher level of de mo c ra cy – also, the budget is
more eco no mi cal and po li ti cians care much more about money ma na ge ment. By the
way, yes, that’s the economic aspect.

Pre sen ter: Well, and when you have men tio ned some in spi ra tion from abroad, tell me
once more… it is not the first time you are asked this, but I have to pose the question… 
Is it ac tu al ly po ssi b le to involve Swi t ze r land in the re a so ning when Swiss people are
not the ones who live in this country? 
Tomio Okamura: We do not use Swi t ze r land for re a so ning at all. A moment ago,
I men tio ned NEIGHBOURING co un tries around the Czech Re pu b lic…

Pre sen ter: So, in Slo va kia, their ex pe rien ce with re fe ren da is that in fact they…
Tomio Okamura: Well, they have very high quorums. That is why it does not work…
For example, that is the reason why TOP 09 tries to make the re fe ren da in fact im pos -
si b le. 

Tomio Okamura (further): […] This would bring huge savings to the state, stre a m li -
ning of state ad mi ni stra tion, and of course even tu al ly maybe even higher pensions,
because really enormous billions will be saved; there may be even higher support for
people with di sa bi li ties, and we want all that. 

2.2.2 When com mu ni cat ing with the po liti cal op po nent, To mio
Oka mura used false ar gu men ta tion strate gies di rected ad homi nem,
i.e. at tack di rected against the op po nent’s per son al ity. A strat egy em -
ployed sev eral times was the one based on em pha siz ing the poli ti ci -
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an’s youth (and there fore even his lack of ex pe ri ence) and edu ca tion.
This as pect is part of Oka mu ra’s long- term strat egy of di vid ing so cie-
ty into “us” – i.e. the group of “or di nary” peo ple with out any so cial
privi leges, and the group of “the oth ers” – i.e. the above- mentioned
elites: 

[6]
Tomio Okamura: You are perhaps too young, but there has already been one re fe ren -
dum in the Czech Re pu b lic; it was the only one, in 2003, and it was the re fe ren dum
con ce r ning the ac ces sion of the Czech Re pu b lic to the EU, so please, that is where you 
should learn so me t hing about it

[7]
Tomio Okamura: We took the national re fe ren dum that has taken place as a muster,
and local re fe ren dum is a dif fe rent le gi s la tion; you know it very well – ac cor ding to
my in fo r ma tion you are studying at the Faculty of Law, so please, present the in fo r ma -
tion cor re c t ly

To mio Oka mura used both these strate gies in a con nected way
when he was at tempt ing to es tab lish a con trast be tween his own posi -
tive val ues as an ex pe ri enced and suc cess ful poli ti cian ac tively ad vo -
cat ing the in ter ests of “or di nary peo ple” and the lack of ex pe ri ence
and text book knowl edge of his op po nent: 

[8]
Tomio Okamura: This would bring huge savings to the state, stre a m li ning of the state
ad mi ni stra tion, and of course even tu al ly maybe even higher pensions, because really
enormous billions will be saved; there may be even higher support for people with dis- 
a bi li ties, and we want all that. 
Dominik Feri: If the Senate is di s mis sed, every pen sio ner will receive 20 crowns per
month, so in fact it isn’t entirely rea so na b le to dismiss the Senate and use savings as
the re a so ning 
Tomio Okamura: So you may have not listened to me properly, and it is really ne ces -
sa ry to learn it – I have written a book about it and it has been quite suc ces s ful – that in
the co un tries that have stren g t he ned the elements of direct de mo c ra cy, and it differs in 
in di vi du al states of the USA and from one canton to another in Swi t ze r land, so in
places where these elements are strong, the states are more eco no mi cal and even the
states are less indebted

2.3 Verbal Ag gres sion in the Online En vi ron ment

Ver bal con flicts and at tacks against com mu ni ca tion part ners in the
en vi ron ment of on line com mu ni ca tion were dif fer ent from those tak -
ing place in face- to- face com mu ni ca tion. Com mu ni cants took ad van -
tage of the ano nym ity of the Inter net en vi ron ment (fre quently did not
even use their own name, and signed their sta tuses with nick names –
in this par ticu lar case e.g. Pěk nej kluk [Hand some Boy], My louš Jakeš
[a mock ing ref er ence to the com mu nist poli ti cian Mi louš Jakeš], em
Lexa, etc.). A fre quent strat egy was in stant, im pul sive and rather ve he -
ment re ac tion to the shared con tent, be cause the authors of the com -
ments were not in hib ited when ex press ing criti cal evalua tions by con -
cern about the po ten tial re ac tion of the com mu ni ca tion part ner. Simi -
lar de roga tory and of fen sive com ments (so- called flames, in greater
de tail cf. Lehti et al. 2016, on line) may even emerge in com mon
straight for ward com mu ni ca tion, but in the face- to- face form of com -
mu ni ca tion, the com mu ni cants are re stricted by the ten dency to avoid
sig nifi cantly harm ing strate gies be cause in such cases re venge from
the com mu ni ca tion part ner is ex pected. Harm ing strate gies may re -
ceive a re sponse even in on line dis cus sions but re gard ing the com mu -
ni ca tive con text, the risk of los ing one’s face is mini mal and the harm
is only sym bolic. 

There were 24 com ments pub lished in the dis cus sion to the ana -
lysed de bate and only half of them re ceived re plies. In ad di tion, the
com mu ni ca tion ex changes con firmed the ten dency not to de velop the
dis cus sion (see Lehti et al. 2016, on line). The authors of the origi nal
com ments usu ally did not re act in any way to a re ply, which seems to
in di cate that they did not feel the need to ad vo cate their opin ion any
fur ther: 

[9]

pan Hvížďalák  

In real de mo c ra cy, a re fe ren dum should go without saying. It is no matter for di s cus -
sion here. Those afraid of re fe ren da surely know why they are afraid… don’t you, po -
li ti cians? Because it could happen that the “mob” could prevent you from clinging to
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power and thwart your plans, or rather to the pup pe te ers con trol ling you… I hope SPD 
will succeed in passing the re fe ren dum act. Fingers crossed! 

Jan Pavel  
Clever and educated people are afraid of re fe ren da because there are many times more 
unde re du ca ted manual workers, and it is par ticu la r ly this idea that manual workers
should decide about our future that scares me!8

eM Lexa  
Mister Clever, and the fact that the ma jo ri ty of the Go ve r n ment are di let tan tes is okay
with you? ??

In this spe ci fic ty pe of so cial in ter ac tion, the com mu ni cants se e -
med to par ti ci pa te in or der to ex press the ir opi nion to the po li ti cians,
or the po li ti cal si tu a tion; they did not fe el the ne ed to re act to ot hers or
per su a de them abo ut the ir own opi nions. 

With re gard to the aim of this pa per, the in ve sti ga tion in to the pu-
b li s hed sta tu ses was fo cu sed pri ma ri ly on ag gres si ve com muni ca ti ve
stra te gies. It tu r ned out that the com mu ni cants who par ti ci pa ted in the
di s cus sion did not at tack the fa ce of the ir com mu ni ca tion pa r t ners –
not even when the ir po li ti cal opi nions we re dif fe rent. In the vast ma jo -
ri ty of ca ses, the ta r get of the ir at tacks we re the two po li ti cians who se
me dia ap pe a ran ce they we re com men ting on; com ments at ta c king the
vo ters with a dif fe rent po li ti cal opi nion we re ra re: My lo us Ja kes: on ly
an idiot co uld still vo te for Kalousek’s pa r ty. 

The over w he l ming ma jo ri ty of ne ga ti ve com ments we re ta r ge ted
aga inst Do mi nik Fe ri, and we re ba sed on ad ho mi nem ar gu men ta tion
at ta c king the politician’s edu ca tion (one ca se) and his in suf fi cient po -
li ti cal co m pe ten ces (three ca ses). His lack of ex pe rien ce and inco m pe -
ten ce we re of ten pla ced in to con trast with To mio Oka mu ra (fo ur ca -
ses; Erik Konečný: In con trast with Fe ri, To mio stands out even mo re.
So, Do mi nik, co me mo re of ten; as a »de mo c ra cy« co me dian you are
re al ly goo oo od :-)). The pa r ti ci pants in the di s cus sion men tio ned the
politician’s age as a we ak po int (two ca ses), as well as his ap pe a ran ce
(fo ur ca ses). Al so, the se ty pe of com ments cle a r ly im p lied a ra cist un -
de r to ne: 

[10]
ZBYNEK ČERNY 
Thievish Monkey from TOP 09 

[11]
zhnapp  
feri looks like a devil, ugh
Bobika Bobota  
and the other one is a real thing of beauty
eM Lexa 
you’ve got the point 
Honzik Smesny  
sir, this seems like racism to me

[12]
Paul Katzchen  
Please, can someone explain to me why that person, a re pre sen tati ve of to p - le vel
Czech politics, has not groomed his afro hair. Or maybe he does not feel like a Czech
but an Afri can-A me ri can coming from Harlem. Who is he ac tu al ly re pre sen ting with
this ap pe a ran ce? 

Lukáš Novák 
So that’s a really classy ar gu ment 

Honzik Smesny  2 months ago 
While Mr. Okamura is also such a true Czech 

Rac ist com ments met with re ac tions from other com mu ni cants
who re al ized their zero ar gu men ta tion value. In two com ments, the
criti cism of Do minik Feri was con nected to criti cism of Czech Tele vi -
sion – the com mu ni cants pointed out that in their opin ion the broad -
cast ing sta tion fa vours the po liti cal party which Feri is af fili ated with
(And then say that ČT does not fa vour TOP 09. For what other rea son
would they in vite such peo ple like Mr. Feri?). Com ments at tack ing
Do minik Feri also in cluded vul gar isms (Tom, is it clear to You that you 
are talk ing to two idi ots where every word is in vain, in four years they
will be gone).

Non- objective ar gu men ta tion is, how ever, also typi cal in com -
ments at tack ing To mio Oka mura. There is only one status where its

8 The comments did not undergo lin gu i stic cor re c tion [in Czech; the English
trans la tion reflects the nature of the original comments as well].
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author re acts to Oka mu ra’s tele vi sion ap pear ance and tries to matter-
 of- factly dis prove his claims: 

[13]
[…] And let’s review it once again – who pushed the adoption of the Treaty of Lisbon,
and as a Senator wanted to sue Klaus at the Con sti tu tio nal Court for re fu sing to sign it? 
Yes, Okamura. Tomio Okamura. And also, I’m in te re sted if there is any ve ri fi ca tion of 
the claim that Masaryk wanted direct de mo c ra cy. Masaryk con si de red direct de mo c -
ra cy to be an ideal, but (that is what Okamura omits) he said: “con ce r ning the in cre a -
sing number of all nations and states, de mo c ra cy can only be in di rect, executed by re -
pre sen tati ves elected by voters – by the Pa r lia ment elected through uni ve r sal suffrage.

There was a mi nor ity of authors of com ments ag gres sively at tack -
ing To mio Oka mura; the dis cus sion in cluded four com ments tar geted
against the poli ti cian (other were re ac tions to the com ments tar geted
against Do minik Feri), but with the ex cep tion of the status cited be low
(15), the authors were much more vul gar than those com ment ing on
Do minik Feri: 

[14]
Bobika Bobota
okamura is the biggest idiot in the history of japan czech re la tions

[15]
C-CIGAN & DRD KONFLIKT 
If he could dismiss the senate, he could also dismiss even the chamber of deputies pre -
si dent and could hand the czech re pu b lic over to another country, he really is pitomio
[a scornful nickname, roughly equ i va lent to dumbio], he says bullshit, so let them do
politics for free, and let him be the first one idio ten ko. 

There were only three cases of neu tral com ments or com ments
based on ad rem ar gu men ta tion in the en tire dis cus sion. 

When the authors of the posts en tered a spe cific type of vir tual so -
cial in ter ac tion, they com mu ni cated with other par tici pants, un fa mil -
iar to them, in a way that of ten re sem bled a pri vate con ver sa tion of
peo ple fa mil iar with each other: 

[16]
Peter Jóba 
Okamura speaks well. If only we had such a po li ti cian in Slo va kia. And that bo ge y -
man, beyond shame, but we will vote even for such. What else can we do. 

yung dagger dick  
Peter Jóba is one Nazi not enough for you 

Bobika Bobota  
go have your eyes checked and stop phi loso p hi zing 

An un of fi cial pri vate con ver sa tion, how ever, com monly takes
place face to face, and an im por tant as pect in its in ter pre ta tion is the
non ver bal mes sage. This de fi ciency emerg ing in me di ated con tact
was of ten re flected on by the com mu ni cants: they com ple mented their 
mes sages with emoti cons and other graphic fea tures to com pen sate for 
the lack of non ver bal means of ex pres sion: 

[17]
Pěknej kluk 
Okamura, go and see your psy chia trist.  And they do not work for public money
unlike po li ti cians  Okamura, and then what have you been for seven years
now? Aren’t you a po li ti cian with an exor bi tant salary and an office car even with
a driver!!? 

Con clu sion: The in ves ti ga tion of ana lysed ma te ri als showed that
ag gres sive and harm ing strate gies are typi cal not only for com mu ni ca -
tion of pro fes sional poli ti cians, but also for com mu ni ca tion in the
anony mous en vi ron ment of an on line dis cus sion. 

Com mu ni ca tion of pro fes sional poli ti cians is in flu enced by the
com mon stan dard of a com mu ni ca tive event. The poli ti cian uses the
space pro vided to him/her within a pub lic ap pear ance to build, or
strengthen his/her own posi tive face. For this pur pose, it is im por tant
to cre ate or strengthen the nega tive face of a po liti cal op po nent. If the
suc cess of in di vid ual poli ti cians could be meas ured with the re ac tions
of spec ta tors within an Inter net dis cus sion, an in ter est ing ob ser va tion
would be that a poli ti cian who used ad rem ar gu men ta tion and pro -
vided spe cific facts was evalu ated nega tively, while a poli ti cian who
nor mally used false and non- objective strate gies and built his ar gu -
men ta tion on the stereo typi cal repe ti tion of a false prem ise was ac -
cepted mostly posi tively and re ceived the ma jor ity of posi tive com -
ments. 
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The relatively new communication environment of online dis cus -
sions allows participants to express critical attitudes anonymously,
which leads to a greater amount of openly offensive strategies (in clud -
ing rude and vulgar expressions). The participants of the com mu ni ca -
tion, who are anonymous and do not risk losing their face in an open
confrontation, openly attack the personality traits of politicians that
are only loosely, if at all, connected to the execution of their public
political function.

Sources

Duel o referendu – Tomio Okamura vs. Dominik Feri, 26.03.2018. Online:
https://www.youtube.com/watch?v=MW0Nr7D7AYs&feature=youtu.be&t
=53 [cit. 27.03.2020].
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Andrzej CHARCIAREK 
Uni wer sy tet Ślaski w Ka to wi cach

Narzęd zie Treq w pro ce sie us ta la nia
pols ko- czes kich par przekładowych

Ke y words: Treq, In ter Corp pa ral lel co r pus, trans la tion equ i va len ce, trans la tion pa irs, 
Czech, Po lish

Słowa klu czo we: Treq, ko r pus rów no legły In ter Corp, ek wi wa len cja przekłado wa,
pa ry przekłado we, je zyk cze ski, ję zyk pol ski

Abs tract

The article is devoted to the use of the Treq corpus tool in the proces of de ter mi -
ning language pairs in Po lish- Czech trans la tion. It provides a cha rac te ris tics of textual 
resources found in the InterCorp parallel corpus and focuses on their usability in
trans la tion of various text genres. Ad di tio nal ly, article describes different func tio na li -
ties of the TreQ tool. In order to il lus trate its ad van ta ges and di sad van ta ges the author
made an attemt to determine Czech equi va lents for the Polish word ciacho.

 

Niniejszy artykuł poświę co ny jest wykorzys ta niu kor pu so we go narzędzia Treq
w procesie ustalania pols ko- czes kich par przekładowych. Scha rak te ry zo wa no zasoby 
tekstowe pols ko- czes kie go korpusu równoległego InterCorp pod względem ich przy -
datnoś ci w tłumaczeniu okreś lo nych gatunków tekstów. Omówiono funkcje narzę-
dzia Treq. Na konkretnym przykładzie ustalenia czeskich ekwi wa lentów przekła-
dowych dla polskiego leksemu ciacho pokazano zarówno walory, jak i man ka menty
aplikacji Treq.

Z ba zy ek wi wa len tów przekłado wych Treq (http://treq.ko r pus.cz)
mo ż na ko rzy stać począwszy od 8. wer sji ko r pu su rów no ległego In ter -
Corp (https://in ter corp.ko r pus.cz), któ re go ko le j ne wer sje co ro ku
udo stę p nia ne są użyt ko w ni kom. Pie r wo t nie ap li ka cja Treq (w wer sji
8. In ter Corp) umo ż li wiała ze sta wia nie par przekłado wych dla ję zy ka
cze skie go, przy czym mo ż na było ze sta wiać ty l ko jed no stki jed nowy -
ra zo we (lem my lub fo r my). Du że zmia ny przy niosła 10. wer sja In ter -
Corp, w któ rej za po mocą no wej wer sji Treq 2.0 mo ż na było już ze sta -

wiać pa ry przekłado we nie ty l ko z ję zy kiem cze skim, ale ta k że z an -
gie l skim. Nie to jed nak było naj większą zmianą w pra cy z tą ap li -
kacją. Jej no wa wer sja po zwa lała na ze sta wia nie ze sobą jed no stek
wie lowy ra zo wych, a w pro ce sie ich wy szu ki wa nia na uży wa nie wy ra -
żeń re gu la r nych.

Ba za ta jest po wiąza na z te ksta mi wie loję zycz ne go ko r pu su rów -
no ległego In ter Corp. Obe c nie pro gram ten wy ko rzy stu je za so by teks-
to we 9. wer sji te go ko r pu su z 2016 ro ku. Jak z te go wy ni ka, Treq nie
ko rzy sta z te kstów za mie sz cza nych w co ro cz nie udo stę p nia nych, sy -
ste maty cz nie zwię kszających swo je za so by, ko le j nych wer sjach In ter -
Corp1. Dla przykładu pol ska 9. wer sja In ter Corp li czy pra wie 84 mln
słów, pod czas gdy naj no wsza 12. wer sja – ponad 87,5 mln. Ró ż ni cę
mię dzy obo ma wer sja mi sta no wią rów nież przekłady Pi s ma Świę te go 
Sta re go i No we go Te sta men tu, któ re zo stały włączo ne do za so bów
ko r pu so wych w 10. oraz na stę p nych wer sji In ter Corp.

Co oczy wi ste, op ty ma l nym roz wiąza niem byłoby po wiąza nie Treq
z naj nowszą wersją ko r pu su i wy ko rzy sta nie je go naj wię kszych za-
so bów te ksto wych, nie mniej wie l kość pol sko- cze skie go In ter Corp
i tak stwa rza do bre wa run ki do pra cy trans la to r skiej i leksy kogra fi cz -
nej. Pod kre ślam to szcze gó l nie, po nie waż za so by te kstów w ję zy ku
pol skim są jed ny mi z naj wię kszych i naj bar dziej zróż ni co wa nych
w całym ko r pu sie In ter corp2. W 12. je go wer sji zna j dzie my li te ra tu rę
piękną (ponad 25 mln wy ra zów), te ksty pra w ne z ko r pu su Ac qu is
Com muna uta i re (nie spełna 20 mln wy ra zów), spra wo z da nia z ob rad
Pa r la men tu Euro pe j skie go z ko r pu su Eu ro parl (pra wie 13 mln), te ksty 
pub licy sty cz ne i wia do mo ści ze stron in ter ne to wych Vo xE u rop (pra -
wie 2,5 mln wy ra zów), na pi sy fi l mo we z ba zy Open Sub ti t les (około
27 mln wy ra zów) oraz przekłady Bi b lii (ponad 0,5 mln wy ra zów). Je -
dyną bra kującą ko lekcją są te ksty pub licy sty cz ne ze stro ny Pro ject
Syn di ca te, któ re nie są tłuma czo ne na ję zyk pol ski. 

531 532

DOI: 10.14746/bo.2020.4.4
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Tak więc, jak już wspo mniałem, w przy pa d ku pro gra mu Treq dys -
po nu je my nie co mnie j szy mi za so ba mi kor pu so wy mi 9. wer sji In ter -
Corp.

Treq to w pra kty ce słow ni ki przekłado we sporządzo ne au to ma -
tycznie na pod sta wie ana li zy kwanty tatywno -kwali tatyw nej te kstów
zgro ma dzo nych w ko r pu sie. Te ksty ory gi na l ne (w mnie j szo ści) i prze-
kłady (w wię kszo ści) zo stały wy rów na ne auto ma ty cz nie na po zio mie
wy ra zów (word ali g n ment) za po mocą pro gra mu GIZA++ (Och, Ney
2003). Pozyskane w ten spo sób pa ry wy ra zów utworzyły li sty frek -
wen cy j ne uporządko wa ne według li cz by wystąpień w ko r pu sie. Zda -
niem au to rów Treq, choć po zy ska ne wy ni ki nie były pod da ne żad nej
we ry fi ka cji, to ek wi wa len ty o naj wy ższej fre k wen cji mo ż na uz nać za
tra f ne. Wygene ro wa ne li sty frek wen cy j ne nie pre zen tują ty l ko li cz bę
po świa d czeń ewen tu a l nych ek wi wa len tów, ale ta k że przed sta wiają
ich pro cen to wy udział w sto sun ku do wszy stkich mo ż li wych od po -
wied ni ków w tekstach ko r pu so wych – w ko le j no ści od ek wi wa len tu
z naj większą fre k wencją do ek wi wa len tu z naj mniejszą.

Uży t ko w nik Treq uzy sku je za tem do stęp do zbio ru ek wi wa len tów
przekłado wych wyeks cer po wa nych z kon kre t nych te kstów, do któ -
rych uzy sku je wgląd za po śred ni c twem od no ś ni ka hiperteks to we go,
co umo ż li wia ich do da t kową we ry fi ka cję3. W po rów na niu ze słow ni -
kiem przekłado wym czy to w wer sji pa pie ro wej, czy na no ś ni ku elek-
tro ni cz nym, Ap li ka cja Treq zmie nia dia me tra l nie spo sób po szu ki wa -
nia ek wi wa len tów. W przy pa d ku te go pie r wsze go nie rza d ko ma my do 
czy nie nia z ma te riałem pre pa ro wa nym, nie au ten tycz nym, nie tra f ny -
mi de cy zja mi ekwiwa lenta tyzacy jny mi czy błęda mi po wie la ny mi
z opra co wań leksy kogra fi cz nych po prze dni ków. Oczy wi ście, wie lu
au to rom słow ni ków przekłado wych nie mo ż na od mó wić rze te l no ści
ba da w czej, któ rych do wód sta no wią li cz ne szcze gółowe mi kro ana li -
zy leksy kogra fi cz ne za rów no zja wisk ję zy ko wych czę s tych, jak i rzad-
kich. Co do tych osta t nich to ma się wra że nie, że uwa ga im po świę ca -

na w słow ni kach jest nie kie dy nad mie r na. Ap li ka cja Treq, je śli trak-
to wać ją ja ko doku men tacy j ny słow nik przekłado wy, a któ ra w isto cie 
nim jest, stwa rza od mien ne wa run ki po zy ski wa nia od po wied ni ków
przekłado wych. Nie jest to pod sta wo wy pro gram do wy szu ki wa nia
ek wi wa len tów przekłado wych w In ter corp, tym po zo sta je nie zmien -
nie Kon text. Nie mniej Treq ma spo ro do za ofe ro wa nia od no ś nie do
tłuma cze nia czy opi su leksy kogra ficz ne go. Oczy wi ście, pod wa run -
kiem pra widłowe go fo r mułowa nia za py tań i właści we go ko rzy sta nia
z za so bów ko r pu so wych. Po mi jam tu kwe stię ewen tu a l nych błędów
wy ni kających z za wod no ści auto ma ty cz nych fun kcji wy szu kiwa w -
czych czy po myłek w ano ta cji ling wi sty cz nej. Wy da je się, że uży t -
kowni cy nie w pełni ko rzy stają z mo ż li wo ści ko r pu sów, któ ry mi się
posługują. Wy ni ka to z dwu przy czyn. Po pie r wsze, nie zna jo mo ści za -
so bów ko r pu so wych, a po dru gie, ogra ni czo ne go wyko rzy sty wa nia
fun kcjo nal no ści na rzę dzi wy szu kiwa w czych.

Prze j dź my za tem do opi su ba zy ek wi wa len tów przekłado wych
Treq i spó j rz my nań ja ko na na rzę dzie wspo ma gające pro ces prze-
kładu pol sko- cze skie go/cze sko- pol skie go lub służące do opi su leksy -
kogra ficz ne go.

Interfejs stanowi powielenie modelu stworzonego dla całego Cze-
skiego Korpusu Języka Czeskiego, czyli jest w dwu wersjach ję zy ko -
wych – czeskiej i angielskiej.
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Databáze překladových ekvivalentů Treq.



Au to rzy z pe w no ścią założy li, iż użyt kow ni ka mi Treq mogą być
za rów no spe cja li ści (tłuma cze, le ksy ko gra fowie), jak i nie spe cja li ści
(ucz nio wie, stu den ci) i dla te go ap li ka cję ce chu je pro sto ta i przy ja z -
ność. Łatwość uży cia Treq ma też i wa dę – unie mo ż li wia po sze rzoną
ana li zę wie lo czyn ni kową.

Prze szu ki wa nie w za so bach ko r pu so wych mo że być prze pro wa -
dzo ne na wy bra nych ko le kcjach (Ac qu is Com muna uta i re, Eu ro parl,
Vo xE u rop, Open Sub ti t les), co po zwa la na re zy g na cję z okre ślo nych
ga tun ków te kstów (fun k cja ome zit na). Przy czym mo ż li wa jest ta k że
re zy g na cja z jądra In ter Corp, czy li te kstów bele try sty cz nych, któ re
tworzą w pra kty ce piąty zbiór. Za wę że nie ma te riału kor pu so we go
pod da ne go ana li zie sku t ku je, o czym na le ży pa mię tać, zmnie j sze niem 
li cz by po świa d czeń, któ re unie mo ż li wiają ich wia ry godną in ter pre ta -
cję. Te ksty zgro ma dzo ne w In ter Corp nie od zwie rcie d lają wszy stkich
wzo r ców ga tun ko wych, ale nie któ re z nich już tak.

Li te ra tu ra pię k na wno si do ko r pu sów te ksty naj bar dziej zróż ni co -
wa ne pod wzglę dem ga tun ko wym i od mia no wym, będące pe w nym
wzo r cem nor ma ty w nym4. W nich zna j dzie my ta k że sty li za cję na mo -
wę po toczną, któ ra nie jest ma te riałem op ty ma l nym, ale z pe w no ścią
w ko r pu sie rów no ległym przy da t nym. Fakt ten od zwie rcie d la się
w po zy ska nych po świa d cze niach, któ re mają je sz cze jedną istotną za -
le tę – w od ró ż nie niu od po zo stałych ko le kcji In ter Corp wska zy wa ne
pa ry przekłado we są z re guły tra f ne, a to głów nie dzię ki te mu, że teks-
ty li te ra c kie zo stały wy rów na ne rę cz nie.

Duże zasoby polskiego InterCorp stanowią amatorskie napisy fi l -
mo we z platformy OpenSubtitles5. To zasoby istotne dla ustanawiania 
par przekładowych, zawierające jednostki używane w komunikacji
codziennej, głów nie nieo ficjalnej. Ze względu na ogra ni cze nia cza so-

wo-przestrzenne, które mają wpływ na ich ostateczną formę, wy ma -
gają one od użytkownika szczegółowej analizy ze świa do mo ścią
faktu, że ich postać może nie w pełni odzwierciedlać języka mówio ne -
go. Niemniej rekompensują one w znacznej mierze brak tekstów kon-
wersacyjnych wypowiadanych w sytuacji nieoficjalnej, które są de fi -
cy to we nie tylko w korpusach równoległych, ale także jednojęzycz-
nych. Wartość napisów jest tym większa, że tworzone są głównie
przez osoby młode, biorące aktywny udział w komunikacji w mediach 
elektronicznych, które w większym stopniu niż literatura piękna kie-
dyś kształtują ich kompetencje językowe. W nich zna j dzie my mowę
potoczną i slang, które w coraz większym stopniu od działują na ko-
munikację codzienną. Nawiasem mówiąc, należy sobie uświa domić
fakt, że korpusy języka mówionego zwykle są częścią na ro dowych
korpusów jednojęzycznych, jako równoległe w zasadzie nie istnieją.

Związek z ję zy kiem mó wio nym wy ka zują teksty info rma cy j ne
i pub licy sty cz ne z po rta lu Vo xE u rope. To, że te ma ty cz nie ja ko ta kie
na ogół szy b ko się dez aktu a li zują, dla wa r to ści za so bów ko r pu so -
wych nie ma w pra kty ce zna cze nia. Re je strują one naj no wsze zja wi -
ska do ko nujące się w ję zy ku, któ re na stę p nie upo wsze ch niają się za
po śred ni c twem me diów tra dy cy j nych i ele ktro ni cz nych. Ta ka sy tu a -
cja ma mie j s ce cho ć by z no wy mi fra ze ma mi, któ re dzię ki wy so kiej
czę sto ści uży cia sto p nio wo na bie rają sta tu su no r my. 

Ko le kcję Eu ro parl sta no wią spra wo z da nia z ob rad Pa r la men tu Eu -
ro pejskie go, będące za pi sem wy po wie dzi ust nych parla men ta rzy stów 
w sy tu a cji ofi cja l nej. To bo ga ty i zróż ni co wa ny ma te riał, za wie rający
nie ty l ko wy po wie dzi info rma cy j ne, ale ta k że ko men ta rze i po le mi ki
po li ty ków. W ko le kcji Eu ro parl zna j dzie my jed no stki ję zy ko we przy -
na le ż ne nie ty l ko do dys ku r su de ba ty pu b li cz nej, ale ta k że do dys ku r -
su pro fe sjo nal ne go i po to cz ne go.

Teksty prawne z korpusu Acquis Communautaire dopełniają pol -
sko - cze ski moduł korpusu InterCorp. Zgromadzone w nim tłuma cze -
nia tekstów prawnych, będących gatunkiem tekstów spe cjali sty cz -
nych, dotyczą prawa wspólnotowego. W tym przypadku zasoby ko r -
pu so we mogą posłużyć jako źródło ekwiwalentów przekładowych
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4 W środowisku języ koz na w czym nie ma zgodności co do uznania danych ko r -
pu so wych za podstawę ocen po pra wno ścio wych.

5 Opisałem je szczegółowo w artykule Korpus równoległy InterCorp w le ksy ko -
gra fii przekładowej – możliwości i ogra ni cze nia, „Roczniki Huma ni sty cz ne”, 2019,
s. 79–92.



regulowanych nie normą, ale uzusem (podobnie jak w przypadku
umów międzynarodowych).

Jak można zauważyć, zasoby polsko-czeskiego InterCorp, z któ -
rych korzysta Treq, zawierają tylko niektóre gatunki tekstów uży t ko -
wych, nie rejestrują praktycznie wcale gatunków internetowych (np.
blogów, forów internetowych, czatów itp.) czy tekstów religijnych.
Nic nie ma w tym dziwnego, ponieważ pewne typy tekstów tłuma czo -
ne dotąd nie były i najpewniej nie będą, a warunkiem przy tworzeniu
korpusu równoległego InterCorp jest istnienie oryginału i przekładu,
o czym pisze František Čermák:

Korpus InterCorp spojuje dohromady přes třicet jazyků, které jsou všechny
propojené přes centrální češtinu; lze v nich však hledat, pokud příslušné přiklady
existují, i tak, že se čeština vynechá a srovnávají se jiné jazyky mezi sebou přímo. To
ovšem předpokládá do stu p nost originálních i překladových textů a ty nemusejí být
dostupné vždy a snadno, anebo nemusejí vůbec existovat. Proto je tvorba In ter Co r pu
v zásadě pragmatické povahy (nemůže v něm být to, co nebylo přeloženo) (Čermák
2017, s. 82).

Można sądzić, że w przyszłości w zasobach InterCorp znajdą się
także inne, dotychczas nienotowane teksty użytkowe, np. instrukcje
obsługi urządzeń, opisy sprzętu, dokumentacje maszyn itp. Ma to
związek z aktami prawnymi Unii Europejskiej, które zobowiązują
producentów do sporządzania tłumaczenia dokumentacji produktów
w językach krajów, w których mają być one sprzedawane.

W relatywnie dużych korpusach równoległych, a do takich należy
czesko-polski InterCorp, użytkownik może poszukiwać ek wi wa len -
tów przekładowych za pomocą Treq w poszczególnych kolekcjach
(funkcja omezit na). Możliwość ograniczenia poszukiwań do okre ślo -
nych kolekcji ma istotne znaczenie dla trafności pozyskiwanych ek -
wi wa len tów przekładowych. W odróżnieniu od programu Kontext6,
który nie sugeruje ekwiwalentów przekładowych, a które użytkownik

określa sam, Treq wskazuje po kolei te, które posiadają najwyższą
częstość użycia. Listę ewentualnych translatów uporządkowaną ma le- 
jąco otwiera jednostka mająca najwięcej poświadczeń, zamyka –
notowana najrzadziej.

Ka ż dy wy bór uży tko w ni ka Treq mo że mieć wpływ na li cz bę i ja -
kość po zy ska nych po świa d czeń. Pie r wszy z nich to za zna cze nie funk- 
cji lem ma ty (czes. lem ma ta), co umo ż li wia po zy ska nie wię kszej li cz -
by po świa d czeń po przez wy szu ka nie wszy stkich wy ra zów gra ma -
tycznych okre ślo ne go le kse mu7.

Dla ilu stra cji posłuż my się przykładem pol skiej jed no stki cia cho,
dla któ re go po sta ra my się usta no wić ek wi wa len ty przekłado we za po -
mocą Treq. Ana li za tej jed no stki ewo ku je wie le pro ble mów, któ re po -
ja wiają się pod czas ana li zy ko r pu so wej, stąd je go wy bór.

Od wołanie się do dru ko wa nych lub ele ktro ni cz nych słow ni ków
jed noję zy cz nych czy przekłado wych, czy li źró deł sy ste mo wych, przy-
no si zróż ni co wa ne re zu l ta ty.

