
on znacz¹c¹ rolê Czechos³owackiej Partii Komunistycznej w budowaniu oporu anty-
nazistowskiego, oskar¿a polityków demokratycznych o tchórzostwo i dzia³ania na
szkodê Zwi¹zku Radzieckiego, prezentuje Klementa Gottwalda w optyce od�wie¿o-
nego kultu jednostki.Wysokie walory poznawcze tekstu le¿¹ w dog³êbnej znajomo�ci
twórczo�ci Vávry, co pozwala autorowi swobodnie poruszaæ siê w obrêbie filmografii
re¿ysera i wskazywaæ na interesuj¹ce analogie w poszczególnych dzie³ach.

Optykê historyczno-filmow¹ na rzecz rozwa¿añ teologicznych porzuca V l a -
d i m í r S u c h á n e k, autor tekstu pt. The Hour between the Dog and Orion. Hori-
zontality and verticality in the thematic composition of man as an image of transcen-
dence in Franti�ek Vláèil�s films: »Povìst o støíbrné jedli« (»The Legend of the Silver
Fir«) and »Sirius«. Wymagaj¹ca skupienia lektura przynosi drobiazgow¹ analizê du-
chowego powinowactwa pomiêdzy dwoma filmami Vláèila, zrealizowanymi w la-
tach siedemdziesi¹tych. W obu na plan pierwszy wysuwa siê pragnienie protago-
nistów do transcendencji, wykroczenia poza ludzki porz¹dek i stania siê czê�ci¹ bos-
kiego stanu rzeczy. W ten sposób mówi¹c o rzeczach jednostkowych, Vláèil w istocie
dotyka uniwersalnych prawd i regu³. Walory tekstu Suchánka spoczywaj¹ zarówno
w interesuj¹cej perspektywie analitycznej, ale tak¿e w przypomnieniu mniej znanych
� co nie znaczy, ¿e nie zas³uguj¹cych na uwagê � filmów z dorobku re¿ysera.

Czasopismo �Czech and Slovak Journal of Humanities� wieñczy dzia³ recenzji.
V l a d i s l a v K r a c í k omawia antologiê dedykowan¹ teatrologowi Janowi Císaøo-
wi z okazji jego osiemdziesi¹tych urodzin i zauwa¿a, ¿e nie jest to dzie³o godne twór-
cy, któremu zosta³o po�wiêcone. W antologii dominuj¹ teksty wspomnieniowe, brak
artyku³ów przybli¿aj¹cych sylwetkê i wszechstronn¹ dzia³alno�æ Císaøa. Krytycznie
oceniona zosta³a tak¿e ksi¹¿ka Jiøego Horníèka o Gustavie Machatym. Choæ Milan
Hain, autor recenzji, nie zaprzecza walorów publikacji spoczywaj¹cych w intere-
suj¹cym wyborze materia³ów �ród³owych, zauwa¿a braki warsztatu Horníèka.
Wbrew deklaracji zawartej w podtytule ksi¹¿ki (Gustav Machatý: Touha dìlat film.
Osobnost re�iséra na pozadí dìjin kinematografie) autorowi nie uda³o siê umiejêtnie
wpisaæ twórczo�ci czeskiego re¿ysera w kontekst �wiatowej kinematografii, a samym
analizom filmowym brakuje oryginalno�ci i �wie¿o�ci. Ostatnia recenzja jest nad wy-
raz pochlebna. Jej autor, P e t r B i l í k, przekonuje, ¿e The Greengrocer and his TV:
The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring to najwa¿niejsza publikacja
o czeskiej kulturze ostatnich lat. Paulina Bren opisuje w niej kulturê i jej wytwory
okresu normalizacji. Bilík przywo³uje paradoks, ¿e podobnie jak w przypadku Petera
Hamesa pisz¹cego o czechos³owackiej filmowej nowej fali czy Mariusza Szczyg³a
obna¿aj¹cego charakter narodowy Czechów to w³a�nie autorom zagranicznym uda³o
siê napisaæ najlepsze ksi¹¿ki syntetyzuj¹ce czeskie do�wiadczenia XX wieku.

Czasopismo �Journal of Czech and Slovak Humanities� warto poleciæ wszystkim
zainteresowanym kultur¹ i histori¹ czesk¹. Wysoki poziom materia³ów (w przy-

wo³ywanym numerze nie ma tekstów s³abych) tworzy z magazynu nie tylko piêkn¹
wizytówkê uczelni, ale tak¿e cenne �ród³o dla badaczy nie w³adaj¹cych jêzykiem
czeskim.