In ny słow nik ję zy ka pol skie go no tu je le ksem cia cho ja ko zgru bie -
nie od cia stko i od no to wu je je go po to cz ność (ISJP 2000, s. 183)

Pre cy zy j ne eks pli ka cje zna czeń le kse mu cia cho po da je ele ktro -
niczny Wie l ki słow nik ję zy ka pol skie go, któ re go główną bazą ma te -
riałową jest Na ro do wy Ko r pus Ję zy ka Pol skie go (NKJP). Pie r wsze
zna cze nie to ‘ekspresywnie o ciastku’, dru gie – ‘mężczyzna bar dzo
atra kcy j ny fizycznie’. Oba opa trzo ne są w słow ni ku kwa lifi kato ra mi
po to cz ne (pot.).

Pol sko-český slo v nik Ka re la Oli vy dla pol skie go zgru bie nia cia cho
po da je trzy cze skie ek wi wa len ty: dort, řez i cukrářský ko u sek (PČS
1999, s. 136).

Pol sko-cze ski słow nik Lin gea 5 po da je pa rę ek wi wa len tów cia cho
– fešák (https://www.dict.com/cze sko- po l ski/cia cho), czy li nie no tu je
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6 Podstawową aplikacją in ter ne tową wy ko rzy sty waną do pracy z zasobami Na -
ro do we go Korpusu Języka Czeskiego jest KonText, będącą udo sko na loną i roz sze -
rzoną wersją wcze ś nie j szej No Sket chEn gi ne.

7 Ponieważ termin leksem traktujemy jako jednostkę systemu językowego, to
staramy się jego unikać w stosunku do analizowanych jednostek tekstowych,
tworzących pary przekładowe.



zna cze nia zgru bie nia cia stko, a wska zu je na oso bę po sia dającą okre -
ślo ne ce chy. 

Uzasadnienie takiego wyboru znajdujemy w Słowniku nie lite rac -
kie go języka czeskiego, który notuje dwa znaczenia leksemu fešák:
1. ‘elegantní, dobře vypadající a oblečený muž’, 2. vulg. ‘mužské při-
rození’ (SNČ 2009, s. 128).

Jak wi dać, dwa spośród czte rech słow ni ków uw z ględ niają zna cze -
nie le kse mu cia cho w od nie sie niu do oso by. Nie od no towa nie te go
zna cze nia w dwu pra cach leksy kogra fi cz nych tu przy wołanych jest
uspra wied li wio ne. Jest to zna cze nie, któ re wy od rę b niło się w la tach
dzie wię ć dzie siątych mi nio ne go stu le cia, a pie r wsze je go po świa d cze -
nie w NKJP po cho dzi z 1999 ro ku. Je go źródłem jest kra ko wski
„Dzien nik Pol ski”, któ ry przy ta cza de fi ni cję le kse mu cia cho w zna -
cze niu ‘dodatnio o chłopa ku (w oce nie dziewcząt)’ ze Słow ni ka współ-
cze s nej gwa ry ucz nio wskiej An no Do mi ni 1999 (http://nkjp.uni.lodz.
Pl/Para graph Meta da ta?pid=af0b84430 dcead8c4d 03792 3 ce9c8d8d&
match_start=1&match_end=7&wy nik=114#the_match). Wszy stkie 
wcześ nie j sze, nie li cz ne zresztą, po świa d cze nia ko r pu so we tej jed-
nostki (pie r wsze z 1993 ro ku) w NKJP to zgru bie nia od cia stko. Mo ż -
na więc stwier dzić, że jed no stka cia cho w po da nym zna cze niu od była
dro gę z gwa ry młod zie żo wej do pol szczy z ny po to cz nej, po twier -
dzając tym sa mym si l ny wpływ  tej gwa ry na in ne od mia ny polszc zy-
z ny.

W po da nej w Pol sko-cze skim słow niku Lin gea 5 pa rze ek wi wa len -
tów przekłado wych cia cho – fešák trud no nie do strzec bra ku pełnej
sy me trii zna cze nio wej. Po twier dzają to de fi ni cje z przy wołanych tu
słow ni ków jed noję zy cz nych; w przy pa d ku pol skiej jed no stki pod kre -
śla na jest atra kcy j ność fi zy cz na mę ż czy z ny, w przy pa d ku je go cze -
skie go od po wied ni ka – je go ele gan cja i atra kcy j ny wygląd.

Przejdźmy teraz od źródeł systemowych do tekstowych, czyli do
programu Treq, i spróbujmy ustalić ekwiwalent lub ekwiwalenty dla
analizowanej jednostki w odniesieniu do osoby. Treq dla zapytania
ciacho bez zaznaczenia funkcji lemmaty przynosi następujące in fo r -

ma cje (usta wie nia w ko le j no ści: výchozí ja zyk: polština, cílový ja zyk: 
čeština, ome zit na: ko le kce 5)8:

Ta be la 1. Treq dla zapytania ciacho 

Li cz ba po świa d czeń

(Fre k ven ce)

Udział pro cen to wy

(Pro cen ta)

Polski trans land

(Polština)

Cze ski ek wi wa lent

(Čeština)

8 30,8 ciacho sexy

2 7,7 ciacho krásnej

1 3,8 ciacho výnikající

1 3,8 ciacho třída

1 3,8 ciacho Sekne

1 3,8 ciacho Ni 

1 3,8 ciacho kus

1 3,8 ciacho koláček

1 3,8 ciacho fešák

1 3,8 ciacho dej

1 3,8 ciacho výborně

1 3,8 ciacho sluší

1 3,8 ciacho Randit

1 3,8 ciacho moučník

1 3,8 ciacho krasavec

1 3,8 ciacho Ke ksi

1 3,8 ciacho extrémně

1 3,8 ciacho báječný

8 Ze względu na brak miejsca nie zawsze pre zen tu ję listy ze wszy stki mi po świa -
dcze nia mi, których może być niekiedy ki l ka dzie siąt i więcej.
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Zaznaczenie funkcji lemmaty pozwala na uzyskanie ponad dwa
razy większej liczby poświadczeń – 56 (sexy – 12, on – 2, fešák – 2,
úžasný – 2, kus – 2, pozostałych 36 – 1). Istotne są źródła pozyskania
poświadczeń, które użytkownik w każdej chwili może sprawdzić.
Prawie wszystkie poświadczenia (odpowiednio 25 z 26 (bez funkcji
lemmaty i 49 z 56 z funkcją lemmaty) pochodzą z kolekcji napisów
filmowych, czyli z dialogów w sytuacji nieoficjalnej, potwierdzając
tym samym ich przynależność stylistyczną do potocznej odmiany
polszczyzny.

Uzyskane poświadczenia są rezultatem automatycznej analizy kor-
pusowej, a ta – jak wiadomo – może być obarczona sporymi błędami.
Mogą one wynikać zarówno z błędnej anotacji, jak i ze zjawiska
homonimii. Tak więc, mając do czynienia z programem Treq, który
nie rozróżnia znaczeń jednostek polisemicznych, należy się liczyć
z poświadczeniami tego, czego w istocie nie szukamy. W przypadku
zaznaczenia funkcji lemmaty np. jedno z poświadczeń (ciach) nie jest
formą dopełniacza liczby mnogiej rzeczownika ciacha, a wy krzyk-
nikiem ciach. Oczywiście, podobne błędy wymuszają ręczną analizę
kontekstów, będącą koniecznym uzupełnieniem analizy au to ma tycz-
nej. Oto paralelne konkordancje pozyskane po przejściu z Treq do
zasobów InterCorp v9 dla sugerowanej pary ekwiwalentów ciacho –
sexy bez zaznaczania funkcji lemmaty (por. ta be la 2).

Ręczna ana li za kon tekstów przy no si wie le is totnych in for macji.
Po pierwsze, potwierd za man ka menty ana li zy au to ma tyc znej – liczba
poświadczeń (8) nie zgad za się z liczbą wyświet lo nych kon tekstów
(11), je den kon tekst jest pow tór zo ny. Po dru gie, ani razu zes ta wia na
pa ra cia cho – sexy nie jest wy ni kiem tłumac ze nia bezpośrednie go.
Językiem ory gi nału jest an gielszc zy zna, a jedyny wyjątek sta no wi tłu- 
mac ze nie z języka duńskie go. W prak ty ce oznac za to, że we wszyst-
kich przy pad kach mamy pols ko- czeską pa rę ekwi wa lentów zes ta -
wioną z przekładów, czy li trans latów an gielskich i duńskich trans -
landów. Po trze cie, prak tyc znie wszystkie poświadcze nia po chodzą
z na pisów fil mowych, je den tylko z li tera tu ry pięknej, a ściś lej po -
wieś ci Pięćd zie siąt twarzy Greya bryty jskiej pi sar ki E. L. Ja mes.
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Wska zy wa ny ja ko ewen tu a l ny ek wi wa lent fešák w roz sze rzo nym
prze szu ki wa niu z funkcją lem ma ty ma ty l ko 3 po świa d cze nia, będące
przekłada mi z an gie l skie go (2) i chi ń skie go (1). Tak zni ko ma li cz ba
po świa d czeń da je pod sta wy do upa try wa nia w fešák ek wi wa len tu jed -
no stki cia cho w od nie sie niu do mę ż czy z ny w okre ślo nych kon teks-
tach uży cia, ale nie da je pe w no ści.

Możliwość zmiany kierunku tłumaczenia pozostaje z pewnością
zaletą aplikacji Treq. Można w ten sposób zweryfikować pra widło-
wość ustanowionych par ekwiwalentów, a oprócz tego wskazać no-
we. Z analizy danych korpusowych wynika, że polski rzeczownik cia- 
cho w znaczeniu ‘mężczyzna atrakcyjny fizycznie’ posiada w czesz-
czyźnie dwa ekwiwalenty sexy i fešák. Oczywiście, nie wy kluczając in-
nych możliwych ekwiwalentów tekstowych. Przy zmianie kierunku
tłumaczenia na czesko-polski, Treq przedstawia następujące dane dla
sexy (usta wie nia w ko le j no ści: výchozí ja zyk: češti na, cílový ja zyk:
polšti na, ome zit na: ko le kce 5):

Ta be la 3. Treq dla za py ta nia sexy 

Li cz ba poświadczeń Udział procentowy Czeski transland Pol ski ek wi wa lent

145 17.1 se xy se xy

96 11.3 se xy se kso w ny

88 10.4 se xy se kso w ne

86 10.2 se xy se kso w na

37 4.4 se xy se kso w nie

31 3.7 se xy se kso w na

30 3.5 se xy qo ra ca

25 3.0 se xy se kso w ne go

14 1.7 se xy qorący

12 1.4 se xy se kso w nym

11 1.3 se xy se ksy

11 1.3 se xy pod nie cające

10 1.2 se xy qo ra ce

10 1.2 se xy se xi

9 1.1 se xy la ska

9 1.1 se xy se kso w nej

8 0.9 se xy se ksi

8 0.9 se xy cia cho

Ana li za da nych ko r pu so wych po twier dza, że w przy pa d ku pol -
skich od po wied ni ków cze skie go se xy naj czę ściej wska zy wa ny jest
pol ski przy mio t nik (uży wa ny rów nież ja ko przysłówek) se xy i je go
spo l sz czo ne fo r my. Pra kty cz nie wszy stkie po świa d cze nia po chodzą
z pla t fo r my Open Sub ti t les i są przekłada mi z ję zy ka an gie l skie go, ty l -
ko trzy to tłuma cze nia bez po śred nie: 1. pols ko- czes kie  (ko le k cja
Pres sE u ro pe) i 2 czes ko- polskie (tłuma cze nia po wie ści Mi cha la Vie -
ve g ha Za pi sy wa cze oj co wskiej miłości i Spra wa nie wie r nej Kla ry).
Zna mien ne, że w żad nym z tych trzech tłuma czeń ani je den nie od no si 
się do oso by (Sláva je se xy, přízvuk je se xy, EU není moc se xy). Przy -
to czo ne po świa d cze nia do brze ilu strują man ka men ty ama to r skich na -
pisów fi l mo wych, tj. błędy tłuma cze nio we i ję zy ko we. Nie któ re z nich,
jak mo ż na do strzec, mają wy soką fre k wen cję. Ich wy chwy ce nie za le -
ży od ko m pe ten cji sa me go uży tko w ni ka Treq, któ ry po wi nien pod dać
je wni kli wej ana li zie.

Wyniki polskich ekwiwalentów dla fešák pre zen tu je tabela 4 (usta -
wie nia w ko le j no ści: výchozí ja zyk: češti na, cílový ja zyk: polšti na,
ome zit na: ko le kce 5).

Ta be la 4. Treq dla za py ta nia fešák bez żadnej dodatkowej funkcji 

Li cz ba poświadczeń Udział procentowy Czeski transland Pol ski ek wi wa lent

59 34.1 fešák przy sto j ny

9 5.2 fešák Przy sto j ny

8 4.6 fešák Przy sto j niak

7 4.0 fešák przy sto j niak

6 3.5 fešák słod ki

5 2.9 fešák przy sto j nia czek

4 23 fešák niezły

4 2.3 fešák ład ny
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3 1.7 fešák miły

3 1.7 fešák pię k ny

2 1.2 fešák bo ski

2 1.2 fešák cza rujący

2 1.2 fešák fan ta sty cz ni

2 1.2 fešák miłym

2 12 fešák sztu ka

2 12 fešák wyład niał

2 1.2 fešák śli cz ny

Ana li za wska zy wa nych przez Treq ek wi wa len tów przekłado wych
w za sa dzie nie uw z ględ nia jed no stki cia cho (1 po świa d cze nie, 2 kon -
te ksty uży cia w Open Sub ti t les: Je to fešák. – Ale z nie go cia cho!; Jsi
fešák. – Fa j ne z cie bie cia cho.). Zwra cają uwa gę na to miast pa ry fešák
– przy sto j niak (wszy stkie z na pi sów fi l mo wych) oraz fešák – przy sto j -
ny (mę ż czy z na/ fa cet) (15 kon te kstów uży cia w li te ra tu rze, jed no
tłuma cze nie bez po śred nie pol sko - cze skie).

W przypadku jednostki fešák istotne znaczenie ma zapytanie
z funkcją lemmaty. Wy ni ki pre zen ta u je ta be la 5 (usta wie nia w ko le j -
no ści: výchozí ja zyk: češti na, cílový jazyk: polšti na, ome zit na: ko le -
kce 5, lem mat włączony).

Ta be la 5. Treq dla za py ta nia fešák z funkcją lemmaty

Li cz ba poświadczeń Udział procentowy Czeski transland Pol ski ek wi wa lent

91 22,5 fešák przy sto j ny

45 11.1 fešák przy sto j niak

25 6.2 fešák bu ź ka 

22 5.4 fešák przy sto j nia czek

10 2.5 fešák miły

9 22 fešák ład ny

8 2.0 fešák wspa niały

7 1.7 fešák słod ki 

7 1.7 fešák pię k ny 

6 1.5 fešák blo od

5 1.2 fešák niezły 

5 1.2 fešák śli cz ny

4 1.0 fešák to war 

4 1.0 fešák chłopiec 

4 1.0 fešák pi lo cik 

4 1.0 fešák wyglądać 

4 1.0 fešák chłoptaś

To, co mo że za ska ki wać, to po ja wie nie się na trze ciej po zy cji jed -
no stki bu ź ka z 25 po świa dcze nia mi i ponad 6-pro cen to wym udzia-
łem w ogó l nej li cz bie ek wi wa len tów. Po wej ściu na kon te ksty uży cia
(27) oka zu je się, że wszy stkie po świa d cze nia (z wyjątkiem jed ne go
pi sa ne go małą li terą, będące go wy ni kiem wątpli we go tłuma cze nia
z an gie l skie go) od noszą się do te go sa me go źródła – se ria lu Dru ży na
A (The A- Te am) i jed ne go z jej bo ha te rów – Bu ź ki. Bez za zna cze nia
fun kcji lem ma ty cze ski zwrot ad re sa tyw ny Fešáku nie jest zna j do wa -
ny przez ap li ka cję Treq. Dla wpro wa dzo nej jed no stki Fešák pi sa nej
wielką li terą pro gram bezbłęd nie wy szu ku je 22 po świa d cze nia pa ry
ad re sa ty wów Fešáku – Bu ź ka. 

Dla prze pro wa dzo nej ana li zy fa kty te mają spo re zna cze nie, po nie -
waż uświa da miają po raz ko le j ny pro blem ana li zy auto ma ty cz nej –
ho mo ni mii, a ści ślej nie odró ż nie nia na zwy włas nej (Bu ź ka) od na zwy
po spo li tej (bu ź ka). Ponad to, jak wi dać, wy szu ki wa nie od po wied ni -
ków przekłado wych dla jed nej jed no stki nie ja ko przy oka zji umo ż li -
wia usta la nie in nych par przekłado wych.

Pod su mu j my. Ana li zując po zy ska ny ma te riał ję zy ko wy i biorąc
pod uwa gę trzy kry te ria ek wi wa len cji – se man ty cz ne, sty li sty cz ne
i pra gma ty cz ne, mo ż na usta lić na stę pujące pa ry przekłado we dla cia -
cho w zna cze niu ‘mę ż czy z na bar dzo atra kcy j ny fi zy cz nie’:

CIACHO – SEXY/FEŠÁK
PRZYSTOJNIAK/PRZYSTOJNY FACET – FEŠÁK

Wy da je się, że pa ra cia cho – se xy ade k wa t nie od da je se man ty kę
ze sta wia nych pol skich i cze skich ek wi wa len tów – se ksu a l ność. Obie
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jed no stki na leżą do te go sa me go re je stru sty li sty czne go – od mia ny
po to cz nej. Je dy na czę ścio wa nie zgod ność mię dzy pol skim cia cho
a cze skim se xy do ty czy sfe ry pra gma ty ki – cze ska jed no stka mo że być 
za rów no okre śle niem mę ż czy z ny, jak i ko bie ty. 

Dru ga pa ra przekłado wa po ja wiła w tra kcie usta la nia ek wi wa len -
tów dla jed no stki cia cho. Choć Treq wska zu je jed noz na cz nie na ek wi -
wa len cję pa ry przy sto j niak / przy sto j ny fa cet – fešák, to na le ży od no -
to wać brak pełnej sy me trii se man ty cz nej mię dzy ty mi jed no stka mi.
Otóż zna cze nie pol skie go le kse mu przy sto j niak9 od no si się do atrak-
cy j nej fi zy cz no ści mę ż czy z ny (zwy kle z per spe kty wy ko bie ty), pod -
czas gdy cze ski fešák okre śla mę ż czy z nę do brze ubra ne go, dbające go
o swój wygląd. W ta kiej sy tu a cji ja ko cze ski ek wi wa lent mo ż na
byłoby wska zać jed no stkę kra sa vec10, choć ten w od ró ż nie niu od po -
to cy z mu fešák nie spełnia kry te rium sty li sty czne go – na le ży do ogó l -
nej od mia ny cze sz czy z ny. Jak z po wy ższe go wy ni ka, kry te rium sta ty -
sty cz ne nie mo że być je dy ne we wska zy wa niu par ek wi wa len tów,
mo że być jed nym z wie lu.

W tym mie j s cu na le ży też wspo mnieć o in nych fun kcjach Treq,
któ rych uży t ko w nik mo że użyć w po szu ki wa niu ek wi wa len tów prze-
kłado wych. 

Fun k cja regulární umo ż li wia bar dziej za awan so wa ne fo r mułowa -
nie za py tań. Ta po pu la r na fun k cja ko r pu so wa po le ga na wyko rzy sty -
wa niu w za py ta niach tzw. wy ra żeń re gu la r nych, czy li sym bo li, służą-

cych do two rze nia se k wen cji w przy pa d ku wy szu ki wa nia okre ślo -
nych zbio rów wy ra zów. Wy ra że nia re gu la r ne mogą się składać wy-
łącznie ze zna ków spe cja l nych, być ko m bi nacją zna ków spe cja l nych
i alfa nume ry cz nych lub za wie rać ty l ko zna ki alfa nume ry cz ne. Fun k -
cja ta jest bar dzo przy da t na w okre śla niu ek wi wa len cji za rów no jed -
no stek jed nowy ra zo wych, przez nas tu ana li zo wa nych, jak i wie lowy -
ra zo wych, któ re  zasługują na od rębną ana li zę.

Naj bar dziej uni wer sa l nym zna kiem jest kro p ka (.), któ ra mo że
zastąpić do wolną li te rę. Dla przykładu se k wen cja trzech kro pek z rzę -
du umo ż li wi zna le zie nie jed no stek trzy li te ro wych, czte rech kro pek –
czte roli te ro wych itd. W wy szu ki wa niu okre ślo nych form mo że oka -
zać się przy da t na gwia z d ka (*), któ ra za stę pu je do wo l ny ciąg zna ków
(ze ro i wię cej). Znak plus (+) pełni po dobną fun kcję, ró ż niąc się od
gwia z d ki tym, że za stę pu je co naj mniej je den znak lub wię cej (je den
i wię cej).

Za sto so wa nie jed ne go, dru gie go czy trze cie go zna ku mo że przy -
nieść różną li cz bę po świa d czeń. Waż ne jest pra widłowe zbu do wa nie
za py ta nia. Zna ki o po do bnych fun kcjach mogą przy no sić różną li cz bę 
po świa d czeń11. 

Fun k cja (A=a) po zwa la na nie roz róż nia nie wielkich i małych li ter,
a więc jej za zna cze nie umo ż li wi zna le zie nie np. jed no stek Cia cho,
cia cho, CIACHO.

Mogą być rów nież uży te in ne zna ki, po zwa lające na wyod rę b nie -
nie wa rian tów głów nie jed no stek wie lowy ra zo wych: na wia sy okrąg-
łe, na wia sy okrągłe, na wia sy kwa dra to we, od wró co ne uko ś ni ki, li nie
pio no we, da sz ki, my śl ni ki, li te ry, cy fry. Wszy stkie one mogą być uży -
te w za py ta niu.

Jak wi dać, mo ż li wo ści, ja kie Treq stwa rza użyt kow ni ko wi, nie są
wca le małe. Mo ż na na wet stwier dzić, że tym wię ksze, im wię ksze są
je go wie dza o ję zy ku, zna jo mość na rzę dzia Treq oraz zaan ga żo wa nie
w po szu ki wa nie op ty ma l nych roz wiązań przekłado wych. Prze pro wa -

11 Omówienie funkcji po szcze gó l nych znaków wraz z przykładami użycia zna j -
dzie my na stronie https://wiki.korpus.cz/doku.php/kurz:regularni_vyrazy.

9 Definicja leksemu przy sto j niak w Wielkim slowniku języka polskiego jest
następująca ‘pot. przy sto j ny mężczyzna’.

10 Narzędzie Treq przy wyszukiwaniu ekwiwalentów przekładowych dla pol-
skiego leksemu przestojniak przy zaznaczonej funkcji lemmaty wskazuje na pierw-
szym miejscu fešák (45 poświadczeń), na drugim – krasavec (43 poświadczenia), na
trzecim – hezoun (16 poświadczeń). Pod wieloma względami leksemy przystojniak
i krasavec można uznać za parę przekładową. To samo można powiedzieć o leksemie
hezoun, który podobnie jak przystojniak może być użyty z odcieniem ironii czy lek-
ceważenia. Co prawda, hezoun jest opatrzony kwalifikatorem ekspresywny (expre-
sivní výraz) (SSJČ), a polski przystojniak kwalifikatorem potoczne (WSJP), to jednak
konteksty użycia obu wyrazów wskazują jednoznacznie na ich ekwiwalencję.
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dzo na ana li za po ka zu je, że Treq mo że być re la ty w nie sku te cz nym na -
rzę dziem wspo ma gającym pro ces tłuma cze nia. Na rzę dzie Treq do -
brze spra w dza się w wy szu ki wa niu jed no stek jed nowy ra zo wych. Pro -
ces ten prze bie ga szy b ko i spra w nie, w pra kty ce nie wy ma ga od użyt-
ko w ni ka spe cjali stycz ne go przy go to wa nia, np. zna jo mo ści wy ra żeń
re gu la r nych. Uzy ska ne ek wi wa len ty przekłado we z re guły są tra f ne,
a ponad to są (zwy kle jest ich wię cej niż je den) auto ma ty cz ne skla syfi -
ko wa ne zgod nie z kry te rium frek wen cy j nym, któ re w ap li ka cji Treq
jest kry te rium pod sta wo wym. 

Oce niając wa r tość ap li ka cji Treq dla pro ce su usta la nia pol sko - cze -
skich par przekłado wych, mo ż na sfo r mułować ki l ka ogó l nych wnio -
sków.

Ap li ka cja Treq do brze spra w dza się w wy szu ki wa niu ek wi wa len -
tów przekłado wych jed no stek jed nowy ra zo wych. Po zy ska ne tą drogą
da ne ko r pu so we zwy kle tra f nie wska zują pa rę przekładową. Dużą za -
le tę po sia da sporządza na przez Treq li sta frek wen cy j na, uw z ględ -
niająca in ne, rza dziej uży wa ne, a przy da t ne w okre ślo nych kon tek-
stach alte rna ty w ne ek wi wa len ty. Po ka ź na li cz ba po świa d czeń, będą-
ca po chodną du żych za so bów pol sko- cze skie go ko r pu su rów no leg-
łego In ter Corp v9 gwa ran tu je do da t ko wo ade k wa t ność usta la nych par 
przekłado wych. Po twier dza się te za, że auto ma ty cz ne wy szu ki wa nie
ek wi wa len tów przekłado wych oba r czo ne jest ry zy kiem wska zy wa nia 
ja ko ek wi wa len ty jed no stek nie tra f nych. Przy czy ny te go zja wi ska
mogą być ró ż ne, czę sto na tu ry te ch ni cz nej związa nej z prze twa rza -
niem zgro ma dzo ne go ma te riału. Naj czę ściej jed nak mo ż na wska zać
trzy: wa d liwą ano ta cję, zja wi sko ho mo ni mii i nie adek wa t ne tłuma -
cze nie (zwłasz cza w na pi sach z pla t fo r my Open sub ti t les). Rzecz ja s -
na, nie na le ży za po mi nać o po rów ny wa nych ze sobą pol skich i cze -
skich przekładach zwy kle an gie l skie go ory gi nału. Oko li cz ność ta
z pe w no ścią nie sprzy ja po zy ski wa niu ade k wa t nych wyni ków. Nie
po win ny za tem za ska ki wać wska zy wa ne przez Treq pro po zy cje błęd -
ne, któ re są nie odłącznym ele men tem rze czy wi sto ści ko r pu su rów no -
ległego.

Przeprowadzona przy okazji omówienia funkcjonalności Treq
analiza pokazuje, że pomimo swoich mankamentów narzędzie to
pozwala skutecznie definiować znaczenie (znaczenia) analizowanych 
jednostek, a oprócz tego wskazać to, co w przekładzie jest naj isto t -
niejsze – aby ustalone pary przekładowe posiadały analogiczną war-
tość komunikacyjną.
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Graży na BA LOWSKA

Uni wer sy tet Opolski

„Vojna není kojná”, 
czy li kosza rowy hu mor w wa run kach to ta li ta ryzmu

Ke y words: humor, language of totalitarian propaganda, obecná čeština, vulgarism,
invective

Słowa klu czo we: hu mor, ję zyk pro pa gan dy tota li ta r nej, obecná čeština, wu l ga ryzm,
in we kty wa

Abs tract

The article presents linguistic methods of achieving a comic effect in the hu-
morous novel Černí baroni by M. Švandrlík. These include inter alia: combining
elements from various varieties of the Czech language (spisovná čeština, obecná
čeština, dialect) or Czech and Slovak language, introducing vulgarisms, skatological
vocabulary and invectives into the language of totalitarian propaganda, contrast of
form and content and syntactic parallelism. The important social functions of laughter 
are emphasized as a reaction to humor, especially during a difficult time of social life,
which was the communist period, e.g. therapeutic, integrative and separating.

Artykuł pre zen tu je językowe sposoby osiągania efektu ko mic zne go przez Milo-
slava Švan drlíka w powieści hu mo rystyc znej Černí baroni. Są to m.in. łączenie
elementów z różnych odmian języka czeskiego (spisovná čeština, obecná čeština,
gwary) lub czeszc zy zny i języka słowackiego, wpro wad za nie wul ga ryzmów, słow-
nictwa ska to lo gic zne go i inwektyw do języka pro pa gan dy to ta li tar nej, kontrast formy 
i treści,  pa ra le lizm składniowy. Pod kreś lone zostają istotne funkcje społeczne śmie-
chu jako reakcji na humor szczególnie w trudnym czasie życia społecznego, jakim był 
okres ko mu nis tyc zny, np.: te ra peu tyc zna, in te gra cy jna i separująca. 

Początek lat pię ć dzie siątych XX wie ku to tra gi cz ny okres w hi sto -
rii po wo jen nej Cze chosłowa cji. No wy bo wiem układ sił po za ko ń cze -
niu II wo j ny świa to wej nie da wał nad ziei na wol ność i po wrót tra dy cji
demo kra ty cz nych – to ta li ta ryzm na zi sto wskich Nie miec zo stał zastą-
piony przez to ta li ta ryzm sta li no wskie go Związku Ra dzie c kie go. Zja -

wi sko to do ty czy w rów nej mie rze Czechosłowa cji pie r wszej połowy
lat pięćdziesiątych, jak i in nych kra jów tzw. obo zu socja listy cz ne go.
Po prze wro cie lu to wym w 1948 r. wład za pa ń stwa cze chosłowa c kie -
go całko wi cie pod porządko wała ży cie społecze ń stwa pa nującej wów -
czas ide o lo gii komu ni sty cz nej. Za po mocą cen zu ry kon tro lo wa ne by-
ły wszy stkie sfe ry ży cia społecz ne go i jed no stkowe go, a wszech obe c -
na pro pa gan da na rzu cała oby wa te lom „je dy nie słuszne” poglądy
i przeko na nia. Wsze l kie od stę p stwa od „słusz nej li nii pa ń stwo wej”
były pię t no wa ne i ściągały na nie po ko r nych nie zwy kle su ro we ka ry
w myśl głoszo ne go pro pa gan dowe go hasła: Kto nie jest z na mi, jest
prze ciw nam. Na rzę dziem ter ro ru sta wały się ta kie in sty tu cje, jak
sądy, ar mia czy mi li cja, nad któ ry mi pa ń stwo roz ciągało pełną kon-
tro lę.

Jedną z do tkli wych form re pre sji prze ciw ko społecze ń stwu stały
się ba ta lio ny ro bo cze1, czy li jed no stki pra cy przy mu so wej fun kcjo -
nujące w ra mach ar mii. Były one two rzo ne w la tach 1949–1954
w Czechosłowa cji, Pol sce i na Wę grzech. Od działy te wy syłano do
cię ż kiej pra cy głów nie w ka mie niołomach, ko pa l niach wę gla czy ura -
nu oraz na ró ż ne go ty pu  bu do wach. Ba ta lio ny ro bo cze pełniły de fa c -
to fun kcję obo zów in ter no wa nia, w któ rych miała się do ko ny wać
reso cja li za cja „ele men tu ob ce go kla so wo”, jed nak ja ko ka r ne jed no -
stki zmi lita ryzo wa ne od obo zów ró ż niły się tym, że żołnie rze by li tu
zmu sza ni do pra cy nie jed no krot nie w nie zwy kle cię ż kich wa run kach
i czę sto w ciągłym za gro że niu ży cia2.
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1 W Czechosłowacji były to Pomocné technické prapory (PTP) lub Vojenské
tábory nucených prací (VTNP), do których wcielano osoby posiadające orze cze nie
wojskowej komisji le ka r skiej o całkowitej nie zdo l no ści do czynnej służby wojsko-
wej, czyli kategorię E, bez względu na ich stan zdrowia. Kryterium zatem przy zna -
wa nia członkom tych ba ta lio nów powyższej kategorii nie było zdrowotne, ale po li -
ty cz ne. Stanowili oni bowiem tzw. element niepewny po li ty cz nie. Ze względu na
czarne naszywki na na ra mien ni kach mundurów nazywano ich „czarnymi baronami”.

2 Należy podkreślić, że warunki pracy w stalinowskich batalionach roboczych
były „mírnější v malých odloučených útvarech lehkých PTP, než v hlubinných dolech 
s nepřetržitým provozem. U vojáků nasazených v PTP nebyl brán velký ohled na
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Wy ci nek z hi sto rii cze chosłowa c kich ba ta lio nów ro bo czych (PTP) 
opi su je w swo i sty  spo sób w swo jej po wie ści pt. Černí ba ro ni aneb
Válčili jsme za Čepičky3 Mi lo s lav Švandrlík (1932–2009). Swo istość
owa po le ga na tym, że au tor do ko nu je tu taj roz ra chun ku z trudną
i przykrą przeszłością w spo sób właści wy so bie, a więc humo ry sty cz -
ny. Znał do sko na le za sa dy fun kcjo no wa nia tych in sty tu cji z włas ne go
do świa d cze nia, po nie waż w ba ta lio nie ro bo czym na za mku Zelená
Ho ra pod Ne po mu kiem służył 26 mie się cy (od paź dzie r ni ka 1953 do
grud nia 1955) (Slovník české li te ra tu ry po ro ce 1945, on li ne).  

Wyjątko we po czu cie hu mo ru M. Švandrlíka stało się sym pto maty -
cz ne dla całej je go twó r czo ści, obe j mującej sze reg humo ry sty cz nych
utwo rów począwszy od te kstów pub li ko wa nych w cza so pi śmie „Di -
ko braz” oraz za ba w nych te kstów ka ba re to wych, utwo rów  ra dio wych
i tele wi zy j nych, opo wia dań dla dzie ci i młod zie ży, po opo wia da nia
sa ty ry cz ne, hor ro ry, kry mi nały czy hu mo re ski hi sto ry cz ne. Owa ró ż -
no rod ność ga tun ko wa je go te kstów,  jak rów nież nie zwykła umie ję t -
ność wy ko rzy sta nia sa ty ry i iro nii w kre a cji  po sta ci i sy tu a cji przy -

czy niły się do du żej popu la r no ści M. Švandrlíka w Cze chach już w la -
tach sze ś ć dzie siątych i sie dem dzie siątych XX w., szcze gó l nie zaś po
aksa mi t nej re wo lu cji4. Fe no men po czy t no ści M. Švandrlíka za tem
wy ni ka prze de wszy stkim z cha ra kte ru lu dy cz ne go je go utwo rów, są
to bo wiem pro ste te ksty, pi sa ne dla za ba wy.

Naj bar dziej zna nym utwo rem jest wspo mnia na po wy żej po wieść
hu mo ry styczna  Černí ba ro ni aneb Válčili jsme za Čepičky, któ rej
głównym bo ha te rem jest sze re go wiec Ro man Kefalín, asy stent re ży -
se ra Te a tru Wie j skie go w Pra dze, od by wający służ bę wo j skową w ba -
ta lio nie ro bo czym na za mku Zelená Ho ra pod Ne po mu kiem. Oba po -
wy ższe fa kty sta no wią tu jed ne z wie lu wątków auto bio grafi cz nych,
M. Švandrlík bo wiem pra co wał dość kró t ko w 1953 r. ja ko asy stent
re ży se ra Alfréda Ra do ka w te a trze Vesnické di va d lo (w pra skiej dzie l -
ni cy Hloubětín), po tym jak prze rwał stu dia re ży se r skie na Aka de mii
Sztuk Sce ni cz nych w Pra dze (DAMU), a przed po wołaniem go do ba -
ta lio nu ro bo cze go na za mek Zelená Ho ra pod Ne po mu kiem. Po stać
Ro mana Kefalína jest za tem al ter ego pi sa rza. Sta no wi ta k że og ni wo
spa jające wie le utwo rów cze skie go pi sa rza, na pi sa nych po 1990 r.
i będących kon ty nu acją wątków po wie ści Černí ba ro ni5.

Do mi nujący aspekt lu dy cz ny utwo ru M. Švandrlíka nie przesłania
jed nak ta k że głęb szej re fle ksji, po nie waż au tor za po mocą hu mo ru,
sa ty ry i iro nii zrę cz nie opi su je trudną rze czy wi stość, w ja kiej zna le ź li
się po bo ro wi, de ma skując tym sa mym ab sur dy pa nujące w ar mii so -
cja li sty cznej i wy śmie wając wsze l kie hasła po pra wno ści po li ty cz nej
te go okre su. W ni nie j szych roz wa ża niach przed sta wi my spo so by
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4 Należy dodać, że większość opub li ko wa nych utworów M. Švandrlíka jest
łatwo roz po zna wal na dzięki szacie gra fi cz nej, którą tworzą ilu stra cje Jiřígo Wintera 
Neprakty. Wie lo le t nia współpraca pisarza ze znanym czeskim ry so w ni kiem i ka ry -
ka tu rzystą rozpoczęła się już w latach sie dem dzie siątych XX w. na łamach
„Dikobrazu”.

5 Do nich należą m.in. Lásky černého barona. Příběhy Romana Kefalína z let 1947
až 1952 (1991), Říkali mu Terazky aneb Šest půllitrů u Jelínků (1991), Kam to kráčíš,
Kefalíne? aneb Ještě máme, co jsme chtěli (1991), Pět sekyr poručíka Hamáčka
(1993), Černí baroni po čtyřiceti letech (1998) czy Stoletý major Terazky (2000).

bezpečnost práce, hygienu a zdravotní stav mužstva. Důležité bylo naopak plnění
a přesahování norem, jelikož velitelé v takovém případě dostávali příplatky. Mate-
riální zabezpečení jednotek bylo skromné – například uniformy často pocházely ze
zásob we hrma ch tu. Podmínky ubytování příslušníků PTP se lišily, až na výjimky
nebyli vojáci v kasárnách, ale v různých provizorních podmínkách, často v nevyho- 
vujících objektech a to bez ohledu na ustanovení vojenských řádů. Podmínky
ubytování byly relativně lepší u těžkých PTP, které byly dlouhodobě na jednom
místě, na rozdíl od těch lehkých PTP, jejichž mužstvo se často stěhovalo”
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Pomocný_technický_prapor [dostęp: 14.11.2019]).

3 Pierwsza wersja tej powieści powstała podczas Praskiej Wiosny i została wydana 
w 1969 roku, choć jak twierdzi autor: „Po vstupu vojsk Varšavského paktu do
Československa jsem měl hotovou polovinu knihy, ale nakladatel nechtěl dále čekat.
Sebral mi ze stolu sedmnáct kapitol a vydal na poslední chvíli to, co bylo později
označováno jako první díl. [...] Knížka vyšla bez mého vědomí v zahraničí, u nás byla
opisována, fotografována a jinak rozmnožována. Veksláci ji prodávali na černém
trhu. Z knihoven byla ukradena dřív, než mohla být stažena z oběhu” (z wypowiedzi
M. Švandrlíka zamieszczonej na wewnętrznej stronie okładki wydania z 1990 roku;
Švandrlík 1990). Pełne wydanie książki było możliwe dopiero po aksamitnej rewolu-
cji i ukazało się w 1990 roku nakładem wydawnictwa Mladá fronta.



osiągania ko mi z mu słowno- sytua cyj ne go w in te re sującej nas po wie -
ści, będące go prze ja wem hu mo ru ko sza ro we go w wa run kach tota lita -
ry z mu6.

Opi sa na przez au to ra co dzien ność młodych mę ż czyzn, wcie lo -
nych do ar mii ja ko „ele ment ob cy kla so wo”, sta no wi zde rze nie świa ta 
zdro wo rozsądko we go z głupotą, ig no racnją, bra kiem in te li gen cji
i arogancją do wó d ców, co da je ob raz rze czy wi sto ści surre ali sty cz nej,
gro te sko wej. Najwy raź nie j szym przykładem ig no ran cji, ogra ni cze nia 
inte le ktua lne go i bra ku ko m pe ten cji ka dry ofi ce r skiej jest po stać ma -
jo ra Haluški, zwa ne go Te ra z ky7, któ re go au tor cha ra kte ryzu je w na -
stę pujący spo sób:

Nikdo nevěděl přesně, jaké byl národnosti. Snad Rusín, možná i Avar. Mluvil
jazykem vzdáleně připomínajícím slovenštinu. V mládí býval dřevorubcem, ale
sekyru brzy zaměnil za pušku, vsto u piv do armády Slovenského štátu. Bojoval proti
Rusům, byl raněn a dostal řád. Ve čtyřiačtyřicátém roce se přidal k slovenskému
povstání, byl raněn a dostal další řád. Po skončení války se pracně naučil číst, což mu
spolu s tím, že zvolil správnou linii, umožnilo stát se důstojníkem. Po několika
průšvizích u bojových jed no tek byl převelen k pétépákům.
   „Čo bo lo, bo lo,” by lo je ho nejoblíbenější přísloví. „Te ra z ky som ma jo rom!” (10)8.

Wy po wie dzi ma jo ra Halušky wy wołują efekt ko mi cz ny, po nie waż 
uja w niają je go po sta wę ig no ran cji wo bec fa któw hi sto ry cz nych i ku l -
tu ro wych, po sta wę, w któ rej jak w so cze w ce og ni sku je się po dej ście
wład zy tota li ta r nej do wy da rzeń histo ryczno -kultu ro wych, szcze gó l -
nie tych nie wy god nych, czy li nie zgod nych z li nią po li ty ki ko mu ni z -
mu. Po rów na j my po ni ż sze przykłady de cy zji ma jo ra, pod ję tych po
ob ję ciu do wó dz twa na Ze le nej Hoře:

 „Na čo také velké stromy? ” ukázal na několik stoletých cedrů, chráněných
památkovým úřadem. „Popílit! Všetky popílit!” (11)

„Čo je to” zeptal se dychtivě [Te ra z ky – G.B.] […]
   „Kašna,” do sta lo se mu odpovědi.
   „Kášňa?” pod ivil se. „Na čo je vojáku tre ba kášňa? Ja som bol dobrý voják a ni ke -
dy som kášně něpotreboval! Vziť krompač a kášně roz bo u ro vat!” (11)

„Prečo jstě, súdruh vojín, na ma lo va li súdruha Žižku s takýmto klacíkom!” [pal-
cátem – G.B.] […] „Dajtě mu do tej ruky lahký gulomet!”
   „V té době, so u dru hu ma jo re, ku lo me ty ne by ly,” bránil se vojín.
   „V aké době?” nechápal major.
   „V patnáctém století,” šeptal malíř.
   „Čo bo lo, to bo lo,” řekl ma jor Haluška. „Te ra z ky som ma jo rom!” (12)

Ig no ran cja wo bec wy da rzeń hi sto ry cz nych wpływała na ich in ter -
pre ta cję na ko rzyść apa ra tu wład zy i pro wa dziła do ce lo we go fałszo -
wa nia fa któw dzie jo wych i mani pu lo wa nia ni mi, co osiągało nie kie dy 
ab sur da l ny wy miar. Przykładem ta kie go spo so bu my śle nia w utwo rze 
Černí ba ro ni jest Dušan Jasánek, któ ry stał się obie ktem ża r tów z po -
wo du swo jej bez re fle ksyj nej fa s cy na cji ide o lo gią ko mu ni styczną.
Brak kry ty cy z mu bo wiem po wo do wał, że przy j mo wał za pra wdę na -
wet nie do rze cz ne wy ja ś nia nie fa któw, prze krę ca nie hi sto rii, na przy-
kład w od nie sie niu do dzie więtna stowie cz nej mi sty fi ka cji Václava
Han ki i Jo se fa Lin dy – rze ko me go od na le zie nia na za mku Zelená Ho -
ra pod Ne po mu kiem (czy li w mie sj cu ko sza ro wa nia ich jed no stki) rę -
ko pi su z naj sta r szych dzie jów Czech:

Dušan Jasánek se na klo nil ke Kefalínovi a řekl: „Zde byl nalezen Rukopis
zelenohorský. Česká buržoazie se chtěla vy ro v nat buržoazii německé, a proto se do -
pu sti la podvodu. Proletáři s tím ovšem neso u hla si li. [...] Buržoazie se vždycky snažila 
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6 Badania nad humorem posiadają długą tradycję. Obecnie hu mo ro lo gia to inter -
dyscy plina r na dziedzina naukowa, w ramach której humor stanowi przedmiot
badań w per spe kty wie m.in. psy cho logi cz nej, antro polo gi cz nej, kultu roloz na w czej,
lingwi sty cz nej, lite ratu rozna w czej czy so cjo logi cz nej. Z niezwykle obszernej li te ra -
tu ry dotyczącej tego za gad nie nia por. np. krakowską serię wydawniczą Humour
and Culture (tomy np. Hungarian humour 2012, Humor polski 2015) czy tomy
zbiorowe, np. Humor i kar nawa li za cja we współczesnej ko mu ni ka cji językowej
(Lublin 2007), Humor w per spe kty wie kultu rowo- języ ko wej (Lublin 2013), Świat
humoru (Opole 2000). Inter dyscy plina r nym badaniom humoru po świę co ne są także 
cza so pi s ma, np. „In ter na tio nal Journal of Humor Research” czy „The European
Journal of Humour Research”.

7 Notabene bohater ten wzorowany jest na autentycznej postaci – majora Andreja
Gazdy,  pochodzącego z północ no ws chod niej Słowacji, opisanego przez Ivo Pejčo-
cha w publikacji Od Švejka k Terazkymu (Pejčoch 2015).

8 W nawiasie podaję stronę, z której pochodzi przytaczany fragment powieści
(Švandrlík 1990).



podvádět dělníky,” zašeptal Jasánek, „což se jí dařilo za vydatné pomoci sociální de -
mo kra cie. Sociálfašistické bojůvky byly vždy hlavním nebezpečím” (9).

Z ko lei brak wy kształce nia, ce chujący ma jo ra Haluškę, jest przy -
czyną nie zna jo mo ści zna cze nia nie któ rych wy ra zów i trud no ści zro -
zu mie nia za wiłych pro ble mów ideo lo gi cz nych. Ma jor za da wał więc
py ta nia swo im podwład nym nie ty l ko o sens po je dyn czych słów, ale
ta k że całych te kstów, de ma skując się w ten spo sób i dając powód do
ża r tów. Py tał na przykład le ka rza Hořca:

„Počujte, súdruh kapitán,” pravil jakby zcela mi mo cho dem. „Čo si predstavujetě
pod takým slovom horizontálný?” (299).

al bo Ro mana Kefalína w po żeg na l nej roz mo wie:

„Ale stejně to bylo všechno absurdní, so u dru hu majore!” usmál se Kefalín.
   „Bo lo,”přikývl Te ra z ky. „Bože moj, bo lo!”
   Chvíli mlčel a [...] překvapil ho [Kefalína – G.B.] otázkou, kte rou měl delší do bu
na ja zy ku. „A čo si představujetě pod takým slo vom absurdný?” (383).

Ro mana Kefalína Te ra z ky py tał ta k że o zro zu mie nie obo wiązko -
wej le ktu ry z za kre su do ktry ny marksi stowsko -leni no wskiej:

„A ro zu mie li stě volačemu?” zajímalo Te ra z ky ho.
   „Ano, so u dru hu ma jo re,” zvo lal Kefalín pevným hla sem. „Vše jsem ne jen pro stu -
do val, ale i po cho pil.”
   „To hovortě svo jej babičke, Kefalín,” ušklíbl se Te ra z ky. „Ja som ma jo rom a ne -
viem z te ho nič!” (232).

Nie uc two ka dry wyko rzy sty wa ne było wie lo kro t nie przez pod -
ległych jej żołnie rzy do wy wołania efe ktu ko mi cz ne go, co zna lazło
od zwier cied le nie w opi sa nych przez M. Švandrlíka re la cjach ka dry
ofi ce r skiej z podwład ny mi. Obie ktem ta kich działań był m.in. po ru cz -
nik Hamáček, któ ry wy ja ś niał Kefalínowi hi sto ryczną tra dy cję Tábo-
ra, mia sta w połud nio wych Cze chach:

„Tábor má slavný vojenský tradice, Kefalín! Víte, že na blízkém Kozím Hradku
byl upálen Mistr Jan Hus?”
   „Ano, to je mi známo,” odvětil Kefalín. „Je ho po pel byl pak ho zen do Lužni ce.”
   „No vidíte, jaký svin st vo se za to ho ka pi ta lis mu dělalo” (189).

Po sta wy apa ra tu wład zy, któ re go przed stawi cie la mi by li ofi ce ro -
wie i pod ofi ce ro wie, do sta r czały żołnie rzom – jak wi dać z przy to czo -
ne go ma te riału – wie lu po wo dów do ża r tów. Wa r to tu wspo mnieć je -
sz cze o jed nym isto t nym fa kcie, mia no wi cie o prze ko na niu człon ków
ka dry, że sta no wią bar dzo wa ż ne og ni wo w ma chi nie po li ty cz nej
kmu ni z mu. Da wało im to po czu cie prze wa gi i wy ższo ści nad pod-
władny mi, uz na ny mi przez tę wład zę za wro gów do mi nującej ide o lo -
gii, co żołnie rze z po wo dze niem jed nak wyko rzy sty wa li do ośmie sza -
nia przełożo nych. Przed mio tem ża r tów stał się na przykład poruczník
Troník, któ ry z prze sadą i eg za l tacją opo wia dał o po tur bo wa niu go
przez dwóch żołnie rzy, Ma cka i Cínę:

„Nejde o mě, so u dru zi, jde o to, že v mé osobě na pa d li všechny politické
pracovníky, celou naši lidově demo kra tic kou armádu a vlastně...”
   „Celý socialistický tábor,” napověděl Kefalín.
   „Ano!” so u hla sil poručík. „Každým svým činem dáváme, so u dru zi, na je vo, na
které straně barikády stojíme!” (289)

W re zu l ta cie bo wiem cho dziło o fałszy we prze ko na nie, któ re da -
wało po czu cie wy ższo ści je dy nie nad słab szy mi, co łatwo de ma sko -
wał strach ka dry ofi ce r skiej przed do wó dztwem w ob li czu ko mi sji in -
spe kcy j nej w ko sza rach, prze ja wia j cy się w ich ję zy ku. Po rów na j my
wy wołującą śmiech podwład nych wy po wiedź ka pi ta na Hon ca:

„Vojáci!” vyzýval kapitán Honec, „buďte ustavičně ve střechu! Ne pro lel kuj te na
stráži ani minutu, neboť v každém okamžiku vás může přepadnout di ve rzant. A když
ne di ve rzant, tedy někdo z prověrkové komise, což by bylo podstatně horší! Nesmějte
se Voňavka!” (297–298)

Ana li zo wa ny utwór do sta r cza wie lu przykładów ko mi z mu słow -
ne go, któ ry au tor osiąga m.in. za po mocą od po wied nie go wy ko rzy sta -
nia śro d ków z ró ż nych płasz czyn i od mian cze sz czy z ny. Jak twier dzi
Ka rel Ha u sen b las, jest to pod sta wo wy spo sób osiąga nia ko mi z mu
w pro zie humo ry sty cz nej. Ba dacz za uwa ża, że idzie o „Křížení ro vin
i jednotlivých prvků knižních, archaických ne bo čítankově papíro-
vých na jedné straně, a hovorových a familiárních, řidčeji vulgárních
na straně druhé” (Ha u sen b las 1962, s. 92). Przy j rzy j my się nie któ rym
egzem pli fi ka cjom tych za bie gów w po wie ści M. Švandrlíka, w któ -
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rych efekt humo ry sty cz ny jest czę sto do da t ko wo spo tę go wa ny przez
ze sta wie nie tre ści wy so kiej z niską. W po ni ż szych przykładach w ce lu 
skon tra sto w nia z od mianą li te racką ję zy ka cze skie go (spisovná češti-
na) oraz z ję zy kiem pro pa gan dy tota li ta r nej zo stał wy ko rzy sta ny sze -
reg ele men tów po to cz nej nie lite ra c kiej od mia ny cze sz czy z ny (obecná 
čeština) za rów no morfo nolo gi cz nych, ta kich jak, np.: dyf ton gi za cja
ý > ej: každej z vás, kázeň musí bej, ten spláče nad vejdělkem, zwę że -
nie é > í: ze svý babičky, v- pro te ty cz ne przed nagłoso wym o-: von, za -
nik wygłoso we go -l w imiesłowie cza su przeszłego: ne moh, czy fle -
ksy j nych, np.: s flákačema, me zi váma, oni si my s lej, jak i le ksy ka l-
nych, np.: flákač, hajzl, ma kat, na cma rat se, ne pro chla stat, pra chy,
dělat šoufky, spláče na ve j de l kem, na przykład w wypowiedzi po rucz-
nika Hamáčka:

„Kdo by měl ručičky dozadu, ten u mne spláče nad vejdelkem! S flákačema se
nebudu mazlit, to ať každej vezme na vědomí. Ale, soudruzi, pozor: [...] vy si i vydě-
láte prachy [...] polovinu vám uložíme na knížku. To proto, soudruzi, abyste všechno
ne pro chla sta li. Osobně vás upozorňuju, že kasárna nejsou pivnice, a kdo se venku
nacmará, musí vystřízlivět dřív, než projde kolem dozorčího! [...] Mezi váma jsou
různá čísla, který si myslej, že na ně kázeň neplatí a že si z představenejch budou dělat
šoufky!” (43–44). 

Wie lo kro t nie fun kcję pod kre śle nia lite ra c kie go spo so bu wysła-
wiania pełni spó j nik je li kož, ty po wy dla ję zy ka pi sa ne go9. Te go ty pu
za bie gi, po le gające na skon tra sto wa niu tre ści z formą, sta no wią je den
z pro s tych, ogól noko mi cz nych me cha ni z mów, któ ry w spo sób nie -
skomp liko wa ny od działuje na od bio r cę i wy wołuje je go roz ba wie nie
(por. But t ler 2001, Borecký 2000), np.:

A jelikož vrhač knedlíkem nejevil ochotu přiznat se ke svému hanebnému činu,
zapískal Halík nástup (9).

Spó j nik je li kož wy stę pu je ta k że w wy po wie dzi Ci m la, trud niące go 
się w cy wi lu kra dzieżą sa mo cho dów, któ ry w wy wo dzie o cha ra kte rze 
kolo k wia l nym z wy ko rzy sta niem wul ga ry z mu hajzl, pa ra fra zu je sło-

wa swo ich ro dzi ców, uza sad niając fakt ich atei sty cz ne go poglądu na
świat:

 „Můj táta vy sto u pil z církve, jelikož ho ka te che ta při náboženství řezal rákoskou.
Máma zase ríká, že kdyby exi sto val nějakej Pánbůh, tak by ji nemoh trestat takovým
ha j z lem, jako jsem já, jelikož se proti němu ničím ne pro vi ni la” (56).

Z po dobną re a li zacją spo ty ka my się w re a kcji R. Kefalína na skie -
ro waną do nie go ob ra ź liwą wy po wiedź mi strza mu ra r skie go, Fran c la:

„Ty kriminálníku,” řekl zlostně [Francl – G.B.], „si dělej šoufky ze svý babičky!
Až budeš na vojně čtvrtým, pátým rokem, von tě už ten humor přejde!”
   „Předně ne j sem kriminálník,” pra vil důstojně Kefalín, „ale svazácký funkcionář
a agitátor ro ty! Za druhé mám právo se vás ze p tat, je li kož v ob la sti výkopu ne j sem
odborník!” (52).

W ko le j nym przykład zie, ja kim jest roz mo wa ma jo ra Te ra z ky
z po ru cz ni kiem Per nicą, oprócz ze sta wie nia wy po wie dzi o cha ra kte -
rze po to cz nym, za wie rającej ta k że ele ment wu l ga r ny z za kre su ska to -
lo gii, z wy po wie dzią obe j mującą spó j nik je li kož, ma my do czy nie nia
z kon tra stem „wy so kich” śro d ków ję zy ko wych z „niską” tre ścią, co
po tę gu je efekt ko mi cz ny:

„Vy stě sa posrali, Pernica!” vybuchl zlostně [Te ra z ky – G.B.], „Bože moj, také
dóstojníky mi súdruhovja posílajú!”
   „So u dru hu ma jo re,” ko ktal nadporučík, „ne mohl jsem vy hle dat la tri nu, je li kož...”
(306).

In nym za bie giem służącym wy wołaniu efe ktu ko mi cz ne go jest
prze mie sza nie ele men tów cze sz czy z ny li te ra c kiej i dia le ktu w ję zy ku
po ru cz ni ka Ma zur ka, któ ry był Po la kiem, po chodzącym z przy gra ni -
cz nej wsi pod Ostrawą. Je go wy po wie dzi świadczą o trud no ściach
z mó wie niem po cze sku, co au tor przed sta wił za po mocą śro d ków ję -
zy ko wych z płasz czy z ny fono lo gi cz nej (brak kon sek wen t nej opo zy cji 
ilo cza so wej – brak ilo cza su ty po wy dla pol szczy ny i gwar po gra ni cz -
nych), skład nio wej (zda nia eli p ty cz ne, ur wa ne, brak związku przy -
czyno wo-sku tkowe go, lo gi ki wy po wie dzi) oraz le ksy ka l nej (brak od -
po wied nie go słow ni c twa). Ta kie wystąpie nia po ru cz ni ka Ma zur ka9 Slovník spisovného jazyka českého (1983) kwa li fi ku je ten spójnik jako knižní.
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wy woływały ogólną we sołość i wzbu dzały śmiech nie ty l ko pod -
ległych mu żołnie rzy, ale ta k że ka dry ofi ce r skiej, np.:

„So u dru zi, ja doufam, že jak sa to požaduje, učiníme všeci, jak to má byt, protože
to je spravne, že ano, my všeci, tak to má byt a jen tak budeme spolu vy cha zet […]”
(203).

„[...] zejména se in spe kce poza sta vo va la nad tím, že soustavně říká [Mazurek – G.B.]: 
sovětské staty americké, soudruh Ade na u er, a když byl dotázán na státní hymnu,
zazpíval falešně píseň Armádě zdar!” (207).

W oma wia nej po wie ści cie ka wym za bie giem osiąga nia efe ktu ko -
mi cz ne go jest ta k że mie sza nie ele men tów cze sz czy z ny i ję zy ka sło-
wa kie go. Ta kim ję zy kiem posługu je się wspo mi na ny już po wy żej ma -
jor Haluška, a je go wy po wie dzi to mie sza ni na tworząca swo i sty kod
ję zy ko wy, no ta be ne po do b ny spo sób łącze nia w ję zy ku ele men tów
cze skich i słowa c kich nie był w ów cze s nej ar mii cze chosłowa c kiej
czymś zu pełnie ob cym. Przy wołaj my za tem ko le j ne przykłady wy po -
wie dzi ma jo ra Haluški:

„Stě uvedomelý. Vojak ma byť uvedomelý a oholený! A pretože vietě cudzú reč,
buděte robit pisára! Choďte so mnou!” (14).

„Vojenské ta jo m st vo je na ozaj ve la dôležitá vec. Súdruhovja! Ako vyzerá mezi-
národní si tu a cia na ce lem svietě, môžem řict, že má veliký význam, jak už som ho vo -
ril, na ce lem svietě. Mnohý súdruh aj te ra z ky ujdě za hra ni ce, ale taký súdruh snad ani
není súdruh! On ten kapi ta li s mus, súdruhovja, má aj ve la ne do sta t kov. Ne ni všetko, co 
sa blyští!” (35).

Czę stym za bie giem osiąga nia ko mi z mu w utwo rze M. Švandrlíka
jest wyko rzy sty wa nie ję zy ka pro pa gan dy tota li ta r nej, uta r tych fra ze -
sów no wo mo wy w kon te kstach, któ re po wo dują ich se man tyczną de -
wa lu a cję. Ta ki efekt uzy sku je au tor na przykład w wy po wie dzi po ru -
cz ni ka Hamáčka, prze ma wiające go na te mat „bu do wa nia so cja li z mu
i społecze ń stwa socja listy cz ne go”:

„So u dru zi!” řekl poté velitel [po ru cz nik Hamáček – G.B.] „My, občané naší re pu -
b li ky, si musíme uvědomit, že naši lidově demo kra tic kou armádu ne bu du je me pro
srandu králíkům!” (61).

Po wy ższe za bie gi po le gające na skon tra sto wa niu tre ści i fo r my
do brze ilu strują ta k że wy po wie dzi R. Kefalína na te mat świń, któ re
ho do wał w ko sza rach na Ze le nej Hoře:

„Pašíci,” říkal jim Kefalín, „stanete se prvními vycvičenými vepři naší lidově
demokratické armády! […] Společnými silami budeme po stu po vat vpřed až k úplné
a naprosté vycvičenosti. Stanete se nejchytřejšími a nejšikovnějšími erárními vepři
v hi sto rii naší armády […]” (136).

„Avšak nastal čas, vážení pašíci, kdy se všechno změní! […] Vy bu du ji vám ráj
vepřů, a to brigádnicky, bez nároků na odměnu!” (141).

„Plány revanšistů zhatí naši vepři boubelatí” (142).

No ta be ne ko mi cz ny efekt wy wołują ta k że sa me imio na, ja kie
R. Kefalín na dał świ niom: Li ci nius, Božetěch, Es me ra l da, od wołujące 
do łaci ń skiej, słowia ń skiej i li te ra c kiej tra dy cji imien ni czej i prze ciw -
sta wiające je utrwa lo ne mu w na szej ku l tu rze ne ga tyw ne mu ste reo ty -
po wi świ ni10. Wy bór imion R. Kefalín tłuma czy iro ni cz nie w na stę -
pujący spo sób: 

„Dávat prasatům jména nemá v našem národě tradici. […] O tom, jak nazývají
vepře v spřátelených státech, jsem se v brožurkách nedočetl. Jména, obvyklá v im-
perialistickém válečném seskupení jsem nemohl přijmout ze zásadních ideových
důvodů” (136–137).

Ję zyk pro pa gan dy ze sta wia ny przez M. Švandrlíka ze słow ni c -
twem wu l ga r nym i ska tolo gi cz nym jest szcze gó l nym przy pa d kiem
de wa lu a cji ję zy ka a za ra zem za bie giem osiąga nia hu mo ru, za li cza -
nym do pro s tych me cha ni z mów ogól noko mi cz nych (por. But t ler
2001). Au tor za sto so wał go w ję zy ku po sta ci sze re go wych żołnie rzy,
np. R. Kefalína:

10 Po twier dzają ten fakt m.in. fra zeo logi z my fun kcjo nujące w cze sz czy ź nie,
będące od zwier cied le niem ne ga tyw ne go ste reo ty pu ję zy ko we go tego zwie rzę cia
fun kcjo nującego w świa do mo ści użyt ko w ni ków języka czeskiego, np.: být tlustý
jak svině, chlastat jak svině, vožrát se/ožrát se/opít se jako svině, zachovat
se/chovat se jako svině (por. Balowska 2013).
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„Soudruh ministr [Alois Čepička – G.B.] očekával pochopení od nás všech,”
pokračoval  Troník, „a zejména pak od svazáků! Co myslíte, že by udělal, kdyby vás
teď v tomto stavu viděl?”
   „Po sral by se,” hádal Kefalín (217).

Jed nak w wy po wie dziach do wó d ców na bie ra szcze gó l nej wy ra zi -
sto ści, np.:

„Súdruhovja,” pravil. „Toto sa němohlo stať! Te ra z ky sme v riti!” [major Haluška 
– G.B.] (313).

„My, marxisté, tuto přírodu ovládáme! Jenomže to nám je momentálně hovno
platný” [kapitan Ořech – G.B.] (314).

„Ti svazáci! To je přímo začarované, ale v každém větším průseru musí být
svazák!” [po ru cz nik Troník – G.B.] (253).

„Nejsem dezertér a kam mě společnost postaví, tam rád a obětavě po li ti c ky
pracuju! Ale tohle, so u dru zi, to už mě, namouduši, sere!” [po ru cz nik Troník – G.B.]
(290).

„S tím jděte do prdele, so u dru hu!” vybuchl poručík, „ale pa ma tu j te si, že nade
mnou ještě žadnej sabotér ne vy hral!” [po ru cz nik Hamáček – G.B.] (18).

„Můžete mi, so u dru hu vojíne, vysvětlit, proč píšete prasatům na prdele?” [porucz-
nik Hamáček – G.B.] (136).

Słow ni c two wu l ga r ne uży wa ne przez ofi ce rów i pod ofi ce rów peł-
ni rów nież fun kcję in we ktyw i służy do de pre cjo nowa nia pod ległych
im żołnie rzy z ba ta lio nów PTP, do oka za nia im swo jej wy ższo ści
i wład zy nad nimi. Sta no wi prze jaw le kce wa że nia, ne ga tyw ne go sto -
sun ku do podwład nych tra kto wa nych ja ko wróg kla so wy i „ele ment
nie pe w ny po li ty cz nie”. Au tor wykorzystuje tu fun kcjo nujące w cze -
skim po to cz nym języ ku nie lite ra c kim bo ga te słow ni c w to emo cjo na l -
ne o cha ra kte rze ob ra ź li wym, a efekt ko mi cz ny osiąga dzię ki na gro -
ma dze niu w jed nej wy po wie dzi zna cz nej ilo ści śro d ków słow ne go
ob ra ża nia. Przykładem za sto so wa nia te go ty pu sze re gów syno ni mi cz -
nych jest mo wa ge ne rała Man d la, któ re go ce cho wała wro gość i po -
gar da wo bec żołnie rzy służących w ba ta lio nach PTP, cze mu da wał
wy raz, zwra cając się do nich bez po śred nio, np. do głów ne go bo ha te ra
R. Kefalína: 

„Ty svině reakcionářská! Ty špinavej lupiči! Ty štěnice armády! [...] Já si na tebe
posvítím, ty loupežníku!” křičel generál. „Na všechny si posvítím! Já to vaše reakcio-
nářský hnízdo vyplením, že se ne bu de te stačit divit! Já vám ukážu, vy pa ra zi ti!”
(181).11

Na le ży tu do dać, że ob ra ź li wy cha ra kter mogło mieć ta k że słow ni -
c two nie nace cho wa ne, słowa ne u tra l ne, któ re na bie rały ne ga tyw ne go
za ba r wie nia w okre ślo nym kon te k ście. Jed nym z ta kich słów, sto sun -
ko wo czę sto sto so wa nych przez M. Švandrlíka w ana li zo wa nej po -
wie ści, jest in te li gent. Dzię ki te mu au tor od da je re a lia opi sy wa ne go
okre su i działania pro pa gan dy komu ni sty cz nej, inte li gen cja bo wiem
ja ko wa r stwa społecz na była wów czas wro giem kla so wym ko mu ni z -
mu, a słowo in te li gent fun kcjo no wało ja ko in we kty wa12. Jak za uwa ża
Petr Fi de lius, sto so wa nie słów in te li gen cja, in te li gent przez ję zyk pro -
pa gan dy komu ni sty cz nej jest przykładem na zja wi sko na du ży wa nia
słów, co pro wa dzi do in fla cji i de wa lu a cji ich zna cze nia (Fi de lius
2016, s. 180n.). Po rów na j my po ni ż sze przykłady uży cia wy ra zu in te -
li gent o se kun da r nej fun kcji ob ra ź li wej:

„Vy jste, Kefalín, si mu lant a k tomu ještě in te li gent!” (189).

 „Jso u - li v našem státě tři třídy: dělnická, rolnická a pracující in te li gen ce, kam
patří důstojníci? Nuže, so u dru zi, já se domnívám, že jsme pracující in te li gen ti.”
   „Prečo?” otázal se nespokojeně Te ra z ky. „Prečo máme byť in te li gen ti, keď sme
nič něurobili?” (299).

Fun kcję in we ktyw pełniły ta k że okre śle nia pro fe sor i do cent, tra -
kto wa ne przez ka drę ja ko syno ni mi cz ne wzglę dem in te li gent, in te li -
gen ce, np.:

11 Warto tu przywołać znane dzieło Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka
Švejka, w którym autor po mi strzo wsku operuje szeregami syno nimi cz ny mi o po-
dobnej funkcji, np.: „Nemyslete si, vy hovniválové, vy líní krávové a bagounové, že 
vám tato vojna skončí na tomto světě. My se ještě po smrtí uhlídáme, a já vám
udělám takovej očistec, že z toho budete jeleni, vy svinská bando” (Hašek 1990,
s. 142).

12 Na temat leksyklanych sposobów wyrażania obrazu wroga politycznego w po-
wieści Černí baroni por. Balowska 2009.
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„To je něco jako pro fe sor, že jo?” za ra du je se svodobník. „Z toho vás, chlape, do -
sta ne me. Dáte si dvě stě metrů plížení, pár klencáků do kaluže a bude po in te li gen ci!
[...] To sem přišel jeden,” říká, „kterej byl docent. Tak jsem ho zahnal kopat latrínu
a řek jsem mu: když seš docent, budeš makat na dvě stě procent!” (7).

„A hele!” za ra do val se [svobodník Halík – G.B.]. „Docent Kefalín už se přišel
fláknout na ošetřovnu! Domnívá se, že se mu povede vojnu pro ma ro dit! Ale to se
mejlí pan docent, to se teda mejlí!” (47).

„Salát,” zahučel Halík. „Tihle docenti jsou samí saláti! Všechny bych je dal do
Myšelinky, aby viděli, co je poctivá práce! Hajzlové študovaný! Intelektuálský!”
(23).

Jed nym z za sto so wa nych przez M. Švandrlíka me cha ni z mów ogól-
no komi cz nych wzbu dzających we sołość od bio r cy jest ta k że ce lo we
po wtó rze nie (por. But t ler 2001). Cie ka wym i ory gi na l nym przykła-
dem te go ty pu za bie gu jest pa ra le lizm skład nio wy wy ko rzy sta ny
przez au to ra ja ko ma nie ra ję zy ko wa wy stę pująca w wy po wie dziach
po ru cz ni ka Hamáčka, wie lo kro t nie po wta rzające go stru ktu rę py ta nia
z za im kiem co, na któ re za wsze sam udzie la od po wie dzi, np.:

„So u dru zi,” ujal se slova Hamáček. „Nadešel čas, abychom se spolu rozloučili,
neboť jsem co? Neboť jsem převelen! […]  Je jím soudruh nadporučík Pavol
Mazurek, kterému předávám co? Kterému předávám slovo!” (205).

„Kefalín!” zařval poručík. „Tyhle žvásty říkejte svojí prababičce a ne mně! Vy
jednou špatně skončíte, jelikož jste drzej jako co? Jelikož jste drzej jako vopice! Já
jsem, jakožto důstojník, pořád váš představenej, kterýmu nesmíte co? Kterýmu
nesmíte od mlo u vat! Vojná není debatní klub a kdo je vyšší, ten tady poroučí! Když
vám dám rozkaz, abyste se se mnou šel vožrát, tak se se mnou půjdete co?”
   „Tak se s vámi půjdu ožrát,” řekl odevzdaně Kefalín.
   „Správně!” pochválil ho poručík. „Vy musíte poslouchat, neboť jste pouhý vojín a
nikoliv co? Nikoliv důstojník!” (273–274).

Ko sza ro wy hu mor w po wie ści Černí ba ro ni M. Švandrlíka na su wa 
oczy wistą ana lo gię z dziełem Ja ro s la va Haška Osu dy dobrého vojáka
Švejka, w któ rym au tor z wy ko rzy sta niem ele men tów ko mi z mu pię t -
no wał po sta wę po pra wno ści po li ty cz nej i pod da wał kry ty ce rze czy -
wi stość ar mii mo na r chii au stro- węgie r skiej (por. Da vies 2000, Křís-
tek 2000). W utwo rze M. Švandrlíka oprócz na wiązań do te kstu

J. Haška w za kre sie spo so bów osiąga nia ró ż ne go ro dza ju ko mi z mu
zna j du je my ta k że ex p li ci te od wołania do po sta ci Jó ze fa Švejka, „do -
brot li we go idio ty”, uo so bie nia po sta wy anty mili ta r nej i anty wo jen -
nej, któ ry „Většinou si však [...] na sa zu je ma sku prosťáčka, která
vyrovnává sar ka s mus bezprostředním veselím a hu mo r nou žva ni-
vostí” (Pytlík 1983, s. 220). Jed no z ta kich od wołań po ja wia się w wy -
po wie dzi sta r sze go sze re go we go Halíka, któ ry uczył żołnie rzy po pra -
wne go sa lu to wa nia:

„Poslušně hlásím, že jsem vojín Kefalín” řekl pomalu asistent režie. „Jaké po-
slušně hlásím?” nad ska ko val frajtr. „Na ru ko val jste do lidově demokratický armády,
rozumíte? Jestli nerozumíte, tak vám udělám takovou vojnu, že budete plakat jako
v kre ma to riu! Švejku jeden!” (16).

In nym przykładem są działania ma jo ra Haluški, mające na ce lu
pod niesienia mo ra le żołnie rzy w ko sza rach na Ze le nej Hoře:

Jako první opatření provedl čistku v kultuře. Vnikl do kni ho v ny a vyřadil odtud
Osudy dobrého vojáka Švejka. „Te ra z ky je se Švýkom koniec,” pravil. „Máme vela
Švýkov u našich jed no tok!” (231).

* * *

Za wa r ty w ty tu le ar ty kułu fra ze o lo gizm Vo j na není kojná po ja wia
się na początku po wie ści Černí ba ro ni ja ko zwia stun wy da rzeń, ja kie
cze kają po bo ro wych, któ rzy zo sta li po wołani do ba ta lio nów ro bo -
czych i przy by li ja ko ele ment nie pe w ny po li ty cz nie do jed no stki na
Ze le nej Hoře pod Ne po mu kiem, gdzie mie li się prze ko nać, że „Te pr ve 
vojná dělá z lidí chla py” (7). Humo ry sty cz ny spo sób przed sta wie nia
tych trud nych wy da rzeń jest tu na rzę dziem kry ty ki opi sy wa nej rze -
czy wi sto ści to ta li tra nej, jed no cze ś nie pro wo ku je do re fle ksji, po nie -
waż wy śmie wając głupo tę ostrze ga, że mo że być ona nie ty l ko śmie sz -
na, ale też nie bez pie cz na. Wska zu je ta k że, iż hu mor i śmiech po zwa -
lają na prze zwy cię że nie tra u my, ułatwiają prze ży cie trud ne go cza su,
po ma gają nie załamy wać się w ob li czu stra chu o przyszłość, nie pe w -
no ści ju tra. Ta ki spo sób przed sta wia nia fa któw po twier dza te ra pe u -
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tyczną fun kcję śmie chu i hu mo ru13. Ponad to uka zu je na in ne isto t ne
fun kcje hu mo ru i śmie chu w ży ciu społecz nym, mia no wi cie na funk-
cję in te gra cyjną, łączącą tych, któ rzy sprze ci wiają się re żi mo wi ko -
muni sty czne mu (MY), oraz jed no cze ś nie se pa rującą, sta wiającą ich
w opo zy cji do wład zy (MY – ONI). Hu mor za tem pełniąc po zy tywną
ro lę społeczną przy czy nia się do po wsta nia wspól no ty śmie chu (por.
Żygu l ski 1985) i umo ż li wia wy two rze nie wię zi społecz nych a rów no -
cze ś nie sta je się  bro nią w wa l ce z opre sy j nym re żi mem.
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się człowieka: zmiana ta może dotyczyć przede wszystkim sfery inte le ktua l nej,
przenosząc nas ze stanu powagi, gdy nasz system pojęć jest w rów no wa dze, do
stanu roz ba wie nia wywołanego po ja wie niem się jakiejś nie spó j no ści; może też
dotyczyć głównie sfery emo cjo na l nej, a wtedy śmiech to wa rzy szy np. przypływowi 
uczuć po zy ty w nych, zanikowi uczuć ne ga ty w nych czy też wy zwo le niu się jaki ch -
ko l wiek sku mu lo wa nych emocji” (Chłopicki 1999, s. 14).
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Joanna KORBUT

Uni wer sy tet Ja giel loński

Kon wencja czy kreacja? Rzecz o Češti nie 2.0

Ke y words: con ven tio nal, cre a ti ve, con no ta tion, neo lo gism, (not) ac cep ta b le.
Słowa klu cze: kon we ncjo nal ny, kre a ty w ny, neo lo gizm, neo se man tyzm, mo ty wa cja.

Abs tract

New words are a natural phe no me non in every language, it’s ine vi ta ble effect of
cultural and social chan gings of modern community. In this article author explores
lexical material collected and presented in Čeština 2.0, unusually crowd-sourced
online dic tio na ry. Special attention is given to the se man ti c structure and mo ti va tion
of gathered words. Research show that in analyzed material we can find both, con ven -
tion and crea ti vi ty in making new words (at the or tho graphic, mor pho lo gi cal and
semantic level). The main question is, how per sis tent new words are, how many of
them will be used by the people in everyday com mu ni ca tion.

Tworzenie nowych wyrazów będących odbiciem zmieniającej się rzeczywistości
to naturalny proces w każdym języku. Sposoby uzupełniana słownictwa są różne,
i jak pokazała analiza badanego materiału, internauci wykorzystują je na różne
sposoby. Čeština 2.0 i jej twórcy pokazują jak bawić się językiem, jak wykorzysty -
wać znane (konwencjonalne) schematy słowotwórcze w niebanalny, kreatywny spo-
sób. W ocenie zaprezentowanego materiału pod uwagę wzięto zarówno mechanizmy
tworzenia wybranych jednostek leksykalnych, jak również zrozumiałość wynikającą
z właściwej motywacji, otwartym pozostawiając pytanie, które z nich zyskają szerszy
zasięg i na stałe wejdą do zasobu słownego współczesnego języka czeskiego.

Kre a ty w ność jest po do b no jedną z naj bar dziej ty po wych lu dz kich
cech, dzię ki któ rej two rzo ne są wa r to ścio we kon ce pcje, po mysły, roz -
wiąza nia. Fa s cy nujące jest nie ty l ko to, co po wsta je w wy ni ku ta kie go
pro ce su, ale ta k że to, w ja ki spo sób po wsta je i ja kie czyn ni ki, mo ty -
wa cje się za tym kryją. Co po wo du je, że lu dzie są zdo l ni do two rze nia
no wych rze czy, co i dla cze go jest twó r cze, a co nie? Czy kre a ty w ność
to wy zwa nie i ko nie cz ność? Za pe w ne z nie któ ry mi z tych py tań mu -
sie li się zmie rzyć twó r cy pro je ktu Čeština 2.0.

Jak pod kre ślają ini cja to rzy pro je ktu Čeština 2.0, jest to two rzo ny
przez sze roką społecz ność in ter ne tową słow nik in ter ne to wy, któ ry po -
wstał w ro ku 2009 i któ ry „uka zu je, že čeština má šmrnc, vtip i bu do u -
c nost. Za hrnu je zbru su nová slo va, ale i slangové, regionální či ji nak
zajímavé výrazy ze všech zákoutí mateřštiny. Češtinu 2.0 vytváříme
my všichni každý den” (https://ce sti na20.cz/o- ce sti ne-2-0). Je go twór-
cą czy ra czej po mysłodawcą jest Ma r tin Ka v ka, „łow ca słów”, któ re -
go za mia rem było stwo rzenie cze skie go Ur ban Di c tio na ry1. Po bli sko 
dzie się ciu la tach od stwo rze nia stro ny in ter ne to wej za pre zen towa ny
ma te riał do cze kał się wy da nia książko we go i nakładem Jan Me l vil
Pu b li s hing uka zała się Hacknutá čeština – neortodoxní slovník dnešní
mateřštiny2.

Ten nie ty po wy zbiór leksy kogra fi cz ny li czy ponad 16 ty się cy ha -
seł3 i jest co dzien nie po sze rza ny o no we jed no stki. Hasło słow ni ko we
ma dość prostą i ty pową dla te go ro dza ju pu b li ka cji bu do wę. Po ja wia
się tu bo wiem de fi ni cja zna cze nia, nie kie dy też przykład uży cia4, au -
tor (je go imię/na zwi sko/nick) oraz da ta umie sz cze nia hasła na stro nie
in ter ne to wej.

Čeština 2.0 jest two rzo na przez in ter na utów, ka ż dy mo że w tym
two rze niu wziąć akty w ny udział, umie sz czając no we słowo na wy żej
wy mie nio nej stro nie. Mogą to być wy ra zy ty l ko gdzieś zasłysza ne, ta -
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1 „Jsem Martin Kavka a Češtinu 2.0 jsem založil jako „český Urban Di c tio na ry“
v lednu 2009. Samotný nápad je ještě o rok starší. Všechno začalo v tramvaji, kde
ke mně z rozhovoru dvou slečen do pu to va lo první slovo sračkogán. Když jsem jich
měl v notesu pár desítek, vznikl web” (https://cestina20.cz/o- ce sti ne-2-0).       

2 Kavka, Škrabal a kol. 2018. Online: https://www.melvil.cz/kniha -hack nuta - ces-
ti na. Od marca 2019 roku w in ter ne to wej telewizji Seznam można oglądać program
te le wi zyj ny pod tym samym tytułem.

3 Stan na dzień 3.01.2020 –16291 słów.
4 Niestety, nie pojawia się informacja o źródle podanego cytatu, czy jest on za czer -

p nię ty z mediów, z literatury, z tzw. języka mówionego, czy może po prostu wymy-
ślony przez autora hasła na potrzeby tego słownika. To znacznie utrudnia analizę
i powoduje, że pre zen to wa ne przykłady użycia nie są w pełni wiarygodnym mate-
riałem badawczym.
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kie, któ rych jest się au to rem lub „ty l ko” użyt ko w ni kiem5. Jak czy ta -
my, „slýcháme je ko lem se be – poletují v tramvajích a hospodách,
smějí se jim kolegové, sociální sítě je milují a některá to dotáhla až do
médií” (https://www.me l vil.cz/kniha- hacknu ta-ce sti na). W tym spe -
cy fi cz nym słow ni ku zna j dzie my za rów no wy ra zy do tyczące sze ro ko
po ję te go ży cia co dzien ne go (we wszy stkich je go aspe ktach), jak i po -
li ty ki, ku l tu ry, ale „ať už se týkají al ko ho lu, po li ti ky, se xu či jakékoli
jiné stránky živo ta, všechna je spo ju je láska k češtině a ra dost z její
hra vo sti” (https://www.me l vil.cz/kniha- hacknu ta-ce sti na). Zna mien ne
są słowa umie sz czo ne na stro nie in ter ne to wej pro je ktu, „Čeština 2.0 je
slovník, který trolí češtináře už od ro ku 2009”6, tym sa mym twó r cy
przy znają, że ich za mia rem jest za chę ca nie, pro wo ko wa nie lu dzi do
uru cho mie nia wy ob ra ź ni ję zy ko wej, do two rze nia rze czy, słów no wych 
(w do my śle nie ba na l nych), do two rze nia, a nie ty l ko od twa rza nia.

Na początek warto zastanowić się, czym różni się bycie kre a ty w -
nym od bycia konwencjonalnym. Słownik Języka Polskiego przed sta -
wia takie oto wyjaśnienia: konwencjonalny: 1. ‘zgodny z kon we nan-
sem’, 2. ‘postępujący zgodnie z konwenansem’, 3. ‘oparty na kon wen-
cji – przyjętym zwyczaju’, 4. ‘niewykraczający poza schematy, nie -
ory gina l ny’, 5. ‘znany od dawna, tradycyjny’ (https://sjp.pwn.pl/szu -
kaj/konwencjonalny.html). Znaczenie przymiotnika kreatywny wy da -
je się nieco bardziej tajemnicze. Ciekawą i wyczerpującą prezentację
stanu badań nad tym zagadnieniem przedstawia w swojej pracy Łu-
kasz Maźnica (2013), podkreślając, że trudno o jedną, ogólnie przy -
jętą definicję tego pojęcia, każda z nich podkreśla na to miast, że kre a -

ty w ność opiera się na pomysłowości, a ta przejawiać się może w róż-
nych dziedzinach życia.

[...] kre a ty w ność to proces prowadzący do nowego wytworu, który jest akce pto wa l ny
i uznawany za użyteczny dla pewnej grupy w pewnym okresie [Stein 1953]. […]
W ciekawy sposób o krea ty w no ści pisze Rosabeth Moss Kanter. Jej zdaniem, jest to
spe cy fi cz ny sposób myślenia, pozwalający „wstrząsać” po sia da ny mi info r ma cja mi i
układać je w nową całość, która łamie po wszech nie przyjęte schematy [Kanter 2001,
s. 261]. Jeszcze inne spo j rze nie pre zen tu je Richard Florida. Utożsamia on kre a ty w -
ność z umie ję t no ścią zna j do wa nia nowych pomysłów. Jak pisze, jest ona wie lowy -
mia ro wa, występuje w wielu wspierających się wzajemnie formach, może zostać wy -
ko rzy sta na do wielu różnych celów, a jej istnienie jest po wszech ne i ciągłe [Florida
2010, s. 9, 28, 335] (Maźnica 2013, s. 399–400).

W przywoływanych przez Maźnicę opisach powtarzają się pewne
cechy: akceptowalny, użyteczny, nowy czy – jak podkreślają nie któ -
rzy – łamiący przyjęte schematy. Jeśli więc przyjmiemy, że – jak
wynika z powyższego cytatu – kreatywny znaczy akceptowalny i uży-
teczny, to spora część analizowanych w artykule (a zawartych w Češ-
tina 2.0) wyrazów i połączeń wyrazowych jednak taka nie jest. Nie -
któ re z nich wyraźnie przekraczają granice tabu językowego i oby cza -
jo we go, dlatego przez wielu mogą być uznane za nieakceptowalne,
np. kuřbaba ‘kobieta, która lubi sex oralny’7, čvančary ‘bardzo duże
piersi’ (od nazwiska aktorki Jitki Čvančarovej), tekuťák ‘biegunka
(dosł. wulg. sraczka)’, pičimýdlo ‘mydło do higieny intymnej dla
kobiet’ (czes. píča – pol wulg. ‘cipa’), babiškunda ‘była wysoko po -
sta wio na managerka holdingu, która obecnie kieruje ministerstwem,
województwem, miastem’ (kontaminacja nazwiska Babiš i rze czo w -
ni ka kunda – pol. wulg. ‘cipa’, też pogardliwie o kobiecie), czy srač-
kogán 1. ‘seria kilku porażek, kłopotów w krótkim czasie’, 2. ‘bardzo
wulgarny człowiek’ (por. pol. język jak kloaka); 3. ‘kanalizacja, to a le -
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7 Definicje znaczeń jednostek le ksy ka l nych oma wia nych w ni nie j szej pracy opra-
cowano na podstawie czeskich opisów zawartych na stronie https://cestina20.cz.
Same definicje tworzone są przez in ter na utów w dość spe cy fi cz ny sposób, opis
znaczenia i język, którym posługują się autorzy są dość nie ba na l ne i czasami
mocno kon tro wer syj ne pod względem zarówno formy, jak i treści.

5 Spora część z oma wia nych w ni nie j szej pracy wyrazów po świa d czo na jest
w Slovníku nespisovné češtiny (2009), np. ajfelka, ajťák, bonzaj, čekovat, čípák,
květák, kuřbaba, nakupák, salamista. Przykłady użycia nie któ rych możemy znaleźć 
w In ter ne cie, np. anděl (re kla mo wa ny jako nemocniční, pooperační košile), Al
Čapone, babišátko, cédéčka, hovnorář, lídlo, nakupák, přizdistáč, telebrita. Szero-
ko używane są też okre śle nia Lex Babiš, Pitomio.

6 Https://cestina20.cz/o-cestine-2-0/; trolit ‘provokovat někoho, často v diskuzích
na internetu (ale nejen tam)’ (zob. https://cestina20.cz/slovnik/trolit), češtinář ‘bohe-
mista, nauczyciel języka czeskiego, jego znawca, słuchacz’.



ta, odpady’. Jak widać, mamy tu do czynienia z naruszeniem etyki
i este ty ki słowa. Grzeczność językowa to istotny składnik ko mu ni ka -
cji i chociaż granice tolerancji oraz stopień wrażliwości na określone
zachowania językowe mogą być u różnych ludzi różne, to – jak
podkreśla Małgorzata Marcjanik (2007, s. 12) – pewnych zachowań
zaniechać nie wypada, a ktoś, kto mówi do nas i używa wulgaryzmów, 
nie tylko mówi nieestetycznie, ale nas nie szanuje.

Na ten aspekt komunikacji zwrócił uwagę już Zenon Kle men sie -
wicz (1965, s. 1–8), który pisząc o higienie językowej, wymienia
m.in. takie przykłady jej łamania, jak używanie wyrazów wulgarnych, 
obraźliwych, sprośnych. Przytoczone czeskie przykłady wydają się tę
higienę wyraźnie naruszać. Zwraca na to uwagę także Monika Zavře-
lová (2018), która w jednym ze swoich artykułów słusznie zauważa,
że chociaż zadbano o formalną stronę publikacji (jako pozycji leksy -
kogra fi cz nej) to „možná by však stálo za to přizvat i jakousi ja zy ko vou
policii. Některé výrazy jsou totiž daleko za hranicí vkusu, papír jim
nesluší a pozná to i člověk lingvistikou nepolíbený” (Zavřelová 2018).
Nie sposób nie zgodzić się z autorką, że niektóre propozycje za miesz-
czone w słowniku wzbudzają raczej litość niż zachwyt, a puryści ję zy-
kowi z pewnością nie powinni na tę stronę zaglądać.

W przytoczonych definicjach pojęcia kreatywność pojawia się
również cecha ‘bycia użytecznym’. O użyteczności niektórych ana li -
zo wa nych neologizmów trudno dyskutować. Czy bowiem naprawdę
czeszczyzna potrzebuje takich słów, jak np. pichnik ‘piknik za ko ń czo -
ny seksem’, hovnorář ‘niewystarczające wynagrodzenie za wykonaną 
pracę’ (czes. hovno ‘gówno’), bakteriér ‘pies zakażony chorobą bak-
te ryjną’, ronaldit ‘symulować, udawać; od nazwiska piłkarza Cri stia -
no Ronaldo’, monstruace ‘menstruacja, która ma bardzo gwałtowny
i intensywny przebieg’, crocsana ‘kobieta lubiąca chodzić w wy god -
nym obuwiu plażowym’ (Crocs – marka obuwia)’8? A może to tylko
element gry językowej, efekt dążenia internautów do humoru ję zy ko -

we go, w wyniku którego powstają neologizmy okazjonalne, które nie
roszczą sobie żadnego prawa do leksykalizacji?

Bez wzglę du jed nak na kwe stie uży te cz no ści czy nie uży tecz no ści
nie spo sób od mó wić in ter na utom po mysłowo ści (no wa to r stwa?)
w two rze niu no wych wy razów. Nie któ re słowa są prze ja wem ich
wyjątko wej krea ty w no ści, są po mysłowe, choć cza sem w dość spe cy -
fi cz ny spo sób. Do pra widłowej ich in ter pre ta cji czę sto nie zbęd na jest
zna jo mość tzw. kon te kstu (zwłasz cza w przy pa d ku neo lo gi z mów in -
spi ro wa nych świa tem po li ty ki – o czym mo wa w da l szej czę ści ar ty -
kułu) czy zna jo mość ję zy ka an gie l skie go (w przy pa d ku za po ży czeń).
Jak wi dać, fan ta zja słowo twó r czo-le ksy ka l na po win na mieć pe w ne
gra ni ce, po nie waż „pod sta wo wym wa run kiem, któ ry sta wia się jed -
no st ce słowo twó r czej, jest jej zro zu miałość wy ni kająca z właści wej
mo ty wa cji” (But t ler i in. 1976, s. 94). Ana li zo wa ne przykłady nie za -
wsze ten wa ru nek spełniają, zda rzają się fo r ma cje nie ty le nie uda ne,
co nie zro zu miałe na pie r wszy rzut oka. Ich moty wa cja wy da je się
dość nie zwykła, a re la cja se man ty cz na mię dzy wy ra zem pod sta wo -
wym a po chod nym cza sem nie czy te l na. Ma g da le na Pa stu cho wa
(2008, s. 19) na zy wa ta kie de ry wa ty „po gma twa ny mi” i stwier dza, że
aby je zro zu mieć i opi sać, trze ba od wołać się do na rzę dzi leksy kolo gi -
cz nych. Do sko nałym przykładem wy da je się być přizdistáč. Sto sun -
ko wo łatwo wy od ręb ni my w nim mo r fe my rdzen ne: rze czo w nik zeď
‘ściana’ i cza so w nik stát ‘stać’ oraz afi ksy: při- i -áč, mi mo to nie po -
tra fi my od ra zu od po wie dzieć, co wy raz ten oz na cza. Dla te go pra -
wdo podo b nie zdzi wi nas, że jest to ‘choinka tak brzy d ka, że trze ba ją
po sta wić przy ścia nie, że by nie było wi dać jej brzy d kiej strony’.

Spośród najbardziej kreatywnych przykładów umieszczonych na
stronach Čeština 2.0 wymienić należy następujące: afronaut 1. ‘emi-
grant z Afryki, podróżujący do nieznanej dla niego krainy, jaką jest
Europa’, 2. ‘człowiek z fryzurą afro, w której twarz wygląda jak
w hełmie lub kasku’, akord9 ‘wielkość biustu „akurat (w sam raz) do
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9 Czes. akord ‘współbrzmienie co najmniej trzech różnych dźwięków; system
płacy, w którym wysokość wy na gro dze nia zależy od ilości wy pro duko wane go
towaru lub od wykonanej normy’ – pol. akord.

8 W korpusie tekstowym https://www.korpus.cz nie zna le zio no żadnych z wy -
mie nia nych w tym fra g men cie przykładów. Nieliczne przykłady użycia można
znaleźć w In ter ne cie, por. przypis 5.



ręki’, Al Čapone10 ‘premier Czech Andrej Babiš’, anděl ‘szpitalna
koszula z wiązaniem na plecach’ (por. anděl ‘anioł’), berlín ‘po cze -
kalnia u lekarza, pełna ludzi o kulach, o laskach’ (por. berla ‘kula,
laska’.), bonzaj ‘bardzo niski człowiek; kurdupel’ (por. bonsaj ‘zmi -
niatu ryzo wa ne drzewko uprawiane w płaskich doniczkach; sztuka
hodowli takich drzewek’), cédéčka ‘piersi w rozmiarze miseczki C
lub D’ (por. cédéčko = kompaktní disk ‘CD, płyta CD, płyta ko m pa kto -
wa’), cvrček ‘czujnik parkowania z sygnałem akustycznym’ (por.
cvrčet ‘ćwierkać’, cvrček ‘świerszcz, cykada’), květák 1.‘fryzura afro, 
przypominająca swoim wyglądem kalafior’, 2. ‘mózg’ (por. květák
‘kalafior’), pikador11 ‘hot dog’, topinka 1. ‘osoba, rzecz najlepsza ze
wszystkich’; 2. członek, sympatyk partii politycznej TOP 09’ (por.
topinka ‘grzanka, tost’). Podstawą motywacji analizowanych jed no -
stek leksykalnych jest często metafora. Nowo tworzone wyrazy bo -
wiem motywowane są podobieństwem cech zewnętrznych: wyglądu
(afronaut – w znaczeniu 2.), anděl, květák, wielkości (bonzaj), oraz
towarzyszącym czynności dźwiękiem (cvrček). Niekiedy wy ko rzy -
stu je się skojarzenia między pojęciem zwerbalizowanym a nowo
nominowanym pod względem posiadanej cechy immanentnej lub
pełnionej funkcji, np. pikador, Al Čapone, czy grę słów, jak w przy -
padku rzeczowników berlín, czy topinka.

Iwo na Kapro ń-Cha rzy ń ska i Ma rek Wi ś nie wski w swo im ar ty ku le
tra ktującym o krea ty w no ści le ksy ka l nej i ety ce słowa pod kre ślają, że
„Za po śred ni c twem słow ni c twa utwo rzo ne go w wy ni ku nie stan dar-
do we go łącze nia śro d ków ję zy ko wych i/lub mo dy fi ka cji gra fi cz nych, 
sta no wiących od stę p stwo od obo wiązującej kon we ncji za pi su wy ra -
żeń, uży tko w ni cy ję zy ka ma ni fe stują swo je po sta wy wo bec świa ta. Są 
to prze de wszy stkim po stawy ne ga ty w ne związa ne z ne ga ty w nym
wa r tościo wa niem zja wisk rze czy wi sto ści” (Kapro ń-Cha rzy ń ska, Wi -

ś nie wski 2018, s. 88–89). Nie spo sób się z ty mi słowa mi nie zgo dzić,
tym bar dziej że zna ko mi cie od noszą się one rów nież do spo rej czę ści
ana lizo wa ne go w ni nie j szej pra cy ma te riału le ksy kal ne go. 

Do sko nałym przykładem na owo pe jo ra tyw ne war to ścio wa nie są
w ba da nym ma te ria le wy ra zy związa ne z sze ro ko po jętą po li tyką czy
ra czej inspi ro wa ne po li tyką, po li ty ka mi, związa ny mi z ni mi wy da rze -
nia mi. Tru i z mem bę dzie stwier dze nie, że po li ty ka odgry wa znaczącą
ro lę w ży ciu wszy stkich lu dzi, ale cze s cy po litycy wy dają się być nie -
ustan nym natchnie niem dla współtworzących oma wia ny słow nik. In -
ter na uci nie rza d ko dają upust nie chę ci wo bec po szcze gó l nych osób,
a prym wie dzie tu obe c ny pre mier An drej Babiš. Neo lo gi z mów utwo -
rzo nych bez po śred nio od je go na zwi ska bądź związa nych z jego
osobą jest nad wy raz du żo i są czę sto uży wa ne, rów nież w cze skich
me diach (por. po wszech ne już Lex Babiš). Do tyczą one ró ż nych sfer
ży cia co dzien ne go, nie ty l ko te go związa ne go z po li tyką. Oto nie któ re 
z przykładów: Babišovy do bro ty ‘produkty kon ce r nu Agro fert12, prze -
cię t na ce na, ni ska jakość’, Babišova dálni ce ‘próba opi sa nia rze czy -
wi sto ści le p szej niż jest na pra wdę’13, babišárna ‘wielkie oszu stwo fi -
nan sowe’, babišmen ‘niezłom ny ob ro ń ca A. Babiša’, babišit ‘kłamać
i wie rzyć, że wszy s cy dadzą się nabrać’, babištan ‘Czechy rządzo ne
przez A. Babiša’, babiština ‘ję zyk cze ski z du ży mi „na le ciałościa mi”
ję zy ka słowackiego’, Lex Babiš14 ‘usta wa o kon fli kcie interesów’.

Nie co mniej „po pu la r ni” są wśród in ter na utów in ni po li ty cy, np.:

– VÁCLAV KLAUS15: klaus ‘jednostka za du fa nia i pychy’, kla u so id, 
kla u so vec, kla u so vi ta, klausoláskař ‘wielbiciel, zwo len nik Václava 
Klausa’, kla u so v ka 1. ‘zatwardziała zwo len ni czka Václava Klau-
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12 Właści cie lem Agrofertu jest A. Babiš.
13 Por. frazeologizm Potěmkinovy vesnice – pol. wioski/wsie po tiom ki no wskie.
14 Ustawa zakazuje przyszłym członkom rządu posiadania udziału w mediach,

zakazuje również spółkom będącym własnością ministrów korzystania z funduszy
publicznych. Premier Babiš jest właścicielem koncertu Agrofert, a za jego pośred-
nictwem dzienników Mladá Fronta Dnes, Lidové noviny i radia Impuls. 

15 W latach 1992–1998 premier rządu czeskiego, a w latach 2003–2013 prezydent
Republiki Czeskiej.

10 Przydomek ten został nadany pre mie ro wi Babišovi po aferze Čapí hnízdo (pol.
Gniazdo bociana, nazwa kompleksu wypo czynko wo-szko leniowe go, którego wła-
ści cie lem jest A. Babiš), skandalu fi nan so wym związanym z wyłudzeniem dotacji z UE.

11 Por. czes. pikador ‘konny uczestnik corridy uzbrojony w pikę’ – zob.
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=pikador.



sa’; 2. ‘tania parówka’, Klaus -Klau s - Klan ‘nowa partia po li ty cz na
V. Klausa i jego syna’, kla u so le um ‘instytut, bi b lio te ka byłego pre -
zy den ta V. Klausa, zajmujące się pro pa go wa niem jego idei, poglą-
dów, dokonań’, kla u su le ‘prezydenckie ułaskawienie’ (por. czes.
kla u zu le ‘klauzula, warunek’), na klause ‘o człowieku ubranym
w bardzo ciasne spodnie’16, ukla u sit ‘zabrać cudze pióro, długo-
pis’17;

– MILOŠ ZEMAN18: vinóza ‘stan za mro cze nia alkoholowego’, zemá- 
ňa pejor.‘niewykształcona kobieta pochodząca ze wsi, bez kry ty cz -
nie adorująca pre zy den ta Zemana’, zemanbába ‘zwolenniczka Mi-
lošô Zemana’, ze man dro pite kus ‘osoba z IQ dużo poniżej poziomu
prze cię t ne go zwo len ni ka M. Zemana’, zemandrtálec ‘agre sy w ny
wy bo r ca, zwo len nik M. Zemana’, zemanovská viróza/ze ma nó za
‘kac’, ze man s lib ‘obie t ni ca, o której wiadomo, że nie zo sta nie speł-
niona’, zemanýry ‘sposób za cho wa nia, zwy cza je, maniery M. Ze-
mana’;

– VÁCLAV HAVEL19: Havlák ‘praskie lo t ni sko im. V. Havla’, ha v li -
sta ‘fanatyczny zwo len nik V. Havla’, ha v lo bot, ha v lo id, ha v lo jed
pejor. ‘zwolennik V. Havla’, ha v lo v ka ‘zatwardziała zwo len ni czka
V. Havla’, ha v lo we en ‘dzień roz po czę cia tzw. aksamitnej rewo-
lucji’;

– TOMIO OKAMURA20: blo ka mu ra ‘blo ko wa nie portali społecz no -
ścio wych, stron in ter ne to wych przez grupę ludzi sku pio nych wokół 
T. Okamury’, blok ka ke ‘zbiorowa blokamura’ (por. bukkake ‘ro-

dzaj gru po wej pra kty ki seksualnej’, z języka ja po ń skie go), okamů-
ra ‘człowiek, który żyje w per ma nen t nym strachu przed imi gran ta -
mi i UE’, Pitomio ‘polityk T. Okamura’ (por. pitomý ‘głupi’, pito-
mec ‘głupek’)21, pi to mio vi na ‘głupota, bzdura’;

– JIŘÍ DRAHOŠ22: drahošit/dra ho s hit 1. ‘głupota’, 2. ‘mówić głupo-
ty’, drahošovat ‘wahać się, nie mieć odwagi’, drahošovky ‘okulary
bez dio p trii (tzw. zerówki) noszone wyłącznie jako modny do-
datek’;

– MIROSLAV KALOUSEK23: kalousek ‘jednostka zła’, ka lo u sko vat
‘odwracać od siebie uwagę poprzez wska zy wa nie na nie po wo dze -
nia innych osób’.

Jak wi dać, in ter na uci wy ka za li się dużą po mysłowo ścią i krea ty w -
no ścią. Nie któ re ana li zo wa ne jed no stki le ksy ka l ne są niewątpli wie
god ne uwa gi, mo że na wet po chwały, nie kie dy wy wołują uśmiech na
twa rzy czy tające go (np. Pi to mio, Al Čapone). Za uwa żyć na le ży jed -
nak, że wię kszość wy mie nio nych przykładów jest wy ra ź nie wa r to -
ściująca. Je śli in ter na uci cze r pią z po li ty ki, to po wstają na ogół wy ra -
zy na ce cho wa ne wy ra ź nie pejo ra ty w nie, po gar d li wie. Sar ka sty cz ne
po czu cie hu mo ru in ter na utów, tworzących ta kie neo lo gi z my jak np.
babiškunda, babiština, kla u so le um, Klaus -Klau s - Klan, zemandertá-
lec, czy dra ho s hit, świa d czy o nie zbyt po zy ty w nym, cza sem wręcz
ob ra ź li wym sto sun ku do opi sy wa nych po li ty ków. W wię kszo ści prze -
zwisk za wa r te są wy ra ź ne alu zje do ich poglądów, okre ślo nych za cho -
wań czy po dej mo wa nych działań. Cza sem do zro zu mie nia prze zwi -
ska po trze b ny jest klucz, któ rym jest zna jo mość re a liów ży cia po li -

21 Przezwisko, wymyślone przez redakcję cza so pi s ma Reflex, powstało pra wdo -
podo b nie w wyniki tzw. blendingu, czyli połączenia fra g men tów dwóch słów
(nazw własnych) Pinokio oraz Tomio.

22 Wykładowca akademicki, w latach 2009–2017 prezes Akademii Nauk Republi-
ki Czeskiej, kandydat na prezydenta, senator.

23 Czeski polityk, poseł, były minister finansów Republiki Czeskiej. Z jego osobą
wiążą się skandale dotyczące m.in. z nadużyć w Ministerstwie Finansów Republiki
Czeskiej, przetargów zbrojeniowych, ustawy o grach losowych. 

16 Podczas przyjęcia na turnieju tenisowym w Pradze były prezydent był ubrany
w takie właśnie „przy cia s ne” spodnie.

17 W czasie oficjalnej wizyty państwowej prezydenta Klausa w Chile prezydent
przywłaszczył sobie pióro, którym podpisywane były dokumenty.

18 Od marca 2013 roku do chwili obecnej prezydent Republiki Czeskiej, znany ze
swojej słabości do alkoholu.

19 Czeski dramaturg, pisarz, działacz anty komu nisty cz ny. Ostatni prezydent Cze-
chosłowacji (1989–1992) oraz pierwszy prezydent Czech (1993–2003).

20 Cze sko- japo ń ski polityk, przedsiębiorca, działacz społeczny. 
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tyczne go w Cze chach i tzw. kon tekst sy tua cy j ny, bo wiem – jak udo -
wad nia Se ba stian Przy by sze wski – „by zro zu mieć wy po wiedź, nie
wy sta r cza sa mo przy pi sa nie słowom sen sów, trze ba je sz cze przy pi sać 
im od po wied nią re fe ren cję, a więc okre ślić kon tekst, do któ re go się
one od noszą” (Przy by sze wski 2009, s. 179). Tak jest m.in. w przy pa d -
ku przykładów Al Čapone, Lex Babiš, vi nó za, ka lo u sko vat, na kla u se,
ukla u sit. Prze zwi ska służą do de mon stro wa nia okre ślo nej po sta wy
emo cjo na l nej wo bec opi sy wa nych osób, któ ra na ogół wy ra ża kry ty kę 
i nie chęć, rza d ko kie dy są do wo dem uz na nia ich au to ry te tu. Je dy nym
po li ty kiem, któ ry bu dzi w świa do mo ści in terna u tów za rów no ne ga ty -
w ne, jak i po zy ty w ne sko ja rze nia, jest nie żyjący pre zy dent Václav
Ha vel. Podkreślić jednocześnie należy, że pogardliwie traktowani są
nie tylko sami politycy, ale również ich zwolennicy (owo wa r to ścio -
wanie widoczne jest głównie na płaszczyźnie znaczeniowej, w mnie j -
szym stopniu na płaszczyźnie formalnej, słowotwórczej), por. np. ba-
biština, klausoid, klausovka, klausovita, havlista, havlobot, havloid,
havlojed, havlovka, zemáňa, zemandertalec, zemandropitekus.

Wa r to rów nież spo j rzeć na bu do wę słowo twórczą wy ra zów pre -
zen to wa nych w słow ni ku Čeština 2.0. Czy ma my tu do czy nie nia
z krea ty w no ścią, czy mo że jed nak z po wie la niem zna nych sche ma tów 
słowo twó r czych? Od po wiedź nie jest jed noz na cz na. Na płasz czy ź nie
fo r ma l nej da je się za uwa żyć wy raźną konwe ncjo na l ność, ale efekt
ko ń co wy by wa nie kie dy dość no wa to r ski. Wa r to przy j rzeć się, ja kie
są spo so by i kry te ria wzbo ga ca nia słow ni c twa cze skie go wy ko rzy -
stują au to rzy Češtiny 2.0. Słow ni c two jest naj bar dziej dy na miczną
czę ścią ję zy ka. Od zwie rcie d lając rze czy wi stość po za ję zy kową, ule ga
ciągłym prze kształce niom, re a gując w ten spo sób na zmia ny wa run -
ków społeczno -kul tu ro wych. Ro mu ald Cu dak i Jo lan ta Ta m bor uwa -
żają, że „aby być wy god nym na rzę dziem poro zu mie wa nia się, komu -
ni ko wa nia mię dzy lu dź mi, [ję zy ka – przyp. J.K.] two rzy w swo im za -
so bie stru ktu ry po zwa lające nie ty l ko na wska za nie, ale i na zwa nie
wszy stkich ele men tów rze czy wi sto ści. Każ dy ele ment rze czy wi sto ści 
po wi nien mieć bo wiem swoją ety kie tę” (Cu dak, Ta m bor 1995, s. 197).
Uzu pełnia nie luk na ze w ni czych związa nych z no wy mi, zmie niający -

mi się re a lia mi, od by wać się mo że na kilka sposobów: poprzez za po -
ży cza nie wyrazów z innych języków, tworzenie nowych struktur sło-
wotwó r czych, bądź nadawanie strukturom już istniejącym nowych
znaczeń. Jak wska zu je Ja ro s lav Hubáček, „two rze nie wy ra zów jest
w cze sz czy ź nie pod sta wo wym i bar dzo czę stym spo so bem re a li za cji
no wych nazw; ro zu mie my przez to pro ces de ry wa cji, złoże nia i –
w spo sób ogra ni czo ny – skra ca nia nazw” (Hubáček 2005, s. 96). W ba -
da nym ma te ria le słow ni ko wym wyko rzy sty wa ne są wszystkie wy -
mie nio ne wy żej spo so by, choć nie wszy stkie w jed na ko wym sto p niu. 

Naj czę st szym spo so bem po mna ża nia ba da ne go słow ni ka jest de -
ry wa cja. Mo ż na od nieść wra że nie, że ogromna większość in ter na -
utów odnajduje dużą przyjemność w wymyślaniu nieraz bardzo oso b -
li wych wyrazów. Zna cz na część z nich po wstała w wy ni ku de ry wa cji
su fi ksa l nej, np. adéčko ‘antydepresant’, aj fe l ka ‘bardzo wy so ka ko bie -
ta’, bramborák ‘au to mar ki BMW’, babičárna ‘knajpa, karczma’,
salámista ‘pacyfista’, ro na l dit. Wie le po to cy z mów jest efe ktem uni -
wer bi za cji, np. Havlák (letiště Václava Ha v la), nakupák, (nákupní
cen trum), běžák24 (běžný účet v ban ce), do mo v ka (domovní prohlídka) 
– w po li cy j nym ża r go nie ‘przeszukanie do mu, mieszkania’. W po da -
nych przykładach naj czę ściej wyko rzy stywa ny mi przy ro stka mi są
-ák, -ov ka, któ re pełnią fun kcję członów okre śla nych.

W ba da nym słow ni ku nie brak rów nież kon ta mi na cji słowo twó r -
czych. Sta nisław Gra bias kon sta tu je, że „poda je się w za sa dzie dwie
przy czy ny krzy żo wa nia się wy ra zów: zna czeń i po do bie ń stwo form”
(Gra bias 1970, s. 118). Re guła owej bli sko ści zna cze nio wej nie spra -
w dza się w przy pa d ku nie któ rych ana li zo wa nych jed no stek. Trud no
bo wiem szu kać po kre wie ń stwa se man tycz ne go w ele men tach składo -
wych wy ra zów sádlokarton (sádlo ‘sadło, tłuszcz’ + ka r ton ‘tektura,
pu dełko’) ‘ochronna wa r stwa tłusz czu u człowieka’, sračkogán (srač- 
ka wulg. ‘biegunka’ + to bo gan ‘rodzaj sanek’) ‘1. ‘seria kilku po ra żek,
kłopotów w krótkim czasie’, 2. ‘bardzo wulgarny człowiek’ (por. pol.
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24 W czeskim języku potocznym běžák oznacza ‘trasę, ścieżkę do biegania’ <
běžecká trasa.



język jak kloaka); 3. ‘kanalizacja, toaleta, odpady’, czy an ti lo pa (an ti-
+ lo pat ‘pić’) ‘abstynent’. Wy mie nio ne przykłady po twier dzają, że
„pro ce sy kon ta mi na cji mają w po je dyn czych wy ra zach cha ra kter in -
dy widu a l ny i nie po wta rzal ny ani nie dają się ująć w uo gó l niające pra -
widła” (Kle men sie wicz i in. 1965, s. 192).

Od rębną ka te go rię sta no wią hy bry dy i fo r ma cje hy bry da l ne. Opis
tych jed no stek nie jest łatwy, po nie waż ich bu do wa słowo twó r cza jest
nie kie dy nad wy raz skom pli ko wa na, a wyod rę b nie nie w nich czę ści
składo wych niełatwe25. Za zwy czaj mia nem tym okre śla się wy raz (za -
rów no złożo ny, jak i pro sty) o mie sza nym, ro dzi mo-o b cym, skład zie
mo r fe mo wym. W oma wia nym ma te ria le są to (np.) beachař ‘gracz
sia t ków ki plażowej’ (por. beach volej ba li sta/beach volej ba li stka) czy
wspo mnia ne wy żej babišmen, ha v lo we en, kla u so id, kla u so le um, ze -
man dro pite kus. 

W kilku przypadkach mamy do czynienia z nazwami powstałymi
w wyniku neosemantyzacji. Istniejące w czeszczyźnie wyrazy wyko -
rzy sty wa ne są w odmiennym, metaforycznym znaczeniu, np. anděl,
běžák, lolita26 ‘dziewczyna nadużywająca w czasie rozmowy skrótu
LOL’ (LOL ang. laughing out loud ‘śmiać się głośno’), cédéčka ‘piersi
w rozmiarze miseczki C lub D’ (por. cédéčka = kompaktní disky ‘płyty
kompaktowe, CD’ – w obu przypadkach użyto tego samego formantu
-éčka), cvrček ‘czujnik parkowania’ (cvrček ‘świerszcz, cykada’).
Kilka przykładów zasługuje na nieco bliższe omówienie. Rzeczownik 
beran to przykład neosemantyzmu, który za Albeną Rangelovą mo ż -
na scharakteryzować jako „domácí slovo stimulované cizím jazykem” 

(Rangelová 2005, s. 160). W powszechnym rozumieniu beran to
‘samiec owcy’, w badanym słowniku zaś określa ‘komputerową pa -
mięć RAM’, z ang. random-access memory (w skrócie RAM, w ję zy -
ku angielskim homonimiczny rzeczownik ram oznacza ‘barana’ oraz
‘pieczątkę, stempel’), internauci wykorzystali więc (przypadkową)
zbieżność form obu anglicyzmów. Neosemantyzmami na pozór wy -
dają się być akord, antilopa, topinka. Dopiero bliższa analiza słowo -
twó r cza pokazuje, że na skutek kreatywnej derywacji internautów
powstały homonimy: akord ‘(poprsí) akorát do ruky’ (tu rodzaj skrótu)
– por. czes. akord w muzyce, w pracy, antilopa ‘abstynent’ (an ti- + lo -
pat ‘pić’) i antilopa ‘zwierzę’, topinka (top w znaczeniu ‘najlepszy’ +
formant -inka) i to pin ka ‘grzanka’.

Stosunkowo rzadko mamy do czynienia z apelatywizacją. Przykła- 
dem może być rzeczownik fiona, oznaczający ‘brzydką kobietę, dziew- 
czy nę’. Fiona to imię jednej z głównych bohaterek popularnego cyk-
lu pełnometrażowych filmów animowanych „Shrek”, zielonookiej
ogrzycy o masywnej budowie ciała, owalnej twarzy, dużym nosie
i charakterystycznych uszach w kształcie trąbek. W wyniku rese man -
ty za cji powstała ajfelka ‘bardzo wysoka kobieta’ (od od Eiffelova věž
– nazwa najbardziej znanego obiektu architektonicznego Paryża,
w języku czeskim również ‘wysoka kobieta’).

Zapo ży cza nie wy ra zów z ję zy ków ob cych jest za bie giem czę sto
wykorzy sty wa nym w słow ni ku Čeština 2.0. Jest to kon we ncjo nal ny
spo sób po sze rza nia za so bu le ksy kal ne go ka ż de go ję zy ka, „wpływy
ob ce w ję zy ku są nie uchron nym wy ni kiem nie zbęd nej prze cież wy -
mia ny dóbr ma te ria l nych i du cho wych mię dzy na ro da mi, to wa rzyszą
wsze l kim ro dza jom trwa l szych kon ta któw mię dzy śro do wi ska mi róż -
noję zycz ny mi” (But t ler i in. 1976, s. 42). Oczy wi ście, mo ż na za dać
py ta nie, czy wszy stkie za po ży cze nia są uży wa ne tam, gdzie jest to ab -
so lu t nie nie zbęd ne i czy choćby nie któ re z nich nie mogłyby być
zastąpio ne przez ro dzi me le kse my. Czy posługi wa nie się zapo ży cze -
nia mi to sno bizm ję zy ko wy, czy ko nie cz ność? 

Przy za po ży cza niu słów z ję zy ków ob cych in ter na uci naj czę ściej
cze r pią ze wzo rów an gie l skich, nie kie dy nie mie c kich, spo ra dy cz nie
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25 Por. m.in. prace: Jerzego Obary (1986) o hybrydach i półkalkach, Olgi
Martin- covej (1974) o połączeniach hy bry da l nych, w których autorzy wskazują
m.in. na problemy z kla sy fi kacją i de fi nio wa niem tego typu jednostek le ksy ka l -
nych.

26 Lolita dla większości Czechów to tytuł powieści Vladimira Nabokova, od imie-
nia głównej bohaterki utworzono rzeczownik lolitka ‘bardzo młoda dziewczyna
o mocno wyzywającym wyglądzie’ (por. Hugo 2009, s. 218). W języku czeskim
częściej jako nazwa własna Lolita lub ape laty wizo wa na, np. módní styl lolita. Por. też
pol. lolitka, Lolita w tym samym znaczeniu.



z in nych: ja po ń skich27, ara b skich. Za zwy czaj ma my do czy nie nia ze
scze sz cze niem wy ra zu ob ce go i je go ad ap tacją fo ne tyczną i słowo -
twórczą na grun cie cze skim, np. agli na ‘brzy d ka dziewczyna’ z ang.
ugly ‘brzydki’ (por. czes. pot. uni wer bizo wa ne agli na ‘język an gie l ski 
(ja ko przed miot w szkole’), beachař/-ka ‘sia t karz/sia t kar ka plażowa’
z ang. be ach ‘plaża’, čekovat ‘śle dzić, kontrolować’ z ang. to check
‘sprawdzić’, lajtovní ‘produkt oz na czo ny ja ko za wie rający coś w ma-
łym stopniu’ z ang. light28 ‘lekki’, čípák ‘skne rus, skąpiec’ z ang.
cheap ‘tani’, salámista ‘pa cy fi sta; oso ba bez wy ra ź nych poglądów’
z ara b skie go sa lam ale j kum ‘pokój z tobą’. Cie ka wym przykładem
wy da je się być przy mio t nik babltý ‘bar dzo ko lo ro wy, wyglądający
niezdrowo’, będący scze sz czoną formą angie l skie go wy ra że nia bub b -
le tea, w któ rym ang. tea [ti:] ‘herbata’ sta je się cze skim przy ro stkiem
przy miot ni ko wym -tý. Nie kie dy ob ser wu je my tłuma cze nie wy ra zu
ob ce go bądź je go czę ści, np. chytrák ‘smartfon’ z ang. sma rt p ho ne.
Czę stym zja wi skiem jest rów nież uni wer bi za cja, w wy ni ku któ rej nie -
jed no krot nie po wstają hy bry dy, np. ajťák (pracovník IT), aj pi na (IP
ad re sa). 

Rów nież su fiks -ing, uży wa ny w ję zy ku an gie l skim m.in. do two -
rze nia rze czo w ni ków odcza sow ni ko wych, w ana li zo wa nym słow ni ku 
wyko rzy sty wa ny jest sto sun ko wo czę sto (cza sem w scze sz czo nej
wer sji -ink), por. czes. bo jing ‘strach przed la ta niem sa mo lo tem Bo e -
ing 737 Max’29, ho u bing (czes. houbaření) ‘grzybobranie’, kna j pink
‘odwiedzanie jed nej kna j py za drugą’, ležink ‘leniuchowanie’, myšing

‘praca lub gra na ko m pu te rze, z uży ciem tzw. my sz ki kom pu te ro wej
za miast klawiatury’.

W pro ce sie ad ap ta cji fonetyczno-gra fi cz nej do cho dzi nie kie dy do
asy mi la cji po ży cz ki na po zio mie pi so w ni, bez zmian na płasz czy ź nie
se man ty cz nej, np. badžet (pol. bu dżet) z ang. bu d get, ofis ‘biuro’
z ang. of fi ce, piej ‘sekretarka’ z ang. PA – per so nal asi stent ‘asystent-
ka personalna’. Wszy stkie wy mie nio ne przykłady zo stały za pi sa ne
w miarę fo ne ty cz nie, wi dzi my tu nie mal re gu larną od po wie d niość fo -
ne mów an gie l skich i cze skich. Na za sa dzie po do bie ń stwa fo r my pro -
po nu je się emil z ang. ema il, ma il (por. pol. e- ma il/ma il, pot. Emil).

 Pod su mo wując, od po wiedź na za da ne w ty tu le py ta nie wca le nie
jest oczy wi sta i pro sta, a sa mo py ta nie ma zwró cić uwa gę na złożo -
ność ba da ne go ma te riału. W słow ni ku Čeština 2.0 zna j dzie my bo -
wiem i kon we ncję, i kre a cję, choć w nie rów nych pro po rcjach i na ró ż -
nych po zio mach. De ry wa cja, neo se man tyza cja, czy hy bry dy za cja to
kon we ncjo nal ne spo so by two rze nia nie konwe ncjo nal nych wy ra zów
(często nieprzewidywalnych pod względem znaczeniowym, prze kra -
czających granice poprawności językowej, grzecznościowej i nie -
rzadko na granicy tzw. użyteczności), spo so by, któ re zna ko mi cie wy -
ko rzy sta li twó r cy ana lizo wa ne go słow ni ka. Ka rel Oli va pod kre śla, że
„do jisté míry to odráží kre a ti vi tu a jazykový vtip. Z hle di ska češtiny
je to pozitivní. Znamená to, že lidé mají k ja zy ku pozitivní vztah
a dokážou si dělat legrácky” (https://echo24.cz/a/wRWcY/no va-ce sti -
na-babikos-zcapit -a-dalsi-se-si ri-interne tem). Już Wit t gen ste in stwier-
 dził, że „Gra ni ce me go ję zy ka oz na czają gra ni ce me go świa ta” (Wo l -
nie wicz 1970). Odnosząc te słowa do ana lizo wa ne go zbio ru słow ni -
ko we go, na le żałoby stwier dzić, że gra ni ce świa ta twó r ców Čestiny
2.0 (osób za mie sz czających hasła na stro nie in ter ne to wej) są bar dzo
od ległe (o ile w ogó le ist nieją), a ich kre a ty w ność wręcz nie ogra ni czo -
na. Zgro ma dzo ny ma te riał le ksy ka l ny to prze wa ga krea ty w no ści nad
kon wencją, czę sto krea ty w no ści na gra ni cy do bre go sma ku i ety ki
słowa. Nie wy klu czo ne, że du ży wpływ na ta kie właś nie nie ba na l ne
posługi wa nie się ję zy kiem ma świa do mość ano ni mo wo ści w In ter ne -
cie.

27 Za po ży cze nia z języka ja po ń skie go są nieliczne, pojawiają się przy hasłach
odnoszących się do Tomia Okamury, czeskiego polityka ja po ń skie go po cho dze nia,

28 W języku polskim ang. light odnosi się do wyrobów spożywczych, adaptowany
przymiotnik lajtowy według Słownika Języka Polskiego w rozumieniu potocznym
oznacza 1. ‘luźny, przyjemny, spokojny’; 2. ‘dobry, fajny; spoko’; 3. ‘łatwy’
(https://sjp.pl/lajtowy).

29 Tu dodatkowo podobieństwo brzmieniowe, gra słów Boeing [bołing]/[boing]
i bojing od czasownika bát se – bojím se, bojíš se, bojí se itd. Na stronach interneto-
wych Čeština 2.0 znajdziemy również czasownik bojit (bát se) – brak go w korpusie
języka czeskiego (www.korpus.cz) i w innych czeskich słownikach.
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Oce na zapre zen to wa nych w słow ni ku Čeština 2.0 wy ra zów nie
jest jed noz na cz na. Aby mogły one zo stać uz na ne za pełno pra w ne jed -
no stki ję zy ka cze skie go, muszą być przy da t ne, zgod ne z no r ma mi
słowo twó r czy mi, po pra w ne i zro zu miałe na wet dla osób, któ re widzą
je po raz pie r wszy. Po wy ższa ana li za po ka zała, że ba da ne wy ra zy nie
za wsze te wa run ki spełniają, po nie waż jed nym z kry te riów oce ny in -
no wa cji jest rów nież „sto pień jej roz po wszech nie nia wśród użyt ko w -
ni ków da ne go ję zy ka oraz za sięg jej wy stę po wa nia” (But t ler i in.
1976, s. 45). Na ile no we słowa pre zen to wa ne w ana li zo wa nym słow -
ni ku będą trwałe i przyjmą się w ję zy ku cze skim? Na ile są „efe me ry -
da mi”, o któ rych szy b ko za po mni my i któ rych uży wać nie bę dzie my?
Niech od po wie dzią na to py ta nie będą słowa sa me go Ma r ti na Ka v ki,
któ ry za uwa ża: 

No vo t va ry ani další slova ne za pad nou, ale zůstávají s námi napořád jako svěd-
kové doby, v níž jsme žili (https://www.idnes.cz/ku l tu ra/li te ra tu ra/hack nuta- ce sti na-
k niha-ce sti na-2-0.A181121_105322_li te ra tu ra_kiz). 

Zapewne tylko niektórym z omawianych neologizmów dane bę -
dzie na dłużej zagościć w języku czeskim, tylko niektóre z nich zy -
skają szerszy zasięg społeczny, a większości na próżno będziemy szu -
kać ich w tekstach źródłowych, korpusie tekstowym czy Internecie.
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An thro po ny ms of the Po lish- Czech bor der area
– The Mo ra vian Gate
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Abs tract

The author describes in the article project of researching the anthroponymy of the
Polish-Czech borderland on the section of the Moravian Gate (Gorzyce – Krzyżano-
wice municipalities on the Polish side and Hať – Hilheřovice – Bohumín municipa-
lities on the Czech side). The described borderland belongs to the so-called transi-
tional borders, whose characteristic feature is the mixing of the population of two or
more nations (or ethnic groups), and the effect of it is movement of the population in
this area. As a result, the so-called third culture has developed, which had a major
impact on the shape of names of the inhabitants, as well as on the choices of names for
their children. Another factor in changing the form of surnames is the interference of
an official who has often changed the spelling form of the surname in accordance with 
the language norm in force in his native language.

The bor der area around the Mo ra vian Gate is in ha bi ted by mul ti lin -
gual and mul ti cul tu ral po pu la tion, who have been li ving he re for cen -
tu ries, so any boun da ries between in di vi dual com mu ni ca tive com mu -
ni ties have been al ways chan ging and they still elude any unam bi -
guous and de tai led clas si fi ca tion. The co- exis tence of the groups is vi -
si ble not only in mixed dia lects (for exam ple Lach dia lects), but al so in 
pro per na mes (an thro po nyms, to po nyms, chre ma to nyms, in par ti cu lar 
oro nyms). Na mes and sur na mes are one such group of onyms, re flec -
ting the mul ti cul tu ra li ty of the in ha bi tants of the Po lish- Czech bor der
area around the Mo ra vian Gate. The choi ce of the name by the bea rer
was not ran dom, but its from in a gi ven pe riod was usual ly a re sult of
ran dom fac tors. 

1. Ob je c ti ve of the research

The ob jec tive of our pro ject is to exa mine na mes and sur na mes on
tombs to nes to show the va ria bi li ty, va riants and mul ti cul tu ral na ture
of an thro po nyms in the Po lish- Czech bor der area around the Mo ra -
vian Gate in the 20th and at the be gin ning of the 21st cen tu ry. The re -
search will fo cus on na mes and sur na mes of peo ple who li ved and died 
in the area. We would like to fo cus on unas si mi la ted va riants of an -
thro po nyms than forms as si mi la ted by the au tho ri ties, and to iden tify
their lo ca tion- ba sed re la tions with res pect to si mi lar an thro po nyms in
Po land. This is all the more im por tant since the form of an thro po nyms
in the area was al so si gni fi can tly af fec ted by mi gra tion and cog ni tive
fac tors. The ono mas tic ma te rial in tombs tone ins crip tions is a ve ry di -
verse col lec tion (es pe cial ly in the case of sur na mes) and its ele ments
are a pro duct of the lin guis tic and cul tu ral mo saic on the bor der whe re
dif ferent eth nic and lin guis tic groups and cul tu res in ter act, which has
not been in ves ti ga ted be fore. It is worth ad ding that the sta tus of the
area chan ged over the cen tu ries, as it was part of ei ther Po lish or Czech 
and Slo va kian ter ri to ry.

We start with a hy po the sis that the an thro po no my in this area of
con tacts between dif ferent eth nic groups (Po lish, Czech, and Ger man) 
and over lap ping lin guis tic and cul tu ral im pacts re sis ted pres sure on
uni for mi za tion and adap ta tion exer ted by the fo reign ony mic sys tem
(in this case Ger man or Czech for Po lish sys tem) and pro du ced its
own, hy brid sys tem, re flec ting in ten sive re la tions between the eth nic
groups (e.g. Ba lowski 2016). We al so in tend to car ry out a tho rough
ana ly sis of the pro cess of mer ging Po lish (and Czech) an thro po nyms
with other an thro po nyms to crea te a spe ci fic sys tem, which is ty pi cal
of lan guage bor der areas, as re flec ted in the ma te rial with an thro po -
nyms (in par ti cu lar sur na mes). The pro cess is the evi dence of his to ri -
cal dif feren tia tion of eth nic groups and their gra dual in te gra tion (e.g.
Si wek, Kaňok, 2000; Si wek 1996). The na ming sys tem which de ve lo -
ped in such cir cum stan ces is rich in an thro po ny mic forms with dif -
ferent se man tic roots as well as pho ne tic and mor pho lo gi cal forms. To
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in ter pret the se facts (which are of ten dif fi cult to in ter pret) we need to
take in to ac count a num ber of as pects – of ten ex tra lin guis tic – in for -
ma tion such as lo cal cir cum stan ces, his to ri cal and cur rent in for ma tion 
on the bor der area whe re the ma te rial was col lec ted (its spe ci fic na -
ture, geo po li ti cal con text), eth nic and lin guis tic lands cape, subs tra tum 
lan gua ges or lan guage in ter ference (Po lish- Czech-–Ger man), or fi nal -
ly hy brid forms. In ad di tion, a num ber of onyms have the same Sla vic
roots be cause the sur na mes from the area, which re flect its mul tiethnic 
and mul ti cul tu ral na ture, ori gi na ted much ear lier. Ge ne ti cal ly, their
roots are not al ways di verse and the an thro po nym mo dels of ten over -
lap. They can be di vi ded in to three groups ba sed on their lin guis tic
origin (Po lish, Czech, and – la ter – Ger man). The re are al so other in -
fluen ces, for exam ple from En glish.

What al so needs to be ta ken in to ac count is that the in ha bi tants of
the area of ten had their sur na mes chan ged by the au tho ri ties, ei ther
pho ne ti cal ly (e.g. Kral, Obruśnik) and/or in terms of spel ling (e.g. Ga -
wel lek, Krall, Kaschny) to make them com ply with the of fi cial lin -
guis tic (graphic) and ono mas tic sys tem which was in place at the time
(quite of ten the only mo ti va tion was po li ti cal). In this pro ject we un -
der take to iden tify chan ges in the na me- ge ne ra ting pro cess that the se
na mes have un der gone in the area of bor der con tacts (which dia chro -
ni cal ly was an area of con tact between re la ted lan gua ges, and syn -
chro ni cal ly between un re la ted lan gua ges) and to ex plain, as far as
possi ble, the role that lin guis tic as well as his to ri cal and cul tu ral fac -
tors play in sha ping the an thro po nymy (for this we will use an en vi -
ronmen tal in ter views). Our hy po the sis is that the form of a name or
sur name is not in dif ferent to the bea rer and to his/her func tio ning
within a gi ven com mu ni ty. Con se quen tly, we aim to ana ly ze four
aspects:

1. G e o  g r a  p  h i  c a l  d i  s t r i  b u  t i o n  o f  s u  r  n a  m e s  – geo gra p -
hi cal re la tions;

2. S t r u  c  t u  r a l  m o d e l s  o f  a n  t h r o  p o  n y m s;
3. N a m i n g  s y s t e m;

4. M o  d i  f i  c a  t i o n s  o f  a n  t h r o  p o  n y m s  – hybrid morp ho lo gi -
cal and lexical forms.

An ad di tio nal ob jec tive is to do cu ment sur na mes from that area.
We plan to ac com plish the ob jec tive by crea ting a dic tio na ry of an -
thropo nyms from the sys tem (e.g. Czyżewski 2013) and a des crip tion
of hy brid dif feren ces on a scale from fo reign to Po lish/Czech. The
data base will in clude Po lish, Czech and Ger man an thro po nyms
collec ted du ring the pro ject (it will re main the pro per ty of the De part -
ment of Sla vic Lan gua ges and Li tera tu res to be used for fur ther com -
pa ra tive stu dies). The an thro po nyms will be al so com pi led in to a dic -
tio na ry to be made avai la ble to eve ryone on the AMUR Re po si to ry
web site of Adam Mick ie wicz Uni ver si ty in Poznań. 

2. Research ma te rial

The re search ma te rial will in clude a set of na mes and sur na mes
col lec ted from tombs tone ins crip tions from ce me te ries in the bor der
area: Ra cibórz district (10 vil la ges) – Krzyża no wi ce (Bieńko wi ce,
Bo lesław, Chałup ki, Krzyża no wi ce, No wa Wioska, Owsiszc ze, Rosz- 
ków, Ru dyszwałd, Tworków, Za bełków), and Wod zisław dis trict (12
vil la ges) – Gorzy ce (Bełszni ca, Bluszc zów, Czyżo wi ce, Gorzy ce, Go- 
rzyczki, Ko lo nia Fry de ryka, Odra, Ol za, Osi ny, Rogów, Tur za Śląska,
Uchyls ko). In Cze chia the ma te rial for com pa ra tive stu dies will be
col lec ted from ce me te ries in the fol lo wing mu ni ci pa li ties: Kar vi na
Dis trict – Bo humín (Starý Bo humín, Nový Bo humín) and Opa va dis -
trict – Šil heřo vice and Hať. Ac cor ding to our pre li mi na ry eva lua tion
both Po lish and Czech ma te rial would to tal over 10,000 to kens of na -
mes and sur na mes of the in ha bi tants of the area.

The use of the col lec ted ma te rial, i.e. an thro po nyms found on
tombs to nes in ce me te ries in the area (we es ti mate that the set of at
least 3,000 sur na mes and 1,500 na mes will be se lec ted from about
20,000 ins crip tions with na mes and sur na mes) will com ply with Re -
gu la tion (EU) 2016/679 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Coun -
cil of 27 April 2016 on the pro tec tion of na tu ral per sons with re gard to
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the pro ces sing of per so nal da ta and on the free mo ve ment of such da ta, 
and re pea ling Di rec tive 95/46/EC (Ge ne ral Da ta Pro tec tion Re gu la -
tion), as well as the Per so nal Da ta Pro tec tion Act of 1 May 2018 and
the Act of 21 Fe brua ry 2019 and the Czech law Act 101/2000 of 25
May 2018 and Act 110/2019 (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně os ob -
ních údajů po je ho no we le ze dne 25. květ na 2018 and Zákon
č. 110/2019 Sb. o zpra cování os ob ních údajů).

3. Sig ni fi can ce of the project 

The an thro po no my of the Po lish- Czech bor der has not been in ves -
ti ga ted yet. The only stu dies which co ve red an thro po nyms on a both
si des in the bor der areas we re con duc ted in the Po lish- Li thua nian- Be-
l ar usian bor der and the Po lish- Be la ru sia- nUkrai nian bor der area
around Białys tok and Włoda wa (see Dac ze wicz, 2012; Du de j- Szu mi -
gaj, 2015; Ono mas tyka na po gra nic zach…, 2017; Czyżewski, 2013;
Sa je wicz, 2018; Мельничук, 2013; Ana nie wa, 2012). The re have
been some stu dies on the an thro po nymy from a his to ri cal pers pec tive:
Cieszyn Si le sia (Mi lerski, 1996; Łuc, 2016) and Jabłonków (Li pow-
ski, 2002), as well and the dia lect of Krza no wi ce (Szy mańska, 2009),
but the bor der area around the Mo ra vian Gate has not been in ves ti ga -
ted so far.

Since an ti qui ty the Mo ra vian Gate was a ma jor route between the
South (Rome, Gree ce, Cze chia, Croa tia, Ser bia) and the North (Po -
land, Rus sia, Ukraine, etc.) , brin ging to gether the main trade rou tes,
such as the Am ber Ro ad or the trans con ti nen tal route of Ra da ni tes,
run ning from the south of Eu rope to the Bal tic Sea, as well as the trade
route from Po land to Cze chia. His to ri cal ly, this was a place whe re
mul ti ple cul tu res met (ei ther tem po ra rily – in the case of more re mote
cul tu res, or more per ma nen tly – in the case of clo ser cul tu res, such as
Le chi tic, Po lish and Cze ch- Slo vak). Gi ven the abo ve, the plan ned re -
search is no vel, in ter dis ci pli na ry and in ter cul tu ral, but its main fo cus
is lin guis tic ana ly sis.

We be lie ve that the pro ject will con tri bute to the re search field and
dis ci pline both in terms of theo ry and prac tice. In terms of theo ry the
pro ject will help to de ve lop metho do lo gy for in ves ti ga ting lin guis tic
phe no me na in the area of ono mas tics in the bor der area (on the both
sides of the bor der) between two or three na tions and cul tu res with res -
pect to such fun da men tal is sues as for exam ple the role of the sur name
in bor der areas as an ele ment of na tio nal iden ti ty and a de ter mi nant of
mem ber ship in the lo cal com mu ni ca tive com mu ni ty as well as the im -
pact of psy cho lo gi cal or cul tu ral prac ti ces, po li ti cal, na tio nal and lin -
guis tic si tua tion (tra di tion, self- de ter mi na tion, so cial iden ti ty etc.) on
onyms in the Po lish- Czech bor der. The prac ti cal di men sion of the pro -
ject, apart from pro vi ding a des crip tion, clas si fi ca tion and mo ti va tion
of an thro po nyms in the Po lish- Czech bor der, will be its con tri bu tion to 
the field of ono mas tics by ana ly zing the pro ces ses in vol ved in sha ping 
de ter mi nis tic an thro po ny mic com po nents in lin guis tic com mu ni ca -
tion across the bor der. This is be cause the ar ti fi cial di vi sion of the tran -
si tio nal bor der area (whe re the eth nic groups use re la ted lan gua ges),
which tur ned it in to the li near bor der area (whe re the eth nic groups use 
non- re la ted lan gua ges) – first with the Aus tro- Ger man, then the Po -
lish-C zech bor der – di vi ded lo cal com mu ni ca tive com mu ni ties and
gave rise to dif ferent an thro po ny mic pro ces ses on both si des of the Po -
lish-C zech bor der (e.g. using na mes and sur na mes from the two sys -
tems: An to ni na Her zog, Eli sa beth Kle mens, Er nesty ne Horny etc.),
which we re in fluen ced by the Po lish or Czech lan guage (and al so by
Ger man at the turn of the 19th cen tu ry). In that way the pro ject will si -
gni fi can tly change our know led ge of the re cep tion and adap ta tion of
an thro po nyms in the Po lish- Czech bor der area, and will help to re vise
the wi des pread be lief (po pu lar es pe cial ly among of fi cials) that the re is 
a sin gle sys tem of onyms on each side of the bor der, ba sed on su per fi -
cial lin guis tic and so cio lin guis tics ana ly sis, and of ten pu re ly ad mi nis -
tra tive de ci sions. 

Thus, the pro ject will fur ther our un der stan ding of the mecha nisms 
of adap ta tions of na mes and sur na mes in bor der areas, de pen dent on
the so cial and po li ti cal si tua tion or the self- a ware ness of an in di vi dual. 
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In te rim re sults will be pre sen ted du ring in ter na tio nal ono mas tic con -
feren ces and suc ces si ve ly pu blished in high ran king jour nals in Po -
lish, Czech and En glish We are al so plan ning to com pile a dic tio na ry
of na mes and sur na mes used in the bor der area (for struc ture of the
dic tio na ry and dic tio na ry en try, see Czyżewski 2013) and a mo no -
graph pre sen ting the re sults. 

In the fu ture the pro ject re sults may be com pa red with an thro po ny -
mies of other lin guis tic and cul tu ral bor ders, which will make the pro -
ject use ful for prac ti cal re search ac ti vi ties.

4. Research concept and plan 

We are plan ning the fol lo wing work as part of the pro ject: 

1. c o l  l e  c  t i n g  t h e  o n o  m a  s t i c  m a  t e  r i a l  (writing down the
an thro po nyms and other facts from to m b sto ne in scri p tions) – the
spe ci fic ob je c ti ve is to create a da ta ba se with an thro po nyms;

2. a n a  l y  s i s  a n d  c a t e  g o  r i  z a  t i o n  o f  t h e  c o l  l e  c  t e d
p r o p e r  n a m e s  (based on such cri te ria as: stru c tu re, mo ti va tion) 
– the spe ci fic ob je c ti ve is to describe the research ma te rial in line
with the pre  de fi ned cri te ria,

3. d e  s c r i  p  t i o n  o f  s t r u  c  t u  r a l  m o d e l s  o f  s u  r  n a  m e s
f r o m  t h e  P o l i  s  h  -  C z e c h  b o r d e r  a r e a  – the spe ci fic ob -
je c ti ve is to identify ono ma stic models of the an thro po nyms, typical 
of a given native language, and of a given area (i.e. those which
violate models typical of a given language system),

4. c o m  p a  r a  t i  v e  a n a  l y  s i s  o f  t h e  c o l  l e  c  t e d  P o l i s h
a n d  C z e c h  m a  t e  r i a l  – the spe ci fic ob je c ti ve is to identify
dif fe ren ces in an thro po ny mies on both sides of the state border,

5. a  d e  s c r i  p  t i o n  o f  t h e  n a m i n g  s y s t e m  a s  a n  e l e -
m e n t  o f  a  g i v e n  l a n g u a g e  a n d  g i v e n  c u l t u r e  – the
spe ci fic ob je c ti ve is to identify the changes in naming patterns over
the 20th century, and to analyze the mul ticu l tu ral nature of the
naming process,

6. a  d e  s c r i  p  t i o n  o f  h y b r i d  f o r m s  a n d  t h e i r  m o  t i  v a  -
t i o n s  – the spe ci fic ob je c ti ve is to ana ly sis and do cu men ta tion of
hybrid forms were created.
Con se quen tly, the out co mes of the achie ve ment of spe ci fic ob jec ti -

ves will in clude: a ca ta lo gue of an thro po nyms from the Po lish- Czech
bor der around the Mo ra vian Gate (na mes and sur na mes se pa ra te ly and 
to gether), des crip tion of an thro po ny mic ca te go ries, ty pes and mo dels
on the ba sis of pre- de fi ned cri te ria, both in an in di vi dual and com pa ra -
tive pers pec tive, a dia chro nic des crip tion of the na ming sys tem, a list
of hy brid forms and their mo ti va tion.

The pre li mi na ry ana ly sis of the ma te rial from some of the vil la ges
in di ca tes that the only risk may be that it will not be pos si ble to iden -
tify a clear ono mas tic mo ti va tion for all forms of an thro po nyms (this
con cerns mainly an thro po nyms with the word for ma tion roots com -
mon to the West Sla vic lan gua ges).

5. Research met ho do lo gy 

The pro ject will in clude lin guis tic stu dies groun ded in the metho -
do lo gy of ono mas tics and well as so cio lin guis tics and cog ni tive lin -
guis tics: tra di tio nal methods (mo di fied se man tic dif feren tial method
of Char les Os good, see Mayntz, Holm, Hüb ner 1985) and more re cent
ones (e.g. cog ni tive lin guis tics, se man tic ma tri ces of words mo ti va -
ting the an thro po nyms, see Skowro nek 1997, Ka le ta, 1998; Resze gi,
2012; Raszewska- Kli masz 2019). The pro ject will al so re quire the use 
of the his to ri cal method, i.e. the ex pla na to ry ap pro ach (Po morski,
1991) and methods of his to ri cal ono mas tics (see for exam ple Złot-
kowski, 2017; Sar nowska- Gie fing, 2010, 2011, 2014; Kre sa, 2013;
Czyżewski, 2013; Trze ciak, 2016; Łuc, 2013; Kojder, 2014; Sie rad zki 
2013), i.e. the de ve lopment of the lin guis tic si tua tion and the scale of
com plex so cial and lin guis tic re la tions in the Po lish- Czech bor der area 
will have to be ta ken in to ac count. For that the reason the lin guis tic
part of the pro ject will co ver three lan guage sys tems: Po lish, Czech
and Ger man. The re sults of the ana ly sis will be pre sen ted against the
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his to ri cal back ground, sho wing among others the chan gea bi li ty of an -
thro po nyms of Po les and Czechs in the 20th cen tu ry un der the in -
fluence of dif ferent ex tra lin guis tic fac tors. 

We will al so un der take dia lec to lo gy ana ly sis to ve rify the im pact
of the dia lect sys tem on an thro po nyms in the Po lish- Czech bor der.
The cur rent lin guis tic and com mu ni ca tive si tua tion in the area has his -
to ri cal roots in the va riant of the Po lish lan guage from the south of Si -
le sia and the va riant of the Czech lan guage from the nor thern up per
Os tra va re gion, which throu ghout cen tu ries co- exis ted and in ter min -
gled in com mu ni ca tive prac ti ces of both lo cal com mu ni ties. At the
same time, in the 19th cen tu ry and at the be gin ning of the 20th cen tu ry
they we re in op po si tion to the of fi cial lan guage, Ger man, per cei ved by 
the na tive po pu la tion as fo reign. This led to the de ve lopment of a spe -
ci fic su pra re gio nal va rie ty which in clu ded dif ferent ele ments: Po lo -
nisms, Cze chisms and Ger ma nisms as well as re gio na lisms and dia -
lec tal ana chro nisms (see al ter na tive spel lings Glom bik, Tern ka – Trn-
ka, Wyrtki, Stuchły – Stu chly, Mrkwa, Tro janska, Ga wel lek, Krajc zy,
Wielsch – Wielsch, Phi liph – Fi lip etc.). This is a per fect il lus tra tion of
lin guis tic re la tions in the de ter mi na tive lo ca tion in the re gion (Po lish-
 Czech, Cze ch- Ger man and Po lish- Ger man), which is of spe cial im -
por tance in dia chro nic lan guage ana ly sis (for exam ple in terms of
lexis). Im por tan tly, the co lo ni za tion of the area by Ger mans al so left a
si gni fi cant mark on an thro po nyms in the Po lish- Czech bor der.

Our star ting de fi ni tion for the pur po ses of the ana ly sis will be the
de fi ni tion of the term pro po sed in the fol lo wing sour ces: En cy clo pe -
dia of Po lish pro per na mes (1998, en try: an thro po nymy) or Rod né
jmé no v jazy ce a spo lečnos ti (Knap pová, 1989, pp. 13–14) or Vývoj
vlastních jmen os ob ních v českých zemích v le tech 1000–2010 (Ples-
ka lová, 2011, p. 195). The de fi ni tion is in line with the de fi ni tion of
onym de ve lo ped by Sa rah Le roy, who dis tin guishes the fol lo wing cri -
te ria for a pro per name: for mal (spel ling – ca pi tal let ter, un trans la ta bi -
li ty and ab sence from dic tio na ries), mor pho syn tac tic (no de ter mi ner)
and se man tic and prag ma tic (no mea ning, in di vi dual re ference). We
will use the de fi ni tion as a ba sis for clas sifying an thro po ny mic ele -

ments from tombs tone ins crip tions in to spe ci fic ca te go ries. Im por tan -
tly, un der this de fi ni tion the an thro po nyms do not have coun terexam -
ples (Le roy, 2004, pp. 7–24).
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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

Jindříška SVOBODOVÁ
Uni ver zi ta Pa lacké ho

Jazyk a dia log

Sedm let po náhlém a pře dčas ném od cho du přední české lingvistky, od bor nice na
pro ble ma tiku tex to vé lingvis tiky, teo rie dia lo gu, sty lis tiky, prag ma lingvis tiky, so cio -
lingvis tiky a gra ma tiky Světly Čmejrko vé, se čtenáři díky péči Ja ny Hoffman no vé
a Pe tra Ka derky dos tal do ru kou me to dicky a pro myšleně us pořádaný výbor z je jího
rozsáhlé ho díla s názvem Jazyk a dia log1. 

Blízcí spo lu pra covníci a znal ci díla Světly Čmejrko vé, Ja na Hoffman nová a Petr
Ka der ka, z au to rčiných mo no gra fických i ča so pi seckých prací vy bra li tři cet dva textů
tak, aby mohli ukázat ce lé spek trum od borných zájmů a té mat, jimž se věno va la,
a uspořáda li je do je denác ti oddílů. Ve výbo ru se tak ob je vily texty dokládající au tor- 
či nu eru di ci v oblas ti výzku mu jazyko vé ho sty lu, je jí zájem jak o otázky fi lo zo fie
jazyka, tak je ho gra ma tiky, ale ta ké o způs ob je ho ucho pení a zpra cování lingvis ty 
náležejícími k různým oblas tem in te lek tuálních stylů (ze jmé na sty lu an glo saské ho
a teu tonské ho). Stěžejní oddíly ale očekávaně tvoří práce věno va né výzku mu jazyka
v je ho ak tuálním „dia lo gickém” užití, konkrétně výzku mu me diálního, po li tické ho
a reklamního dis kur zu, elek tro nické ko mu ni ka ce či gen dero vé lingvis tiky.

Úvodní oddíl výbo ru je věnován fi lo zo fii jazyka, teo rii ko mu ni ka ce a sé mio tice.
Byly do něj zařa zeny stu die, ve kterých au tor ka re flek to va la úlo hu jazyka při ucho -
pení a zpra cování světa po mocí me ta fo rických obrazů. Na úvahy a zamyšlení o „li do -
vém jazykozpytu” na vazu jí texty věno va né tváři, a to jak v je jím po jetí v li do vé jazy-
kovědě, tak tváři ja ko fi lo zo fické mu kon cep tu a je jí ro li v me zi lidské ko mu ni ka ci.
Obecně a fi lo zo ficky zaměře né úvahy prvního oddílu uzavírá stu die Čas v jazy ce
a tex tu věno vaná různým po jetím ča so vé sé man tiky, ka te go ri za ci ča sových významů
a možnos tem, kte ré jazyk nabízí při od lišení ab so lutních a re la tivních časů.

 Pravděpo dob ně ne jvětší od bor né re no mé Světle Čmejrko vé při nesl výzkum
jazyka v in te rak ci a v je ho dia lo gickém užití. Úvod do tak to orien to va né ho výzku mu
při nesl hned druhý oddíl s příznačným názvem Teo rie dia lo gu, funkčně pro po jený
s oddílem třetím věno vaným so cio lingvis ticky orien to vaným výzkumům zaměřeným

na kons truování iden ti ty ve vzta hu k jazyko vé ji na kos ti a je jí uvědomělé re flexi, So -
cio lingvis ti ka a kons truk ce iden ti ty. Ve stu diích zařa zených do té to ka pi to ly Svět la
Čmejrková zužitko va la jak vlastní zkuše nost, tak vzdělání získa né v obo ru ruské fi lo -
lo gie a vtěli la je jed nak do přípa do vé stu die věno va né kons truk ci iden ti ty konkrétní
res pon dentky, vo lyňské Češky, která si v jazyko vém prostředí, jež jí z pods ta ty není
cizí, ale je hož kód přes to vykazu je evi dentní roz díly od je jích jazykových kom pe -
tencí, bu du je svou vlastní iden ti tu a při tom vy jadřu je pos to je jak k češtině, tak ruštině, 
ukrajinštině či rusínské mu dia lek tu, jed nak do ma te riálově šíře ji za ložené ho výzku -
mu, ve kterém na zazna me na ném vy právění ukrajinských Če chů sle do va la vnímání
„nás” a „os tatních”,  je jich hodno cení jazyko vé ji na kos ti a možnos ti je jí re flexe.       

V kon tex tu české lingvis tiky by la Svět la Čmejrková nezpo chyb ni telnou průko -
pnicí výzku mu me diálního a po li tické ho dia lo gu. Výzkumy jazyka po li tické ho dis -
kur zu vtěli la do mo no gra fie Jazyk – mé dia – po li ti ka (Čmejrková, Hoffman nová
2003), na níž se významně au torsky podíle la. Na ak tuálnos ti příspěv ků Te le vizní in -
ter view a ji né due ly: me diální dia log ja ko žánr veře jné ho pro je vu, Emo ce v jazy ce
a ko muni ka ci ne bo Ar gu men ta ce a je jí při jímání v po li tických de ba tách nic neubírá
sku tečnost, že zde byly ana ly zovány po li tické te le vizní de ba ty (převážně) z druhé po -
lo vi ny de va desátých let dvacáté ho sto letí. Au tor ka v nich to tiž dokáza la pos tihnout
vše chny význam né atri bu ty to ho to spe ci fické ho typu so ciální a v užším smys lu slo va
i ko mu ni kační událos ti, ukáza la na význam rozvr stve nos ti ko mu ni ka ce do něko li ka
ko mu ni kačních okruhů a s tím sou vi se jící fak tor zaměření ko mu ni ka ce na fy zicky
nepřítom né ho adresáta (diváka a v pods tatě vo liče), sle do va la a pop sa la ale ta ké užité
ko mu ni kačních stra te gií, díky kterým dokáže oslo vený po li tik „ba lan co vat” me zi vy -
jádřením souhla su i ne souhla su a vy hýbat se poskytnutí požado vaných in for mací. Ka -
pi to lu sa mu pro se be pak předs ta vu je výzkum až ab surdně užívaných ar gu men tačních 
stra te gií směřu jících opět niko li k fy zicky přítom né mu ko mu ni kačnímu part nero vi,
ale ke sku tečné mu adresáto vi – nepřítom né mu vo liči. 

Neokáza le a ra cionálně přis tou pi la Svět la Čmejrková např. k ta kovým otázkám,
ja ko je výzkum gen deru a k gen dero vé lingvis tice obecně. Ve všech čtyřech stu diích,
kte ré byly zařa zeny do to ho to oddílu, ukáza la, že k práci s živým jazykem je tře ba
vždy přis tu po vat s vědeckou poc ti vostí a ne ne chat se ovlivnit módními vlna mi re flek -
tu jícími spíše výzku mem ne pod ložené po ci ty a dojmy. Při výběru a us pořádání textů
pro po jených té ma tem gen deru se tak au torům vydání po daři lo najít práce, ve kterých
Svět la Čmejrková pos tu po va la od výkladů věno vaných přízna ko vos ti a spe ci fikům
gra ma tické ho ro du v češtině k pro ble ma tice pře chy lování, je muž by la věnována i sa -
mostatná stu die vy cháze jící přímo z au ten tických příkladů ak tuálních jak v době vzni- 
ku práce (tedy v době po vstu pu České re pu bliky do Evro pské unie, kdy češti na mu se -
la rea go vat na potřeby uni jního ko mu ni kačního mo du), tak dnes. Ale opět i v tom to
případě ukáza la Svět la Čmejrková šíři své ho záběru, když ar gu men ta ci opře la o pří-
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kla dy jak ze své současnos ti, tak z ženských ča so pisů pu bliko vaných v roce 1940. Na
úlo hu ženské ho „ele men tu” v ko mu ni ka ci z pohle du spíše so cio lingvis tické ho pak
by la zaměře na závěrečná stu die ana ly zu jící ma te riál me diálních de bat s po li tička mi
ja ko pozvanými hosty.

Svým výzku mem ale Svět la Čmejrková pro ka zo va la ta ké životnost a potřeb nost
tra dičních lingvis tických dis ci plín, ze jmé na jazykověd né sty lis tiky. Na obecněji po ja -
té úvahy o sty lu post mo derních textů (stu die Styl sjedno ti tel a styl rozptyl) navázal
konkrétněji orien to vaný výzkum druhé ho příspěv ku páté ho oddílu Styl vy soký a níz-
ký. V něm by la pro ve de na důkladná analýza sty lu románu Mi loše Ur ba na Stín ka te -
drály. Střetávání vy so ké ho sty lu s nízkým by lo v té to próze pře ne se no do per ma nentní 
kon fron ta ce hlavních hrdinů, je jichž různost se rea li zo va la právě v dia me trálně od -
lišných jazykových kom pe tencích. První z hrdinů způs o bem své ho vy jadřování patřil
ke sty lu vyššímu, zatímco druhá z pos tav by la jak svým li terárním živo tem, tak svými
dis kurzními do vednostmi ty pickým re pre zen tan tem sty lu nižšího. A právě analýza
„idio lek tu” těch to dvou pos tav se au torce sta la me ta fo rickým odra zovým můstkem
pro kla si fi ka ci od lišností kon cep tuální psa nos ti a mlu ve nos ti. Tím to příspěv kem se
ale ins pi race li terárními texty nevyčer pa la. In ter pre tačním li mitům, možnos tem ko -
mu ni ka ce au to ra se svým čtenářem, vkla du čtenářské ho sub jek tu a je ho příno su do
tak to po ja té ko mu ni kační ak ti vi ty, hře na pravdu a fik ci se čtenářem při vytváření tex -
tových stra te gií a ko nečně ta ké úlo ze jazyka v ko mu ni ka ci rea li zo va né v rámci li terár- 
ního dis kur zu se Svět la Čmejrková věno va la v příspěv ku Jazyko vé schválnos ti Lud -
víka Va culíka (»Český snář«). Ja na Hoffman nová s Pe trem Ka der kou neo pomněli do
oddílu věno va né ho výzku mu sty lu zařa dit ani práci ins pi ro va nou tvor bou Mi chai la
M. Bachti na Bachti no vy pojmy »plut«, »šut« a »du rak« v českém překla du. Ten to
článek předs ta vu je fun do vaný příspěvek kul tu ro lo gicko- trans la to lo gické po vahy, ve
kterém úvodní úvahy o tom, jak adek vátně překládat výrazy uve de né již v je ho ti tu lu,
vytvořily výcho dis ko k dis ku si o tom, jak vlastně cha rak te ri zo vat čes kou li terární
pos ta vu Haško va „prosťáčka”, „šaška” či „blázna” Jo se fa Švejka.                              

Významný vliv na české vědecké vy jadřování měly práce Světly Čmejrko vé
věno va né od bor né mu psaní. V tom to obo ru bádání dlouho době spo lu pra co va la
s Františkem Da nešem (při po me nout je tře ba ze jmé na ko lek tivní mo no gra fii Čmejr-
ko vé, Da neše a Svět lé Jak nap sat od borný text, 1999). Je jí přínos byl pře devším
v analýze roz dílů me zi od borným vy jadřováním an glo saské ho a teu tonské ho in te lek -
tuálního sty lu a v ex pli citním pojme nování spe ci fik české ho od bor né ho vy jadřování.
Svět la Čmejrková i zde dokáza la využít své původní obo ro vé zaměření a české mu
čtenáři ukáza la od lišné pos ta vení au torské ho sub jek tu v an glo saském vědeckém
prostředí a v českém od bor ném dis kur zu (tra dičně náležejícím ke sféře teu tonské ho
vli vu). Úlo ha au torské ho sub jek tu a je ho role při ko mu ni ka ci se čtenářem je té ma stále 

živé, jak os tatně ukazu jí i součas né úvahy o adek vátním užití ka te go rií au torské ho
plurálu či sin guláru.

Té ma tem spi sovnos ti a nes pi sovnos ti se ale Svět la Čmejrková ne zabýva la pouze
v rámci výzku mu li terárního jazyka. Střetávání těch to va riet a funkčnost je jich užití
sle do va la ta ké v prostředí me diální ko mu ni ka ce. Ja ko im pulz k dalšímu výzku mu by
jistě mohly po sloužit výsled ky analýzy jazyka užité ho v konkrétní rozhla so vé re la ci,
v níž ins ce no vaná in ti mi ta při ved la hosty, účastníky veře jné ko mu ni ka ce, k užití sub-
s tan dardního kódu. V příspěv ku Spi sovnost a nes pi sovnost v součas né rozhla so vé
a televizní pu bli cis tice au tor ka sle do va la ne je nom nes pi sovnost ko mu ni kantů užitou
ja ko pro jev po zi tivních až přátelských vztahů me zi ko mu ni kanty, ale ta ké ne ga tivní
reak ce od mítající nes pi sovnost ve veře jném pros to ru v okamžitých reak cích je jich
poslu chačů. Z mé ho pohle du zajíma vé výsled ky s ins pi ra tivním po ten ciálem při nesl
ta ké na vazu jící příspěvek Jak mluví (a píší) české spi so va tel ky. Svět la Čmejrková zde
pre zen to va la ne je nom srovnání idio lek tu dvou současných spi so va te lek Pe try Sou ku -
po vé a Ja ny Šrám ko vé s jazykem je jich pro zaických textů, ale sle do va la ta ké, jaký
vliv mají mo derátoři zpovídající obě spi so va tel ky na je jich ko mu ni kační stra te gie.
Úlo ha mo deráto ra, jím vytvořená at mos fé ra da né ko mu ni kační událos ti, prostředí stu -
dia apod. patří k fak torům ovlivňu jícím ko mu ni kační na ladění a ocho tu hos ta svěřo -
vat se a otevřít před poslu chači. A právě význam těch to okolnos ti ko mu ni kační in ter-
ak ce dokáza la Svět la Čmejrková v tom to příspěv ku odha lit.

K jednoznačným přínosům pu bli kační ak ti vi ty Světly Čmejrko vé patři la sku -
tečnost, že díky své jazyko vé vy ba ve nos ti a eru di ci mohla české mu čtenáři zprostřed -
ko vat výsled ky bádání probíhajících v ji no jazyčném vědeckém prostředí. Ja ko jed na
z prvních tak v kon tex tu české lingvis tiky zača la sle do vat spe ci fi ka elek tro nické ko -
mu ni ka ce. Možnos tem jazyka subs ti tuo vat v ko mu ni ka ci „na dálku” non verbální slož-
ku ko mu ni ka ce, jež hra je význam nou ro li při sou kro mé ko mu ni ka ci tváří v tvář, se
(mi mo ji né) věno va la v prvním příspěv ku oddílu věno va né ho elek tro nické ko mu ni ka -
ci s názvem Jazyk a styl elek tro nické ko mu ni ka ce a počítačšti na. Ja ko funkční a po-
třeb nou součást to ho to oddílu hodnotím ta ké článek E- češti na věno vaný ko mu ni -
kačním a jazykovým normám ko mu ni ka ce na in ter ne tu. I ten to příspěvek je ilus tra -
tivním dokla dem au to rči ny schopnos ti apliko vat poc tivý a kva litní teo re tický základ
na současný au ten tický jazykový ma te riál.

K dalším oblas tem au to rči na zájmu, kte ré našly svůj otisk i v je jí knižní pro duk ci,
patří rekla ma. Mo no gra fii Rekla ma v češtině, češti na v reklamě (2000) do plnily i ča -
so pi secké stu die a něk te ré z nich byly v tom to výbo ru zařa zeny do sa mostatné ho oddí- 
lu. V článku Pers va zivnost a upřím nost byly popsány prak tiky užíva né ve spe ci fic-
kém reklamním žán ru, jakým je te leshop ping. Svět la Čmejrková se zaměři la na stra te -
gie si mu lu jící upřím nost a ocho tu „konzu mentů” nabízených pro duk tů odha lit vlastní
sou kromí i os ob ní pro blé my při ma ni pu la ci adresáta a předpokláda né ho zákazníka.
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Další ma ni pu la tivní pers va zivní stra te gie užíva né v reklamním dis kur zu odha li la ta ké
v článku In ter tex tua li ta české rekla my: alu ze k české kul tuře, his to rii a et ni citě.

Sa mostatný oddíl au toři výbo ru věno va li ta ké textům a úvahám o ak tuálním sta vu
jazyko vé normy. Do oddílu nazva né ho Jazyková va riantnost a gra ma ti ka zařa di li jed -
nak příspěvek, ve kterém Svět la Čmejrková na základě bo ha té příkla do vé báze ukáza -
la na pro ble ma tičnost užití zvratné ho po se sivního zájme na svůj, jed nak kor pu sovým
výzku mem pod loženou žán ro vou analýzu kon di cionálových tvarů bysme a by chom.
Význam kva litního teo re tické ho back groun du ukáza la Svět la Čmejrková ta ké v pří-
spěvcích po pu la ri zu jících poznatky ak tuální vědy. V tex tech věno vaných např. do -
bově módním výrazům a spo jením, jakými své ho ča su byly fi lo zo fie, vysílání si gnálů
či ulítívání (v pods tatě na čem ko li), opět prokáza la funkčnost a význam pro po jení
poc ti vé eru dice s živým a životným zájmem o jazyk v je ho užití.

Oběma autorům výboru tak patří dík především za to, že Světlu Čmejrkovou
připomněli jako nesmírně erudovanou a pracovitou autorku, jíž se po několik de se ti-
letí dařilo nacházet a českému čtenáři také zprostředkovávat významné impulzy
evropské i světové lingvistiky. Její práce ale dodnes představují inspiraci také ve způ-
sobu, jakým dokázala informace o výsledcích bádání zprostředkovat. Jako teoretička
vědecké komunikace se vždy hlásila ke směru anglosaského intelektuálního stylu, ve
kterém je to právě autor, kdo nese zodpovědnost za jasnost, přesnost, jednoznačnost
a zejména také srozumitelnost předávaných sdělení. Její texty jsou tak dodnes ak tuál-
ní a svěží nejenom díky přehlednému zprostředkování teoreticky odborných in for ma-
cí, ale také díky jejich okamžité aplikaci na ilustrativní autentický jazykový materiál.    

Miec zysław Ba lowski

Mezi gramatikou a pragmatikou

Vydavatelství Karolinum Univerzity Karlovy v roce 2017 vydalo velmi zajíma-
vou monografii Milady Hirschové, která je věnována otázce popisu české sklad by –
na jedné straně z hlediska mluvnického systému (strukturního a funkčního) a na druhé 
straně z hlediska komunikačního aktu, tj. z hlediska věty ukotvené v aktuální ko mu ni -
kační situaci (možná pře devším „větné” nebo produktorovy ilokuce), čili monografie

se týká chápání věty jako výpovědi, jako jednotky syntaktické a – hlavně – prag ma -
tické. Právě tento pohled ukazuje, že tradiční funkční nebo systémový popis syn tak -
tické roviny nezachycuje všechny rysy české skladby, že ukazuje jenom jejich struk -
turní rysy. Teprve pragmalingvistická analýza dává možnost popisu věty z pohledu
produktora výpovědi, což autorka ukazuje ve své práci a což také z její práce činí
důležitou monografii.

Práci tvoří čtyři kapitoly, Závěr (s. 127–132), Summary (s. 133–148), Bi blio gra fie 
(s. 149–156) a Věcný rejstřík (s. 157–159). V první kapitole (Pragmatické aspekty
v přís tupech k popisu (nejen) věty v české tradici, s. 7–30) se autorka zabývá vývojem
pragmatické jazykovědy, ve druhé kapitole (Věta, výpověď a jevy související, s. 31–
–70) se věnuje popisu výpovědi, dříve považované za abstraktní jednotku. Třetí ka-
pitola (Věta/výpověď jako komunikát, s. 71–96) se týká věty a výpovědních mo di -
fikátorů. Poslední kapitola je věnována perspektivě mluvčího ve větě (Prag ma tická
matice a logoforicita, s. 97–126). V prvních třech kapitolách si autorka staví za cíl
popsat, jaký byl přístup ke gramatice a pragmatice v české jazykovědné tradici (srov.
MČ 3, SSČ 1972, SSČ 1986, SČ, MSČ 2, ESČ, NESČ, OSS2), ale ne jenom (srov.
níže), což je dobrým východiskem pro další část práce. Pravou analýzou (ma te riálo -
vou) je kapitola čtvrtá.

V Úvodu (s. 7–11) autorka popisuje zaměření své monografie: analýza nad výra -
zových útvarů, jakými jsou věta a výpověď, přičemž zdůrazňuje, že při „sledování
možností analýzy a popisu české věty na rozhraní mezi syntaxí a pragmatikou se uka-
zu je nutnost rozlišovat několik skupin jevů” (s. 9), které v další části popisuje; rovněž
poukazuje na pragmatické postupy v analýze syntaktické roviny jazyka. Vychází
z prací tykajících se sémiotiky, především Ch. Morrisa, R. Carnapa, Ch. S. Peirce
a S. C. Levinsona, čímž zdůrazňuje rozdíl mezi angloamerickým přístupem (prag ma -
tickým v pravém slova smyslu) a metodou evropskou (spíš sociolingvistickou), ve
které je zakotvena česká lingvistika (srov. např. MČ 3). Nový přístup autorka nachází
v pracích Jany Hoffmannové a Světly Čmejrkové, i když tyto práce považuje za čás-
tečné syntaktické popisy diskursových útvarů, založené spíše na principu nově chá pa -
né stylistiky z 2. poloviny 20. sto letí.

První část monografie Hirschové, jak jsem už výše zmínil, se rozděluje do třech
kapitol. První kapitola (Pragmatické aspekty v přístupech k popisu (nejen) věty v čes-
ké tradici, s. 7–30) je věnována přehledu českých prací, ve kterých se nachází aspoň
částečný pragmatický popis české skladby (srov. MČ 3, SSČ 1972, SSČ 1986, SČ,
MSČ 2). Zde, jak dokazuje M. Hirschová, „označení (lingvistická) pragmatika se
v souvislostech, jimiž se hodláme zabývat, objevuje spíše výjimečně a až v 70. le tech” 
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2 Zkratky jednotlivých prací používám podle mo no gra fie Hirschové 2017, s. 11.

1 Milada Hirschová, Česká věta na rozhraní mezi gra ma ti kou a pra gma ti kou, Praha: Ka ro -
li num, 2017, 159 s. ISBN 978–80–246–3707–5.
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(s. 7). Za výsledek tohoto nového (možná ještě ne úplně pragmatického) přístupu
k české skladbě je možné považovat Skladbu češtiny Miroslava Grepla a Petra Karlíka 
z roku 1986, ve které je vidět pragmatický přístup. Ten však je izolován nebo popsán
na okraji, např. monografie M. Grepla a P. Karlíka je od počátku „rozdělena na část
»gramatickou« (Věta, P. Karlík) a na část »pragmatickou« (Výpověď, M. Grepl)”
(s. 19). Tento názor Hirschové je správný. Mezi pragmalingvistické práce zahrnuje až
v této době nově vzniklé studie zaměřené psycholingvisticky nebo sociolingvisticky,
např. v pracích J. Kořenského nachází popis gramatiky ze sémantického pohledu,
i když kritizuje Kořenského pojetí výpovědi, protože nesouhlasí s popisem výpovědi
jako abstraktní jednotky, jako abstraktní věty. Existence větného vzorce (jako je tomu
např. v  práci Větné vzorce v češtině Františka Daneše a Zdeňka Hlavsy, viz Daneš
1987) Hirschové připomíná spíš generativní postup, ne funkční ve smyslu Ma the sio-
vě. Ostatní publikace, tykající se analýzy české skladby, považuje za spíš psy cho lo gi -
zu jící, nikoli pragmatické v původním Morrisově smyslu.

Další kapitola (Věta, výpověď a jevy související) je věnována analýze termínu
věta a výpověď jako základních pojmů a) tradiční, systémové analýzy (věta) nebo (b)
pragmatické analýzy české skladby (výpověď). I zde M. Hirschová uvádí historický
přehled problematiky, což její monografii obohacuje. Tím však zdůrazňuje rozdíl
mezi langue a parol, mezi větou a mluveným projevem, což vyžaduje nový přístup
k popisu české skladby. Zde vzniká otázka textu, co se tím rozumí a k jaké jazykové
rovině patří. Toto není v monografii Hirschové vyřešeno, ale to ani nebylo cílem její
práce. Autorka jenom poukazuje na terminologický problém s tím spojený a také na
zařazení textu jako jednotky do nadvětné jazykové ro vi ny.

Už třetí kapitolu (Věta/výpověď jako komunikát) lze považovat za první část jádra
monografie. V této kapitole se autorka soustředí na komunikační výpovědní útvary
a věnuje se novým popisům syntaxe v jazykovědě, což pak skutečně aplikuje na český 
materiál. Tím také dokazuje, že „věta v užití skutečně vykazuje rysy, které jsou vi di -
tel né v pohledu pragmalingvistickém, nástroje gramatiky je však nezachycují” (s. 99).
A proto poukazuje na některé faktory pragmalingvistického popisu (např. relativně
stabilizované pragmatické výpovědní modifikace, objevení se výpovědi s pre fero va -
nou ilokuční interpretací atd.) a odvolává se na komunikační výpovědní formy pop sa -
né Miroslavem Greplem, zejména jejich prozodické rysy, jako jsou intonace a důraz,
a neverbální prostředky, které se pak gramatikalizují (srov. s. 90–92).

Poslední, čtvrtá kapitola (Pragmatická matice a logoforicita) tvoří vlastní část
analytické monografie. Zde autorka uvádí nové koncepty, doposud neznámé v české
lingvistice, jako je např. logoforicita. Autorka občas jenom zmiňuje problematiku
mluvních žánrů, v nichž vidí určité mimojazykové markery. Za základní však po va-
žuje syntaktický pragmatický marker logoforicita („popř. alternativně lo go fo ričnost”, 
s. 119), který je „základní pragmatickou vlastností věty jakožto výpovědi” (s. 119).

Jinak řečeno, je to perspektiva mluvčího vzhledem k výpovědi vyjádřená ve větě
(resp. výpovědi) explicitně. Tímto způsobem mluvčí rozhoduje o prostředcích (zpra -
vid la mimojazykových nebo prozodických), které informují o mimojazykové sku -
tečnos ti ve výpovědi nebo ji rozlišují v mimojazykové skutečnosti. Tyto markery, jak
je pojmenovává Hirschová, umožňují vytvořit pragmatickou matici, která informuje
především o perspektivě mluvčího a kotví výpověď v nějaké komunikační situaci.
Tím autorka vypracovává teoretické generalizace týkající se pragmatické stránky
výpovědi a formuluje závěry obdobné jako ve formální lingvistice. Velmi důležitou
zásluhou autorky je, že jako východisko dalšího popisu zavádí rozdíl mezi pers pek ti -
vou mluvčího (logoforicita) a komunikačním kontextem výpovědi (pragmatická
matice), protože „Agens výpovědi (aktuální mluvčí) nepodléhá změnám perspektivy,
kontextově je přítomen vždy, může však předávat sdělovaný obsah nebo jeho část jak
z perspektivy své, tak i z perspektivy jiného subjektu/produktora” (s. 88). Zde zdů-
razňuje rozdíl v chápání komunikační situace v tradiční české jazykovědě a jejím
pojetím (srov. „S perspektivou mluvčího zde pracujeme v jiném významu, než jak je
používáno označení »výpovědní perspektiva« u Mathesia (1947), kde se mluví ze -
jmé na o nedostatečné představě mluvčího, jak bude pokračovat výpověď započatá ur- 
čitým způsobem”, s. 99). Jak píše, věty s predikátem v 1. osobě singuláru mají stejný
komunikační kontext jako perspektivu, liší se jenom tím, že produktor informuje
o skutečnosti z vlastní perspektivy.

Výklad materiálu je zde logický a srozumitelný, i když občas by se s ním dalo
polemizovat, a tím otevírá další diskuze o zakotvení věty v komunikačním aktu a je -
jím „přestupu” ze systémové syntaktické roviny na rovinu komunikačního aktu (změ-
na ne strukturní, ale sémantická a pragmatická) – analýza je správná a důkladná.
Autorka správně pracuje s jazykovědnou terminologií, čímž svůj výklad činí jasný
a snadno pochopitelný.

V Závěru au tor ka pou kazu je na prvořa dou funk ci lo go fo ri ci ty v prag ma lingvis -
tické analýze věty ja ko výpovědi. To zna mená, že podle Hirscho vé věta (ne bo výpo-
věď) je lo go fo rický ko mu nikát „s ohle dem na for mu a význam ko mu niko va né ho
sdělení“ (s. 126). 

Monografie Mi la dy Hirscho vé obsahuje nejenom pragmalingvistickou analýzu
české skladby, ale také historický přehled prací, tykajících se popisu syntaxe českého
jazyka, a proto je tak cenná nejen pro učitele češtiny jako mateřského jazyka a vyuču -
jící češtiny jako cizího jazyka, ale i pro studenty bohemistiky, protože významným
způsobem rozšiřuje a prohlubuje jejich znalosti o české syntaxi a způsobu jejího
výkladu. Navíc tato monografie vyplnila mezeru ve zkoumání skladby českého
jazyka, a proto je očekávána a jistě bu de dobře přijata jazykovědci.
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K R O N I K A

Graży na BALOWSKA

Uni wer sy tet Opolski
Ma rie KRČMOVÁ

Ma sa ryko va uni ver zi ta

Významné životní jubileum profesorky Marie Krčmové

Do brym zwyc za jem cza so pism nau kowych jest pu bliko wa nie ar tykułów ju bi -
leuszowych z okazji tzw. „okrągłych” roc znic urod zin os o bowoś ci nau ki. Teksty te ja -
ko spe cy fic zny ga tu nek cha rak te ry zują się stosunkowo stałą struk turą oraz okreś lo -
nym do bo rem fak tów. Biorąc bo wiem pod uwagę fakt, że Ju bi lat przeżył już kil ka ta -
kich „okrągłych” roc znic, treś ci za warte w ar tykułach ju bi leuszowych Je mu poświę -
co nych w wię kszoś ci pow tar zają się: dro ga zawo do wa, ka rie ra nau ko wa, działalność
pu bli kacy jna czy ak ty wność organi zacy jna. Dla te go też zde cy do wa liśmy się, na co
Ju bi latka łas ka wie wy ra ziła zgodę, na inną formę uświet nie nia roc zni cy urod zin do-
s tojnej Ju bi latki – na wy wiad, który pozwa la na za da nie także mniej for malnych py -
tań. Z Pa nią Pro fe sor PhDr. Ma rią Krčmovą, CSc., eme ry to wa nym pro fe so rem Wy-
d ziału Fi lo zo fic zne go Uni wer sy te tu T.G. Ma sa ryka w Brnie i Wyd ziału Fi lo zo fic zne -
go Uni wer sy te tu Os trawskie go w Os tra wie, roz ma wia Graży na Ba lowska.

GB:   W grudniu te go roku ob chod zi Pa ni Pro fe sor ju bi leusz 80 lat życia1. Jest to
wiek, który okreś la się ja ko czci godny, dos tojny, pię kny, wyjątkowy. Ale
jak to wszystko się zac zęło?

MK:  Ja ko u každé ho – na ro zením. Trošku výji mečné je jen da tum 24. pro since,
nevhod né pro ma minku, která si neužila vánočního ka pra, pro tatín ka, který
běžel do po rodnice okouknout mi minko (prý se dost zděsil, no vo ro zeňa ta
nehřeší krásou), a sa mozře jmě i pro mne. Dárky se tak nějak spoju jí s tím pod
stro mečkem, ra dost je ta ké spo jená. V okamžiku, když jsem si to uvědo mi la –
to by lo ovšem o pár let poz ději – se našlo řešení: k na ro ze ninám ráno, stro -
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1 Por. tnp. artykuły Michal Křístek, Martin Schacherl, Jubileum prof. Marie Krčmové,
„Bo he mi sty ka” 2015, nr 4, s. 400–401, oraz Grażyna Balowska, Jubileusz Profesor Marii
Krčmovej, „Bo he mi sty ka” 2010, nr 2, s. 159–161, w których znajduje się wykaz wa ż nie j szych 
prac Pani Profesor. Pełna bi blio gra fia pu bli kacji Ju bi latki będ zie za mieszc zo na w to mie Jej
prac, który znajdu je się w przy go to wa niu.
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meček večer. Dnes platí al ter na tivní řešení, dárky v před večer. Vel mi vhod né
pro ky tice, kte ré mo hu užít sku tečně po ce lé svátky.

GB:   To rzec zy wiś cie wyjątko wa da ta. Czy była przyc zyną ja ki chś kom pli kacji
w życiu Pa ni Pro fe sor?

MK:  To jistě ne, da tum si však pa ma tu jí ko le go vé a pra vi delně pře jí. Jen jak jdou ro -
ky, gra tu lantů ubývá. Bo hužel. 

GB:   Gro no ko legów zys ku jemy w kręgach zawo dowych, ale wcześniej także w
okre sie nau ki w szko le pods tawo wej czy średniej. Czy pa mię ta Pa ni Pro fe -
sor pierwsze la ta szkolne? 

MK: Ve ško le získáme spíš ka marády, i když někdy ce loživotní. Já sa ma patřím
k ročníkům, kte ré měly kratší po vin nou školní do cházku, pouhých 8 let základ-
ní ško ly a 3 další ro ky do ma tu ri ty. Zkrácení by lo dík/vi nou kon cepce je denác -
tiletek a by lo rea li zováno sku tečně ge niálně, je den ročník se prostě vypus til
a látku, která patři la do osnov, nikdo nikdy sous tavně ne pro bral. To, co se za -
ned ba lo od začátku školní do cházky, se už nikdy ne do honí, špatné zákla dy
umožní se poznatky si ce naučit tře ba zpaměti, ale ne zvládnout. To ovšem
zjistíme až ča sem. 

GB:   Pa mię ta Pa ni Pro fe sor swoich pierwszych nauc zy cie li?

MK:  Na vše chny jistě ne, ale s ods tu pem ča su jsem si vědo ma, jak je důležitý dobrý
uči tel, znalý před mětu, který umí látku po dat. By li uči te lé dobří i horší, všichni
mu se li pro plout složitými doba mi první po lo vi ny 50. let. Vzpomínáme se spo -
lužáky, kterých po ma lu ubývá, tře ba na ma te ma ti ka, lidsky výbor né ho, ale obo -
rově nešťastné ho pa na uči te le Ve selíka, apro bací la tináře, který s ma te ma tikou,
která mu by la naráz přiděle na, dost zá pa sil. Já sa ma pak na češtinářku paní
Škyříko vou, která v kli du probíra la i věci, jež v osnovách nebyly. Hůře na tom
byly cizí jazyky. Rušti nu mě na počátku uči la paní, která ab sol vo va la nějaký
rychlokurz, a i když rušti na měla do ce la do brou do ta ci ho din, na špatných
zákla dech se těžko bu du je poznání. Os tatní jazyky na tom byly mnohem hůře
a nauče né fráze z němči ny těžko uplatním. Teh dy to to lik ne chybělo, pro tože
ces tování by lo ome ze né, ale dnes už těžko něco doženu. Mo hu v an gličtině,
kte rou jsem se zača la učit až po pa desátce, ne bo v němčině číst, ale ne prom lu-
vím. 

GB:   Czy bra ku je te go Pa ni Pro fe sor? Prze cież jest Pa ni bohe mistką i sla wistką.
Bard zo do brze mówi Pa ni na przykład po pols ku i po ro syjsku. 

MK:  Schází – zvláště dnes, kdy je nutno znát no vou od bor nou li tera tu ru ve světových 
jazycích. V samém obo ru však ne dos ta tek ne po ciťuju. Po ma tu ritě jsem by la
při ja ta na obor češti na- rušti na na Fi lo zo fické fa kultě brněnské uni ver zi ty, která

měni la jmé na – po r. 1990 se vráti la k původnímu názvu Ma sa ryko va uni ver zi -
ta, a by la tu přes různé pe ri pe tie kon ti nui ta oborů na vazu jící na doby před
válkou. Důležité by lo, že moji uči te lé a poz ději ko le go vé udržova li ne formální
vztahy me zi obo ry, ne jen sla vis tickými. By li mladí, zača li stu do vat po válce,
měli o fi lo lo gii opravdový zájem a do ved li ales poň něk te ré z nás nadchnout. Už 
ta ké ne jsou me zi námi – starší obecní lingvis té Václav Ma chek a Adolf Erhart,
mladší ru sis té Stanis lav Žaža a Ro man Mrázek, sla vis ta Ra do slav Večer ka,
bohe mis té Ar nošt Lam precht, Jan Chlou pek, Mi lan Jelínek. V kon tak tu se syn -
tak tiky Ja ro sla vem Baue rem a je ho žákem Mi ro sla vem Gre plem jsem si uvědo -
mi la, jak mi scháze jí zákla dy školské syn taxe, syn tak tikem ne mo hu být
a k obo ru mám stále da le ko. Nemá však smysl zde nabízet výčet jmen, ste jně
nelze při po me nout vše chny. 

GB:   A po lo nis tyka? 

MK:  Polšti na ja ko sa mostatný obor neexis to va la, by lo ji možno stu do vat jen ja ko
„třetí obor” s malým poč tem ho din a spíše v po době lek torských kurzů. Nic -
méně jsem díky ní získa la širší sla vis tický základ. Je mi líto, že jsem nevyužila
možnos ti ab sol vo vat něco málo z ji ho slo vanských jazyků, to mi dod nes chybí. 

GB:  Ja ka była dalsza dro ga Pa ni Pro fe sor po skońc ze niu stu diów? 

MK:  Naše stu dium by lo pouze uči telské, i když přípra va na pro fe si by la po chyb ná
a sko ro jen teo re tická. Nikdy jsem do školské služby ne nas tou pi la, v r. 1962
jsem by la při ja ta ke dvou le té mu stu di jnímu pobytu na Ús ta vu pro jazyk český
a po něm k in terní as pi ran tuře. Orien ta ce brněnské ho pra co viště by la dia lek to -
lo gická, měla jsem možnost být účast na sběru jazyko vé ho ma te riálu pro Český
jazykový at las, který spatřil svět lo světa až v 90. le tech mi nu lé ho sto letí. Kon -
takt s živým jazykovým ma te riálem pod ve dením zkušených dia lek to logů,
především Ja na Bal ha ra, mi dal neo ce ni telný základ pro další od bor né půs o bení 
a bo ha til mě i lidsky. Bo hužel mi neby lo dáno u dia lek to lo gie zůs tat, život
občas s námi za točí. 

GB:   Co Pa ni Pro fe sor ma na myś li? 

MK:  Jak je obecně známo, po „vstu pu vojsk” došlo v le tech 1969-1970 ke kádrování,
kte ré i na fa kultě ved lo k to mu, že něk teří li dé, v době pražské ho ja ra ak tivní,
mu se li fa kul tu opus tit. Na jazykověd né bohe mis tice to byl prof. Mi lan Jelínek,
který „byl ode jit” na od bor né mís to do Ús ta vu pro jazyk český. A tak nás
vyměni li, on dos tal mís to neodpovídající je ho kva li fi ka ci a já mu se la jít na fa -
kul tu, stát se od bor nou asis tentkou. Naštěstí jsem už v té době trošku uči la fo ne -
tiku, o níž mě zasvětil prof. Ka rel Oh ne sorg; to ho nesmím me zi uči te li opo me -
nout. Ja ko ro ma nis ta mu sel učit i fo ne tiku rušti ny, kte rou mi rád pře dal, poz ději
při by la fo ne ti ka češti ny, pro niž se mi em pi rická zna lost zvu ko vé stavby, ovšem 
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vnímaná a hodno cená jen slu chově, vel mi ho di la. Fo ne tiku a zákla dy fo no lo gie
jsem pak uči la dlouho, ne jen čes kou, ale i rus kou, pak i obec nou, a to i pro an -
glis ty a ji né mě vzdále né jazyky. Tu jsem naštěstí mohla v tom to tisíci letí pře dat 
na obec né lingvis tice mla dé mu ko le go vi PhDr. Aleši Biča no vi, Ph.D. Na jiných 
obo rech se teo rie fo ne tiky a fo no lo gie prolíná s výu kou až nácvikem výslov-
nos ti, ome zu je se čas to na po pis a sys te ma tiku izo lo vaných hlásek, což je sku -
tečně nepříjem né ome zení. Pokud vím, je to po dob ně i na jiných fa kultách. 

GB:   Fo ne tyczką jed nak Pa ni Pro fe sor się nie czu je. Wskazu je na to wykaz pu -
bli kacji. Czy to przy pa dek? 

MK:  Není, ten to obor se pos tupně stále více tech ni zu je a heu ris tická práce v něm
vyžadu je vy ba vení, což jsme neměli. Právě vel mi rozsáhlá em pi rická zna lost
ma te riálu mě ve de i dnes k názo ru, že zo becnění na základě ex pe ri men tu, byť
pro pra co va né ho a ve výsled ku krás né ho i v pre zen ta ci, je vždy jen dílčí a sku -
tečné roz ma ni té rea litě odpovídá právě jen zo becněně. Ovšem – obor jsem uči -
la, vy pra co va la pro něj skrip ta a učeb nice, kte ré vy cháze jí dod nes. Ne jsou
zjedno dušu jící, vy so koškolská výu ka pře ce nesmí být opa kováním něko li ka
ča sem prověřených tezí, ale ces tou k poznání světa. Bo hužel se mo je ne jnovější 
práce stává pod kla dem pro „opo ry”, tedy shrnutí poznatků s otázka mi k látce
urče né pro potřeby vy so koškolské ho stu dia – spíš ale „ad usum del phi ni”. A to
mě bolí, ale ne mo hu to mu ni jak če lit. Ta ké jsem zpra co va la pasáž o zvu ko vé
stavbě češti ny pro brněns kou ko lek tivní Příruční mluvni ci češti ny z r. 1996
a psa la fo ne tická hesla pro En cyk lo pe dický slovník češti ny a naváza la na to
hesly v No vém en cyk lo pe dickém slovníku češti ny z r. 2016. V hes lech ovšem
ne jde o heu ris tický úkol, ale o shrnutí podnětů a poznatků li tera tu ry – ne jen
české – a pre zen ta ci tak, aby by la uživa telsky přís tupná, ať už se tím myslí co -
ko li. V tom to případě je z mé ho hle diska pro blém v tom, že zvu ková stavba je
čas to chá pána ja ko něco sa mozře jmé ho a je pak u bu doucích bohe mistů in ter -
pre tována na pod kladě zna lostí z první třídy základní ško ly, pro tože se jí už pak
– bez ohle du na do po ručení osnov ne bo Rámcových vzdělávacích pro gramů –
nevěnu je příliš velká po zor nost. Je pře ce sa mozře jmá, ne? Pak by by la ovšem
zby tečná i gra ma ti ka ma teřšti ny, pro tože česky mluvíme. Bo hužel to to zto -
tožnění prak tické zna los ti jazyka s je ho teo re tickým ucho pením je běžné
u laiků a ti pak z té to po zi ce hodnotí i lingvis tické ucho pení češti ny. Kromě to -
ho se mnohým z nich jazyk zjedno dušu je na pra vo pis. To myslím není pro blém
jen české si tuace. A navíc – v knize lze o zvu ko vé stavbě po jed nat jen písemně,
tedy bez au ten tické ho zvu ku. Če li la jsem to mu spe ciálním mul ti me diálním
skrip tem dos tupným z http://is.muni.cz/el por tal, kte ré je urče no ja ko základ pro 
vše chny fi lo lo gické obo ry; bo hužel vidím, že je náročné, stu den ti dávají před-
nost svým zjedno dušením, která si vzájemně dříve opi so va li, teď „sta hu jí”, a už 
ne jsem s to ten to přís tup změnit. Pak se ovšem stane u ba ka lářské zkoušky, že

adept ne rozliší písme no od hlásky. Jenže – proč si stýskám? Co jsme uděla li
špatně? 

GB:   Pod kreś la Pa ni Pro fe sor wie lokrot nie, że każde pozna nie po win no opie rać
się na so lidnych pods ta wach. Chod zi o pods tawy ma te riałowe czy me to do -
lo gic zne? 

MK: Obo je, fi lo log bez zna los ti jazyko vé ho ma te riálu včetně vědomí je ho hra nic
může si ce oslňo vat (ze jmé na ci zince), ale ne do cházet ke sku tečným závěrům.
Ma te riál někdy člověka pěkně „pos taví do latě”, do ne se neočekávaná fak ta,
a pak platí, že teo rie má fak tům odpovídat, že nelze fak ta ome zit podle teo rie, ať 
už převza té, ne bo vytvoře né sa mostatně. A tím pře jde me k me to do lo gii: Mys-
lím si, že fi lo log musí mít základ v je di né me to do lo gii, tře ba dnes málo módní.
Tu to me to do lo gii opouští, pokud neu možní in ter pre to vat zjištěná fak ta (tedy
niko li pro to, že neodpovídá do bo vé módě), mo di fiku je ji, je si vědom je jích
kladů i zá porů. Pro tože nic není ideální a ne každá me to do lo gie vy hovu je cíli
práce. Pokud bych pra co va la v his to rické mluvni ci, by lo by sa mozře jmé poznat 
přímo jazyk co ne jvíce textů, i když pro vlastní stu die využiju navíc různé da -
tabáze, kor pusy vlastní ne bo vytvoře né ins ti tu cionálně. To platí i pro současný
jazyk, jen těžko však určíme, ja ké texty by mohly být zákla dem pro poznání.
Kdy si se v té to sou vis los ti mlu vi lo o spi sovném jazy ce, ale ko mu ni ka ce se děje
ve všech va rietách jazyka a ome zení je kon tra pro duk tivní. To res pek tu je i Čes-
ký národní kor pus, který za chy cu je texty psa né a dnes i mlu ve né a stále se
rozrůstá. Ve zpra cování je dos tupný pro další práci, ale já pře ce jen dávám
přednost vlastnímu poznání na základě textů, kte ré je živé právě tím kon tak tem
s ni mi a s mou in di vi duální per cepcí. Pro zpra cování je sa mozře jmě nutné zo -
becnění a je nutno od lišo vat jazyk ja ko sys tém od výběru jednotlivých prvků,
kte ré po pi su ju. Ty ale žijí jen v tex tech a navíc i ty texty žijí v ko mu ni ka ci a na
začátku a na kon ci to ho to pro ce su jsou li dé – tvůr ci, uživa te lé, příjemci sdělení
a je ho in ter pre ti, ne jde tedy pouze o texty, ale o kom plexní ko mu nikáty, i když
je právě v je jich kom plexnos ti ne dokážeme větši nou zce la ana ly zo vat. Hra nice
me zi lan gue a pa role je teo re tickým kon cep tem, ale rea li ta? 
   Já jsem by la pos ta ve na v r. 1966 před úkol vy rovnat se s té ma tem „městská
mlu va” v Brně. Šlo o té ma v té době ak tuální, a ta ké no vé, a tak chyběla me to da, 
jak je ucho pit. Byly tu jen rozvahy, co by kdyby. Kdyby? Předs ta va, že tak
složitý or ga nis mus, ja ko je mlu va velké ho měs ta s je ho so ciální struk tu rou
a větším po hy bem oby va tel stva, lze za chy tit do sa vadními dia lek to lo gickými
přís tupy, neby la reálná, neby lo možno najít re pre zen tan ta mluvy, ty pické ho
mlu včího, a mluvu velké sku pi ny mlu včích, která by by la odra zem struk tu ry
oby va tel stva, za se neby lo v lidských silách pop sat, zvláště když každý z nich
ko mu niko val a ko mu niku je vel mi různo rodě podle si tuace. O ge ne račním a so-
ciálním složení nem luvě. Mu se la jsem si tedy ins pi rována svou ne velkou dia -
lek to lo gickou zkuše ností při nářečním výzku mu podle do tazníku vytvořit vlast-
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ní do tazník a obrátit se na vy bra nou ge nera ci – školáky vyšších ročníků. Zpra -
cování velkých čísel res ponzí, teh dy poměrně prac né, ukáza lo ten dence v jazy-
kovém povědomí a nepřímo i stav a od vo zeně i spontánní mluvy ko lem roku
1970. Me to da se ukáza la ja ko nosná, by la užita i některými dalšími ko legy
a umožni la i mě při za chování me to diky zadávání otázek ukázat posun v jazy-
kovém povědomí v ods tu pu jed né ge nerace. Bo hužel už u další ge nerace ne -
jsem s to zkou mat, ta za tel mé ho věku už mla dé res pon denty nepřiměje k to mu,
aby rea go va li spontánně. 

GB:   Brno i je go mo wa stały się przed mio tem prac Pa ni Pro fe sor także później,
na co wskazu je obszer na bi blio gra fia pu bli kacji z te go za kre su. 

MK:  Původně jsem se zajíma la o zvu ko vou stavbu a mor fo lo gii mluvy mé ho měs ta,
ale je ho slovní zás o ba mě do slo va do nuti la, abych se jí zabýva la. Ne chtěla jsem 
se věno vat tzv. han te cu, spe ci fické mu výra zi vu spo jo va né mu pokud jde o pů-
vod s dřívějšími okra jovými spo lečenskými vrstva mi, kte ré je ne jen mi mo
Brno, ale i samými Brňa ny pokládáno za je ho spe ci fikum, zau ja la mě však lexi -
ka so ciálně neo me zená, která se utváře la v bi lingvním prostředí. Je možné, že
po dob né lexikum exis to va lo i v jiných mís tech, ale nikdo mu nevěno val po zor -
nost a v průběhu 20. sto letí zmize lo. Po daři lo se mi na základě různých zdrojů
včetně náhodných sou kromých zá pisků vytvořit vlastní slovníček přes 1000
výrazů v různých mo di fi kacích, zatím však je v mých poznám kách, pro tože
zpra cování ma te riálu potře bu je i značné lexiko lo gické a lexiko gra fické zkuše -
nos ti, kte ré nemám. Snad to ještě stihnu udělat, pro tože ten to ma te riál by těžko
mohl někdo bez mé ho podílu pre zen to vat. Od ta ko vé výrazně nes pi sovné mlu-
vy středních vrstev pak je jen krůček k han te cu, ale ten mě zajímal ja ko před mět 
so cio lingvis tické ho stu dia, niko li tedy ja ko zdroj zábavy. V tom se nesho du ju
s těmi, kteří i dnes han tec rozvíje jí k ra dos ti své i os tatních. Snad i pro to se
ostýchám mu věno vat více po zor nos ti – není to mo je mlu va ani mo je prostředí. 

GB:  Prze chod zimy za tem do ko le jnych dzied zin, który mi Pa ni Pro fesor się
zajmo wała. 

MK:  Pře chod na fa kul tu mě pos ta vil před další úko ly. Po vy nu ce ném od cho du prof.
Jelín ka zůs ta la opuštěna sty lis ti ka, která do pro fi lu stu dia české ho jazyka patří.
Přednášek se ujal prof. Chlou pek, se mináře jsem pos tupně dos ta la já. A by lo to
(a dod nes je) ob tížné: Co mám vlastně dělat? Věno vat se ko rek ci stu dentských
textů? Pak by by lo možno pokračo vat v tom, co se dělá na střední ško le, ale na
vy so ké ško le? Není sa mozře jmě možno popírat di dak tickou orien ta ci sty lis -
tiky, ale to je jen ma ličká, i když tra dicí prověřená část obo ru. Mu se la jsem si
pos tupně stu diem i vlastními úvaha mi ověřit, co je to vlastně styl a co může sty -
lis ti ka ve vy so koškolském stu diu ukázat. Pos tupně jsem si to urovnáva la
a výsled ky vtěli la do stu dií, a hlavně do ka pi tol ko lek tivních děl – cyklu sty lis -
tik ko lek ti vu M. Če chová, J. Chlou pek, E. Minářová a já. Původní kon cepci

jsme for mo va li s Ja nem Chloup kem a v kni hách jsme se děli li všichni čtyři
o ka pi to ly. Jsou au torské a čím dál tím více vidím, že jsou i me to dicky různo ro -
dé. Asi bych měla psát sty lis tiku vlastní, pre zen to vat vcelku vlastní kon cepci
obo ru, ale bu du na to mít ještě sílu? Sty lis tice jsem věno va la i ka pi to lu
v Dějinách české jazykověd né bohe mis tiky a v něk terých hes lech No vé ho en -
cyk lo pe dické ho slovníku češti ny z r. 2016 – v něm jsem je zdědi la s úko lem ak -
tua li zo vat po M. Jelínko vi. Sty lis ti ka je při tom dis ci plína nesmírně zajímavá, je 
to tiž na roz díl od např. in doe vro peis tiky obo rem, který se stále prud ce vyvíjí,
mění se je ho ma te riálová základ na, přís tupy, sou visí do jis té míry i s proměna -
mi kul tury a na ko nec, na roz díl od jiných fi lo lo gických dis ci plín, s tech nickými 
možnostmi doby: desítky nových typů textů, kte ré se vytváře jí spo lu s in ter ne -
to vou ko mu ni kací ne jrůznějšího typu, jsou to ho dokla dem. Nevys tačíme tedy
v obo ru s tím, co pla ti lo vče ra, ovšem mi nu lost je stále přítom na a no vé vzniká
ve vzta hu k tra dičnímu. Je to vše tře ba znát a vnímat v sou vis los tech. Otevře -
nost sty lis tiky je fas ci nu jící ne jen pro mne.

GB:  Sze reg sty lis tyc znych prac Pa ni Pro fe sor zos tało opu bliko wa nych także
w Pols ce.

MK:  Ano, a za tu to možnost děku ji za se M. Jelínko vi, který tu měl kon tak ty ještě
z dob před r. 1990 a seznámil mě s prof. Gajdou z Opole, který organi zo val sla -
vis tické kon ference zaměře né na sty lis tiku a byl hlavním hy ba te lem za ložení
ča so pi su „Sty lis tyka”, který má už dnes (2019) XXVIII ročník. Účast na kon -
ferencích mi ukáza la, jak různo ro dé pohledy na obor mo hou exis to vat a kde lze
hle dat obec né prin ci py. Od roku 1995 pak učím sty lis tiku na Ús ta vu jazyko-
vědy a bal tis tiky FF MU. Zde už niko li tra diční čes kou sty lis tiku, která směřu je
ke kva litní sty li za ci v češtině, ale sty lis tiku obec nou, která hledá ten dence,
která neulpívá na spi sovnos ti tex tu a která se ve svém důs led ku stává nau kou
o ko mu ni ka ci ne jen verbální.

GB:    Czy tam można poszu ki wać początków zain te re so wa nia stra ty fi kacją języ- 
ka na ro do we go?

MK:  Čás tečně to má na svědomí ten dia lek to lo gický počátek, čás tečně je tu i patrný
ne dos ta tek povědomí o struk tuře české ho národního jazyka u něk terých ling-
vistů- ne bohe mistů – je to ho více. Ale asi je pods tatná ta sty lis ti ka: Sty lis tik
potře bu je mít ja ko základ všech svých zo becnění nadhled – nad ko mu ni kací,
jazykem v ko mu ni ka ci, nad mlu vou ja ko konkrétní rea li zací sys té mu, nad spo -
lečností, jíž jazyk slouží. Není tedy od borníkem v jednotlivých lingvis tických
dis ci plínách, nes tu du je de taily, ale vše chny potře bu je znát, aby mohl k zo -
becnění dojít. Vracím se tak vlastně k dia lek to lo gii, která mi zůs ta la blízká,
i když jsem se jí nikdy ne mohla věno vat. Rozpra cování mo de lu stra ti fi ka ce
jazyka, který je obecný, ale musí být dokládán češti nou (obec né věci vždy
musíme do ložit; já to i na obec né jazykovědě musím dělat na češtině, pro tože
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stu den ti, i ti zah ra niční, stu du jí v tom to jazyku a dokla dy např. z dia lek tů
arabšti ny opravdu ne mo hu sloužit), jsem pu bliko va la do ma i v zah ra ničí.

GB:   Także w pu bli kacjach zbio rowych?

MK:  Ano, asi je mým osu dem být členkou ko lek tivů, takže vlastní mo no gra fii mám
vlastně jen jednu, a to už dávnou. Nevím, zda je nutno úzce vy me ze né mo no -
gra fie mít, i když dnes se bez ní nedá ha bi li to vat, o pro fe suře nem luvě. Pořád se
domnívám, že vědecká práce je věcí při ro zeně se utváře jícího ko lek tivního
bádání a vzájem né in te rak ce od borníků, která stojí pro ti „fa chi dio cii“. Asi
i v tom je dávný základ mé od bor né spe cia li za ce, pro tože dia lek to lo gie, ze jmé -
na práce na Českém jazyko vém at la su ne mohla být dílem je dince; výzkum
i zpracování probíhalo v ko lek ti vu získávajícím ma te riál, kde se mu se li všichni
pos tupně sjedno tit v přís tu pu k res pon dentům a vlastně i v zaměření jednotli-
vých otázek, jež jim klad li, spo lečně vy jížděli „do te ré nu”, spo lečně dis ku to va li 
nad pos tupně se upřesňu jícími způs oby pre zen ta ce atd. V tom měli hlas ne jen
starší a zkušení dia lek to lo go vé. Zpra cování ma te riálu už pak by lo hlavně v ru -
kou další ge nerace, jak ukazu je i doba, která uply nu la od základních sběrů ma -
te riálu, tedy od 60. let mi nu lé ho sto letí, do let, kdy svazky vy cháze ly (1992–
–2011). Takže kon ti nui ta ne jen v pros to ru, ale i v ča se. 

GB:   Pa ni Pro fe sor po sia da gro no swoich uc zniów, którzy konty nuują rozwój
nau ki w tym za kre sie. Co może Pa ni o nich po wied zieć? 

MK:  Jistě, stu dentů za ty ro ky by lo nes početně, ale ne všichni by li výrazní. Byli nejen 
v Brně, ale i Bra tis lavě, v Opavě a v Os travě, kde jsem všude na filozofických
fakultách po roce 1990 dočasně působila. Na vy so ké ško le os tatně bo hužel
vidíme své stu denty čas to jen je den se mestr, tedy v ideálním případě 12 lek cí,
z to ho tře ba něco odpad ne ne bo stu dent nepři jde. Víte sa ma, že to pro vytvoření
sku tečné ho vzta hu uči te le a žáka nemůže stačit. Lepší je to při ve dení di -
plomních prací, kde se už setkáváme nad konkrétním té ma tem. Na bohe mis tice
jsem sa mozře jmě di plomní práce ved la, ale z di plo mandů mi ne všichni utk věli
v paměti. Je to na ko nec už dávno. V poslední době mám v paměti bohe mis tu
pa na Ho la je, který pra co val nad té ma tem Počítačová podpo ra osvo jování české 
výslovnos ti. Tech nické strán ce je ho té ma tu, kte ré si sám vymys lel, jsem ne -
rozuměla, ale sa mo ucho pení fo ne tické látky a možnost je jí apli ka ce by la i pro
mne ins pi ru jící. Ten to stu dent, dnes už ma gistr, v té ma tu pokraču je, ovšem už
na in for ma tice. Snad se ještě dozvím, k če mu došel. A ve liký zájem Mgr. Pe tra
Ma lčíka o tra dice fo ne tické ho bádání. Na obec né jazykovědě, od kud jsem
odešla do důcho du, už jsem měla di plo mantů mi ni mum, pro tože jsem bohe -
mistka a na obo ru stu du jí i zah ra niční stu den ti, kteří bohe mis tická té ma ta těžko
mo hou zpra covávat. V dok to randském stu diu je si ce kon takt větší, ale za se spíš
nára zový, stu dent si vybírá té ma, konzul tu je je, ale pak pra cu je sa mostatně
a na ko nec, pro tože mnoh dy už je někde zaměstnán, spíše ko ri gu ji je ho pokusy

o od bor nost zpra cování a vy jádření. Kromě to ho nemám předs ta vu, jakým
směrem se bu de je ho život dále ubírat – snažím se to tiž té ma a je ho zaměření
ko or di no vat s tím, kde ab sol vent najde uplatnění. Ovšem pro ab sol ven ta fi lo lo -
gie je ta kových možností málo. Z mých „žáků” se uplat ni li na Ús ta vu pro jazyk
český dok torky Irei nová, Šip ková, a hlavně Stanis la va Klo ferová, dia lek to -
ložka, je jíž stu die mají ohlas ne jen u nás, ale i v německy mluvících zemích,
nebo PhDr. Martin Schacherl, Ph.D., působící dnes v Českých Budjovicích
a PhDr. Lujza Urbancová, Ph.D., v Banské Bystrici. A měla bych při po me nout
ty, kdo převza li můj obor: Na obec né jazykovědě je to už zmíněný dr. Aleš
Bičan, Ph.D., který převzal obec nou fo ne tiku, ten však není mým přímým
žákem. Převzal i so cio lingvis tiku, i když ta není v cen tru je ho od bor né po zor -
nos ti. Má však pro ti mně výho du, že je ta ké an glis ta, takže mu stu dium an -
glicky psa né li tera tu ry, dnes pro obor nez bytné, nečiní potíže. Na bohe mis tice
jsem naštěstí měla ko mu sty lis tiku pře dat. Dr. Mi chal Křís tek, Ph.D., M. Phil.,
se pos tupně cho pil tvůrčím způs o bem obo ru, dnes už převzal i mou dok to rand -
ku a jsem přesvědče na, že je ho pu bli kační čin nost do ma i v zah ra ničí při ne se
své ovo ce. Mám i ab sol venty na jiných fa kultách v ČR i na Slo vens ku, ale vy -
počítávat je zde by nemělo smysl. 

GB:  Wy po wied zi Pa ni Pro fe sor mają cha rak ter pod su mowujący, ale wi dać
w nich też, że wybie ga Pa ni Pro fe sor także w przyszłość. Ja kie za tem ma
Pa ni pla ny? 

MK:  Jistě, to je sa mozře jmé. Už jsme nara zily na to, že dnes vidím, co jsem mohla
udělat lé pe ne bo co by by lo dobře ještě do ko nčit. Nevím ovšem, ko lik mi je
dáno ča su a sil, ale pokusím se. Moji dnešní ko le go vé na Ús ta vu jazykovědy
a bal tis tiky FF MU, který jsem spo lu s prof. Erhar tem r. 1995 za kláda la, ze jmé -
na je ho dnešní ve doucí in doe vro peis ta PhDr. Ondřej Še fčík, Ph.D., mi vytváře jí 
do bré pod mín ky, mám ta ké přís tup k li tera tuře v rozsa hu, který „za mé ho
mládí” nebyl, počítač usnadňu je práci. Poměrně dost ča su věnu ji dnes re cenzní
čin nos ti, která má smysl spíše u ru ko pi su než u ho to vé ho tex tu – je ho ne dos tat-
ky už změnit ne jde, u ru ko pi su je to reál né a je možno even tuální „při po -
dotýkaní” pro dis ku to vat. Ko men tu ju, někdy bo hužel (bo hudík?) i poněkud
neor to doxně. To pi sa te le mnoh dy naštve, pokud je však rozumný, a to ti, kdo mi 
ru ko pis dají k nahlédnutí, jsou, po počátečním ro zči lení popřemýšlí a vy va ru je
se ne po myšlených úvah a vy jádření. A pokud ne? Každý své ho štěstí strůjcem.
Dnes se mi zdá, že přís tup k obrovské mu ob je mu sekundární li tera tu ry způs o -
bu je, že ji pi sa tel sle du je jen vel mi kur zo ricky a že okouzlen novými me to da mi
ob je vu je s je jich využitím věci, kte ré už jsou dávno známé. Jsme zas u to ho, že
pro fi lo lo ga je pods tatná zna lost ma te riálu, a pak ta ké tra dic obo ru, aby chom
s no vou „světo vou” ter mi no lo gií nesdělo va li věci dávno známé ne bo pro jazyk
vel mi ne pods tatné. Jenže – kdo má začátečníko vi něco ta ko vé ho sdělit než
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právě důchod kyně, už nezávislá na nikom a na ničem, jen na svém svědomí.
My na sklonku životní dráhy musíme být i ta kovým svědomím obo ru. 

GB:   Pa ni Pro fe sor,dzięku ję bard zo za niezwykle cie kawą i pouczającą roz mowę.
Życzymy Pani sił i zdro wia na dalsze la ta, spełnie nia planów, ko le jnych suk -
cesów w pra cy nau ko wej oraz aby na dal to warzyszyła Pa ni Profesor ta wyjąt-
ko wa pas ja ba dawcza do od kry wa nia nowych obszarów lingwistyki. 

Lubomír HAMPL

Uni wer sy tet Śląski w Ka to wi cach

Sie dem de kad – życiowy ju bi leusz Pro fe sor Ja ny Hoffman no vej

W 2020 roku prof. PhDr. Ja na Hoffman nová, DrSc. będ zie ob chod zić swój
okrągły ju bi leusz – sie demdzie się cio le cie urod zin. To życi owe wy darze nie będ zie
dokładnie świę to wa ne w dniu 18 listo pa da. Pa ni Pro fe sor za lic za na jest do gro na
wybitnych pos ta ci w sze ro ko poję tej sfer ze lingwis tyki. Jest nie tylko znaczącą
przeds ta wi cielką współczesnej bohe mis tyki, ale także ce nio ną re pre zen tantką nur tu
językoznawstwa sla wis tyc zne go. 

Przy po mi nając os o bowość Pro fe sor Ja ny Hoffman no vej, wy mie nimy tylko naj-
ważnie jsze epi zo dy z Jej ścieżki nau ko wej. W la tach 1968–1973 stu dio wała na Uni -
wer sy te cie Ka ro la w Prad ze, na Wyd ziale Fi lo zo fic znym język czes ki i his to rię.
W 1975 roku na te jże uc zelni obro niła dok to rat poświę co ny pro ble ma ty ce Me tajęzyka 
i me ta mowy w pu bli cysty ce i ko res pon dencji Ka ro la Czap ka1. W 1983 roku uzyskała
tytuł nau kowy kan dy da ta nauk (CSc. – can di da tus scien tia rum) w Cze chosłowack iej
Aka de mii Nauk za rozprawę Se mantyc zne i prag ma tyc zne as pek ty koherencji teks tu2.
W 2002 roku na Uni wer sy te cie Ka ro la w Prad ze uzyskała sto pień nau kowy (DrSc. –
doc tor scien tia rum) za pracę pt. Kon wer sacja i dia log instytucjo nalny. W 2005 roku
po now nie na Uni wer sy te cie Ka ro la w Prad ze osiągnęła ko le jny awans nau kowy –
zro biła ha bi li tację, uzys kując czes ki sto pień do cen ta za rozprawę nau kową Sty lis tyka

ak tualnych sytuacji ko mu ni kacy jnych3. W 2010 roku zdobyła najwyższy sto pień nau -
kowy – tytuł pro fe so ra, który ode brała z rąk prezy den ta Re pu bli ki Czes kiej.

Jej zain te re so wa nia nau ko we są wszystkim fa chowym od bior com i sze ro kiej
rzeszy czy telnikom bard zo do brze znane. Nie by li byśmy w sta nie na tu ralnie wy mie -
nić ani przybliżyć wszystkich osiągnięć ze względu na im po nujący do ro bek nau -
kowy. Nad mieńmy tylko, że wiodące do meny ba dawcze w twórc zoś ci Pa ni Pro fe sor
Ja ny Hoffman no vej są prze de wszystkim skon cen tro wa ne wokół: sty lis tyki, teo rii
teks tu, teo rii dia lo gu, lingwis tyki prag ma tyc znej, socjo lingwis tyki, mówio ne go języ-
ka czes kie go, kul tu ry języka, języko wej ana li zy dia logów te le wi zy jnych i ra diowych.

Prof. dr hab. Ja na Hoffman nová jest au torką wie lu mo no gra fii nau kowych lub
współau torką lic znych książkowych prac zbio rowych (włącznie z re dakcją). Z tej
sze ro kiej pa le ty pu bli kacji wyszc zególnimy tylko wy brane po zycje, przybliżając jed-
noc ześnie, z ja ki mi in ny mi czes ki mi językoznaw ca mi na przes trze ni lat współpra co -
wała (pełny opis bi blio gra fic zny wy mie nio nych prac sporządzo no w przy pi sie4): Syn -
tax mlu ve né češti ny (2019), Sty lis ti ka mlu ve né a psa né češti ny (2016), Dia lo gické in -
ter pre ta ce (2015), Styl me diálních dia logů (2013), Mlu vená češti na: hledání funkční-
ho rozpětí (2011), Češti na v dia lo gu ge nerací (2007), Písem nos ti v našem životě
(2005), Jazyk, mé dia, po li ti ka (2003), Jak ve de me dia log z ins ti tu ce mi (2000), Kon -
ver za ce v češtině při ro dinných a přátelských návštěvách (1999), Dia log v češtině

3 Por. J. Hoffmannová, Stylistika aktuálních komunikačních situací: dialogická, kolo k via li -
stická, pragmatická, intertextová. [Habilitační disertace] Vyd. UK, Praha 2004, 270 s..

4 Hoffmannová J., Homoláč J., Mrázková K. (eds.), Syntax mluvené češtiny. Praha: Acade-
mia, 2019, s. 396. ISBN 978-80-200-2961-4; Hoffmannová J., Homoláč J., Chvalovská E.,
Jílková L., Kaderka P., Mareš P., Mrázková K., Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha:
Academia, 2016, s. 512. ISBN 978-80-200-2566-1; Hoffmann B., Hoffmannová J., Dialogic- ké
in ter pre ta ce. Praha: Karolinum, 2015, s. 394. ISBN 978-80-246-2942-1; Čmejrková S., Havlík
M., Hoffmannová J., Müllerová O., Zeman J., Styl mediálních dialogů. Praha: Academia, 2013,
s. 316. ISBN 978-80-200-2267-7; Čmejrková S., Hoffmannová J. (eds.), Mluvená čeština:
hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia, 2011, s. 492. ISBN 978-80-200-1970-7; 
Hoffmannová J., Müllerová O. (eds.), Čeština v dialogu generací. Praha: Academia, 2007,
s. 456. ISBN 978-80-200-1549-5;  Kraus J., Hoffmannová J., Písemnosti v našem životě. Kdy,
proč, jak... píšeme dopisy. Praha: Fortuna, 2005, 2. upravené vydání, s. 160. ISBN 978-80-
7168-920-1; Čmejrková S., Hoffmannová J. (eds.), Jazyk, média, politika. Praha: Academia,
2003, s. 258. ISBN 80-200-1034-3; Hoffmannová J., Müllerová O., Jak vedeme dialog z in sti tu -
ce mi. Praha: Academia, 2000, s. 188. ISBN 80-200-0446-7;  Hoffmannová J., Müllerová O.,
Zeman J., Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách. Praha: Trizonia, 1999,
s. 256. ISBN 80-85573-71-7; Hoffmannová J., Müllerová O., Dialog v češtině. Mün- chen:
Verlag Otto Sagner, 1999, s. 259. ISBN 3-87690-703-9; Hoffmannová J.: Stylistika a...
Současná situace stylistiky. Praha: Trizonia, 1997, s. 200. ISBN 80-85573-67-9; Müllerová O.,
Hoffmannová J., Kapitoly o dialogu. Praha: Pansofia, 1994, s. 94. ISBN 80-85804-29-8;
Müllerová O., Hoffmannová J., Schneiderová E., Mluvená čeština v autentických textech.
Jinočany: Nakl. H+H, 1992, s. 236. ISBN 80-85467-96-8.
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1 Naj isto tnie j sze tezy zostały opub li ko wa ne w artykule naukowym, por.: J. Hoffmannová,
Metajazyk a metařeč a jejich charakter v díle Karla Čapka, „Slovo a slo ve s nost” XL, 1979,
č. 4, s. 295–302.

2 J. Hoffmannová, Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu. Vyd. Ústav pro jazyk
český ČSAV, Praha 1983, 149 s.
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(1999), Sty lis ti ka a ...: současná si tuace sty lis tiky (1997), Ka pi to ly o dia lo gu (1994),
Mlu vená češti na v au ten tických tex tech (1992)  i in. 

Jest rów nież współau torką wie lu skryptów aka de mickich dla stu dentów szkół
wyższych5, ale także nie za po mi nała o szcze blach niższej edu kacji, sporządzając
różne opra co wa nia po dręczników, zeszytów ćwic zeń i tekstów prak tyc znych do nau -
ki języka ojc zys te go, przeznac zo nych dla uc zniów szkół średnich6  i pods tawowych7.

Od sa me go początku swo jej ścieżki nau kowo- ba dawczej pra cu je w Aka de mii
Nauk Re pu bli ki Czes kiej, w Instytu cie Języka Czes kie go w dziale sty lis tyki i lingwis -
tyki teks tu. Do datkowo od wczesnych lat dzie więćd zie siątych wykładała na Uni wer -
sy te cie Ka ro la w Prad ze, a później związała się w ra mach Szkoły Dok torskiej z Uni -
wer sy te tem Fran ciszka Pa lack ie go w Ołomuńcu. Na leży do rad nau kowych różnych
punk to wa nych pe rio dyków kra jowych i za gra nic znych: np. czes kich cza so pism „Slo -
vo a slo vesnost”, „Jazykověd né ak tua li ty”, „Bohe mi ca Olo mu cen sia”, polskich „Sty -
lis tyka”, „Sla vi ca Wra tis la vien sia”, serbskich „Stil”, ro sy jskich „Актуальные про-
блемы стилистики” i in nych oraz jest człon kiem wie lu komi tetów re dak cy jnych,
a także re cen zentką pres tiżowych cza so pism (np. „Naše řeč”) i liczących się wy daw -
nictw nau kowych. 

Zrea li zo wała wiele grantów nau kowych i pro jek tów ba dawczych, w których
pełniła funk cję kie row ni ka lub człon ka zes połu. Działa w nau kowych organi zacjach
i sto warzysze niach, np. jest człon kiem Praskie go Koła Lingwis tyc zne go, przeds ta wi -
cie lem Ko mis ji Sty lis tyc znej przy Międ zy na ro dowym Ko mi te cie Sla wistów oraz re -
pre zen tan tem Głów ne go Ko mi te tu Sto warzysze nia Językoznaw ców Re pu bli ki Czes kiej. 

Pro fe sor Hoffman nová ak tywnie uc zest nic zy w kra jowych i za gra nic znych kon -
ferencjach nau kowych, znaczących sym pozjach i zjaz dach Sla wistów. Os o biś cie so -
bie ce nię, że mogłem być obecny na kilku międ zy na ro dowych kon ferencjach nau -

kowych organi zo wa nych w Pols ce8  (Głubczy ce 20159, Ra cibórz 201310, 201711,
Cieszyn 201912), gdzie Pa ni Pro fe sor wygłaszała bard zo cie ka we re fe ra ty w ses jach
ple narnych. Jednoc ześnie miło wspo mi nam nasze nasze niezwykle cie ka we i sym pa -
tyc zne roz mowy w ku lua rach. Zawsze w nich podczas ser dec znej at mos fe ry Pa ni Pro -
fe sor dogłębnie tłumac zyła nur tującą pro ble ma tykę, rzec zowo argumentując i uza -
sadniając, z wielką ży czl iwo ścią przy woływała do datkowe przykłady języko we,
dzięki cze mu kształto wał się i utrwa lał jasny i czy telny całoś ciowy obraz oma wia nej
pro ble ma tyki lingwistycznej13. 

Z okazji znaczące go życi ow ego ju bi leuszu ży czymy dos tojnej Ju bi lantce, Pa ni
Pro fe sor Ja nie Hoffman no vej wspa niałej ak ty wnoś ci nau ko wej, zawsze lek kie go
pióra, twórc zej in wencji, dużo zdro wia po trzeb ne go do rea li zacji dalszych pra gnień
i marzeń, spo ro sił, in te re sujących po mysłów i niezłom nej wy trwałoś ci, a także wie lu
ko le jnych niezlic zo nych suk cesów, zwłaszc za w obszarze nauk hu ma nis tycznych
skon cen tro wa nych wokół dyscypli ny nau ko wej, jaką jest językoznaw stwo. Ad mul -
tos an nos! Om nes op ti ma! Pluri mos an nos!
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5 Por. np. Kořenský J., Hoffmannová J., Müllerová O., Jaklová A., Komplexní analýza
komunikačního procesu a textu. Učební text pro výběrové semináře filologických oborů.
České Budějovice: Vyd. Jihočeská uni ve rzi ta, 1999, s. 146. ISBN 80-7040-363-2 czy Hou-
žvičková M., Hoffmannová J., Čeština pro překladatele – základy teorie, in ter pre ta ce textů,
praktická cvičení. Praha: Vyd. FF UK, 2012, s. 270. ISBN 978-80-7308-405-9.

6 Por. np. Hoffmannová J., Ježková J., Vaňková J., Komunikace a sloh. Učebnice českého
jazyka pro střední školy. Plzeň: Nakl. Fraus, 2009, s. 152. ISBN 978-80-7238-780-9, oraz
podręcznik dla maturzystów napisany razem z mężem, por. Hoffmann B., Hoffmannová J., Čes-
ký jazyk, česká a světová literatura (pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách).
Nitra: Nakl. Enigma, 2008, s. 588. ISBN 978-80-89132-72-0, a także inny ciekawy podręcznik
dla szkół średnich: Hlavsa Z., Čechová M., Daneš F., Hausenblas K., Hoffmannová J., Styblík
V., Svoboda K., Český jazyk pro střední školy I–IV ročník, mluvnická a stylistická část. Praha:
Vyd. SPN, 1998, vydání třetí, dotisk, s. 280. ISBN 80-85937-86-7.

7 Por. np. Hoffmann B., Hoffmannová J., Müllerová O., Český jazyk – [soubor učebnic
8 knih] – Literatura a komunikace 6, 7, 8, 9. Procvičujeme, opakujeme 6, 7, 8, 9. Praha: Nakl.
SPL Práce, 1998–2001.

8 Głównym pomysłodawcą i orga ni za to rem tych cy kli cz nie odbywających się mię dzyna ro -
do wych kon fe ren cji naukowych jest prof. dr hab. Mieczysław Balowski, re pre zen tujący Uni -
we r sy tet Adama Mi c kie wi cza w Poznaniu.

9 Tytuł referatu: Výzkum syntaxe mluvené češtiny: hledání pravidelností a struktur ve
(zdánlivém?) chaosu (wygłoszony 3.09.2015 r.).

10 Tytuł referatu: Implicitnost a ste reo typi za ce v každodenní mluvené komunikaci (wygło-
szony 3.09.2013 r.).

11 Tytuł referatu: Konvergentní a divergentní reprodukce řeči své a cizí (wygłoszony
6.09.2017 r.).

12 Tytuł referatu: „Hmm no jo, no to víš že jo“ Diskurzní markery na počátku replik,
respektive ve funkci kontinuátorů – míra konvencionalizace a standardizace (wygłoszony
3.09.2019 r.).

13 Dla przykładu przywołujęartykuły Pani Profesor wydane w pu b li ka cjach pokon feren cy j -
nych: Hoffmannová J., Imp li ci t nost a (stereo)typizace v každodenní mluvené komunikaci, [w:]
Do świa d cze nie co dzien no ści w języku i w li te ra tu rze czeskiej, red. Mieczysław Balowski,
Bohemica Po sna nien sia fasc. 12, Poznań: Uni we r sy tet im. Adama Mi c kie wi cza w Poznaniu,
Instytut Filologii Słowiańskiej, 2015, s. 289–301. ISBN 978-83-63090-60-9; Hoffmannová J.,
Výzkum syntaxe mluvené češtiny: hledání pravidelností a struktur ve (zdánlivém?) chaosu [w:]
Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej, red. Mieczysław Balowski, Bohemica Posnaniensia
fasc. 14, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiań-
skiej, 2016, s. 319–326. ISBN 978-83-63090-72-2; Hoffmannová J., Zaepernicková E., Konver-
gentní reprodukce řeči své a cizí v mluvených projevech, [w:] Obcy czy inny w języku i w literatu- 
rze czeskiej, red. Mieczysław Balowski, Bohemica Posnaniensia fasc. 22, Poznań: Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej, 2018, s. 341–350. ISBN
978-83-63090-21-0; Hoffmannová J., „Hmm no jo, no to víš že jo” Diskurzní markery na počát-
ku replik, respektive ve funkci kontinuátorů – míra kon ven ciona liza ce a standardizace, [w:]
Konwencja i kreacja w języku i w literaturze czeskiej, red. Mieczysław Balowski, Bohemica
Posnaniensia fasc. 24, Poznań: UAM, IFS, 2020, s. –. ISBN 978-83-63090-33-3.
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GRA ŻY NA BA LO WSKA, dr hab., bohemistka, językoznawczy ni, pra cu je w Ka te drze Języków Słowiań-
skich Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. ORCID 0000-0002-8175-2313. Główne zain te re -
so wania: sytuacja językowa w Re pu blice Czeskiej w aspekcie socjolingwistycznym, fra zeo lo gia czeska, prze- 
strzeń sepulkralna, leksykografia, leksykologia, laski mikrojęzyk literacki. Os tatnio opublikowane prace:
Językowo- kulturowy obraz przy ro dy nieoży wio nej we fra zeo lo gii czes kiej (Poznań 2019), Burza we fra zeo lo -
gii czeskiej („Bohemistyka” 2019), Ob cy czy inni? Czesi w Ze lo wie („Bohe mis tyka” 2018),  Komunikacja
transgraniczna straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu, [w:] Terminologia specja lis tyc zna w teorii
i praktyce językoznawców słowiańskich (Kraków 2017). E-ma il: grazyna.ba lowska@uni.opole.pl.

MIEC ZYSŁAW BA LOWSKI, prof. dr hab., bohemista, językoznawca, kierownik Zakładu Języków i Li-
teratur Zachodniosłowiańskich Uni wer sy te tu im. Ada ma Mickiewicza w Poznaniu. Główne zainteresowania
nau kowe: współczesny język czeski, rozwój języka czeskiego, ono mas tyka zachodniosłowiańska, frazeologia 
zachodniosłowiańska. Ostatnio opu bliko wa ne prace: Čes ko- polský frazeologický slovník (współau tor,
Ostrava 2017), Obraz świata w czeskich frazeologizmach (wybrane zagadnienia) (Poznań 2018), Čes ko slo -
venský jazyk a myšlenka nezávislého národa, [w:] Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů (Praha 2018),
Historia i współczesność paremii łużyckich, [w:] Parémie národů slovanských IX (Os tra va 2019). E-mail: ba -
lowski@amu.edu.pl.

AN DRZEJ CHAR CIA REK, pro fe sor uczelni, dr hab., slawista, kierownik Zakładu Lingwistyki Sto so wa-
nej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne zain te re so wa nia naukowe: leksykogra fia, leksykologia,
polsko-czesko-rosyjska komparatystyka. Ostatnio opublikowane prace: Polskie wyrażenia metatekstowe
o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie (Ka to wi ce 2010), Фраземы в польско-чешском
переводном словаре, [w:] Homo Communicans III: человек в пространстве межкультурной кoммуни-
кации (Szczecin 2013), В поисках новых типов двуязычных словарей, [w:] Hľadanie ekvivalentností VI.
(Prešov 2013), О специфике перевода польских фразем на русский язык („Slavia Orientalis” 2014).
E-mail: andrzej.charcia rek@us.edu.pl.

RA DEK ČECH, do cent, Mgr., Ph.D., Ka te dra Języka Czes kie go, Uni wer sy tet Os trawski. Główne zain -
tere so wa nia naukowe: składnia języka czeskiego (analiza wa lencji, związków za leżnoś ci, szyk enkli tik),
analizy tekstów (np. wystąpień prezy dentów). Os tat nio opu bliko wa ne prace: Com mu nists spo ke dif feren tly.
An ana ly sis of Cze cho slo vak and Czech an nual pre si den tial spee ches. Di gi tal Scho lar ship in the Hu ma ni ties
(współau tor, 2020); Proč (někdy) nemíchat texty aneb Text ja ko výchozí jednotka lingvis tické analýzy
(współau tor, „Naše řeč” 2020); Length of non- pro jec tive sen ten ces: A pi lot stu dy using a Czech UD tree bank.
In: Pro cee dings of the First Work shop on Quan ti ta tive Syn tax (współau tor, Strouds burg 2019), As so cia tion
for Com pu ta tio nal Lin guis tics (Pa ris 2019). E- mail: ra dek. cech@osu.cz.

LUBOMÍR HAMPL, dr hab., pro fe sor uc zelni, PhDr., Ph.D., bohemista, polonista, językoznawca. Pracuje 
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne zain te re so wa nia naukowe:
frazeologia, językowy obraz świata, stereotypy na ro dowoś ci owe, język religijny, sytuacja współczesnego
języka czeskiego i polskie go. Ostatnio wydane prace zwarte (monografie): Ptactwo we fra zeo lo gii czeskiej
i polskiej. Konceptualizacja – obraz – odzwierciedlenie (Bielsko-Biała 2012); Świat awifauny w polskich
i czeskich przekładach Pisma Świętego. Sowy i jaskółki (Bielsko-Biała 2013); Świat awifauny II w polskich i
czeskich przekładach Pisma Świętego. Ptactwo czyste i niec zyste (Bielsko-Biała 2014); Świat awifauny III w
polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego. Rodzina kru ko wa tych – kawka, wrona, kruk, gawron i sójka
(Bielsko-Biała 2016), Świat awifauny IV w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego. Bocian, ibis
i pelikan (Bielsko-Biała 2018). E- mail: lubekhampl@poczta. onet.pl.

MAR TIN HORÁK, Mgr., Ing., Th.D., biblista, ksiądz, pro boszcz Pa ra fii Czes ko bra terskie go Koś cioła
Ewan ge lick ie go w Brnie (Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně II). Główne zain ter eso wa nia
naukowe: biblistyka Sta re go Tes ta men tu, ho mi le tyka. Os tat nio opu bliko wa ne prace: Lutherova kázání na
žalmy. In Teologická reflexe (Praha 2014), Imprecatory Psalms. In Reform (Lon don 2012). E-mail: martin.ho -
rak@ evangnet.cz.

JOAN NA KOR BUT, dr, bohemistka, językoznawczyni, pracuje jako asystent w Zakładzie Filologii
Czeskiej i Łużyckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Główne zain te re so wa nia: frazeologia i pare-

miologia słowiańska w ujęciu porównawczym, tendencje rozwojowe współczesnej czeszczyzny (w zakresie
leksykologii i słowotwórstwa), czeska leksyka potoczna, historia języka czeskiego. Ostatnio publikowane
prace: Mędrzec, łajdak czy kochanek? Obraz mężczyzny w polskiej paremiologii i frazeologii, [w:] Paré mie
národů slovanských V (Os tra va 2010), Od arboristy do zorbonauta – nomina agentis i nomina attributiva
(personalia) w najnowszej czeszczyźnie  („Bohe mis tyka” 2010). E- mail: joan na.kor but@uj.edu.pl.

PA VEL KO SEK, doc., Mgr., Ph.D., bohe mis ta, językoznaw ca, do cent w Instytu cie Języka Czes kie go
Uni wer sy te tu Ma sa ryka  w Brnie. Główne zain ter eso wa nia naukowe: his to ryc zny rozwój języka czes kie go
(składnia his to ryc zna), edycja starszych tekstów czes kich, his to ria za sad pisowni, język konkretnych tekstów
historycznych. Os tat nio opu bliko wa ne prace: Full va len cy and the po si tion of en cli tics in the Old Czech. In
Pro cee dings of the First Work shop on Quan ti ta tive Syn tax (współau tor, Strouds burg 2019); Wack er na gel’s
position and contact position of pronominal enclitics in Older Czech. Com pe ti tion or cooperation?  (współau -
tor, „Jazyko vedný ča so pis” 2019); Word or der of re flexive sě in fi nite verb phra ses in the first edi tion of the
Old Czech Bi ble trans la tion („Stu dia Lin guis ti ca Uni ver si ta tis Ia gel lo ni cae Cra co vien sis” 2018); Die Worts -
tel lung des Kon di tio na lauxi liars in der alttsche chischen Olmüt zer Bi bel („Zeitschrift für sla vische Phi lo lo gie” 
2018). E- mail: kosek@phil.muni.cz.

MA RIE KRČMOVÁ, prof., PhDr., CSc, bohemistka, emerytowany profesor w Katedrze Językoznaw-
stwa Ogólnego i Języków Bał tyckich Uniwersytetu im. T.G. Masaryka w Brnie. Głów ne zain te re so wa nia
naukowe: współc zesny język czeski – fonetyka, stylistyka czeska, socjolingwistyka (szczególnie: język
potoczny, gwara miejska Brna). Os ta tnio opu bliko wa ne prace: Uvedení do fonetiky a fonologie pro bohemisty
(Ostrava 2010), Stylistika – disciplína pomezní. In: Stylistika v kontextu historie a současnosti (Brno 2013),
Mluvený a psaný projev. In: Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS (Brno 2013), Dynamika stylové
diferenciace současné češtiny. In: Slavjans ki te ezici otblizo (So fia 2013), Městská mluva v Brně. In: Na styku
kultury polskiej i czeskiej; dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje (Poznań 2011). E- mail: krcmo va@phil.mu -
ni.cz.

OL GA NA VRÁTI LOVÁ, Mgr., Ph.D., bohemistka, językoznawczyni, adi unkt w Instytu cie Języka Czes -
kie go Uni wer sy te tu Ma sa ryka w Brnie. Główne zain ter eso wa nia naukowe: his to ryc zny rozwój języka czes -
kie go (składnia his to ryc zna), his to ria za sad pi sow ni czes kiej, wpływ łaci ny na rozwój języka czes kie go. Os -
tat nio opu bliko wa ne prace: Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině (Brno 2018), Full valency and the
position of enclitics in the Old Czech. In: Proceedings of the First Workshop on Quantitative Syn tax (współau -
tor ka, Stroudsburg 2019), Wack er na gel’s position and contact position of pronominal enclitics in Older
Czech. Com pe ti tion or cooperation? (współau tor ka, „Jazykovědný časopis” 2019), On word order and its re -
la tion to genres of old Czech literature („Listy filologické” 2017), Interpozice ve staré češtině („Naše řeč”
2017). E- mail: olga@phil.muni.cz.

AN DRZEJ SIE RAD ZKI,  prof. dr hab., slawista, polonista, językoznawca, profesor w Zakładzie Lingwis-
tyki Antropologicznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Główne
zain te re so wa nia naukowe: językoznawstwo historyczne, słowotwórstwo, onomastyka (szczególnie an tro po-
nimia), leksykologia historyczna, przekład biblijny. Ostatnio opublikowane prace: Poznańskie derywaty
nazwiskowe XVI–XVIII wieku (Poznań 2013), Formuły grzecznościowe z semantycznym komponentem 
sakralnym w języku mieszkańców wsi Zelena (Ukrai na – Huculszczyzna) („Zie lo nogórskie Seminaria Języ-
koznawcze” 2017), Semantyczna ka te go ria »ob cy« w nazwiskach polskich  z sufiksem -ski (XV–XVIII wiek),
[w:] Obcy, inny. Analiza przypadków (Lublin 2017), Tłumaczenie frazy                   i jej odpowiedników ła-
cińskich w polskich tekstach biblijnych XVI wieku, [w:] Studia hebraica.  Księga pamiątkowa Seminarium
Wiedzy o Hebrajszczyźnie Biblijnej dedykowana Pani Profesor Kamilli Termińskiej (Ka to wi ce 2019). E-mail:
andrzejsier@wp.pl. 

Jindříška SVOBODOVÁ, Mgr., Ph.D., bohemistka, językoznawczy ni, kierownik Katedry Bohe mis tyki
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. F. Palackiego w Ołomuńcu. Główne zainteresowania: składnia
języka czeskiego, stylistyka tekstu artystycznego, pragmatyka, lingwoprag ma tyka, analiza politycznego i me-
dialnego dyskursu. Ostatnio opublikowane prace: Kri tické čtení mediálních textů (współautorka, Olomouc
2018), Manipulace a argumentace v po li tickém a mediálním diskurzu (Olomouc 2016), Sty lis tická analýza
napříč diskurzu (Olomouc 2014), Diskusní relace Máte slovo jako místo utkávání komunikačních rolí („Bo-
hemica Olo mucensia” 2017), Falešná argumentace a verbální agrese v politické komunikaci („Bohe mi-
styka” 2017), Verbální agrese jako komunikační strategie v politickém diskursu. In: Jazyk a jazykoveda v sú-
vislostiach (Bratislava 2017). E- mail: jindriska.svobodova@upol.cz.

624623