Ewa Ciszewska, £ód�

Hana Sodeyfi, Lenka Newerkla, Idiomatische Redewendungen,
Sprichwörter und Begriffe der Gegenwartssprache in Österreich
und der Tschechischen Republik / Frazeologické a idiomatické
výrazy v souèasné èeštinì a rakouské nìmèinì, Harrassowitz

Verlag, Wiesbaden 2011, 239 s., ISBN 978–3–447–06669–3.

Bior¹c do rêki s³ownik zwrotów frazeologicznych oczekiwa³am, ¿e znajdê w nim
podstawowe zwroty frazeologiczne (i ewentualnie przys³owia, zaliczane przez nie-
których frazeologów do frazeologizmów), które jako pierwsze przychodz¹ mi na
my�l. Jako rodzimy u¿ytkownik jêzyka czeskiego oraz osoba biegle pos³uguj¹ca siê
jêzykiem niemieckim wybra³am 4 przypadkowe zwroty, które po pierwszym otwar-
ciu ksi¹¿ki chcia³am odszukaæ. Z dwóch zwrotów w jêzyku niemieckim odszuka³am
bez trudu jeden, w odszukaniu drugiego pomóg³mi indeks s³ów. Z pozosta³ych dwóch
wyra¿eñ w jêzyku czeskim jedno znalaz³am w mgnieniu oka, drugiego nie by³o
wcale. Nie pomóg³ nawet indeks wyrazów, wystêpuj¹cych w przytoczonych idio-
mach i zwrotach frazeologicznych. Zawiedziona od³o¿y³am ksi¹¿kê na bok.
Wróci³am do niej po chwili, ¿eby przyjrzeæ siê jej dok³adnie i bardziej skrupulatnie j¹
przewertowaæ.

S³ownik sk³ada siê z dziewiêciu czê�ci: Vorwort (s. 7�9),Danksagung (s. 10), Ab-
kürzungen (s. 11), Sprichwörter und Redewendungen Deutsch-Tschechisch
(s. 12�112), Sprichwörter und Redewendungen Tschechisch-Deutsch (s. 113�211),
Quellenangaben zu einigen Sprichwörtern (s. 212�213), Literatur (214),Wörterver-
zeichnis in Deutsch (s. 215�226) orazWörterverzeichnis in Tschechisch (s. 227�239).
Zatem dwie zasadnicze czê�ci S³ownika obejmuj¹ po oko³o 100 stron par zwrotów
idiomatycznych i frazeologizmów niemiecko-czeskich (lub odwrotnie: czesko-nie-
mieckich). Natomiast aparat opisuj¹cy sposób u¿ywania S³ownika jest bardzo ma³y
(2,5 strony wstêpu oraz 5 skrótów u¿ytych w S³owniku, a literatura �ród³owa ujmuje
17 pozycji), co sugeruje, ¿e znajduj¹ siê w nim najwa¿niejsze i najczê�ciej wystê-
puj¹ce zwroty w jêzyku potocznym (z pozycji wiedeñskiego u¿ytkownika tego Idio-
matische Redewendungen�), a korzystanie ze S³ownika bêdzie bardzo ³atwe. Wyda-
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wa³oby siê, ¿e taka sytuacja jest dla u¿ytkownika bardzo wygodna, ale � jak siê
okazuje � nie zawsze (o czym poni¿ej). Natomiast z jednej strony ciekawa, a z drugiej
uboga wydaje siê czê�æ po�wiêcona wskazaniu �ród³a niektórych zwrotów (pytanie:
zwrotów frazeologicznych czy skrzydlatych s³ów, a mo¿e sentencji lub maksym, np.
toho bohdá nebude, aby èeský král z boje utíkal � Jan Lucemburský czy ja sly�ím po-
selství, leè víry ve mnì není � Faus, pøeklad O. Fischera; podano ich zaledwie 12
przyk³adów, a sama znam ich nieco wiêcej). Za to bardzo cenne s¹ oba do³¹czone in-
deksy.

Ju¿ po pierwszym przyjrzeniu siê S³ownikowi okazuje siê, ¿e bez przeczytania
wstêpu nie jestem w stanie zrozumieæ, dlaczego czê�æ wyrazów i zwrotów napisana
zosta³a kursyw¹ (zwroty, które nie musz¹ byæ u¿ywane, t³umaczone s¹ w ca³o�ci).
W zrozumieniu uzupe³nieñ czy dopisków obok s³ów (austriacki-niemiecki, wyrazy
wulgarne) pomóg³ mi spis u¿ytych skrótów. Idiomy oraz frazeologizmy, które w jê-
zyku niemieckim nie by³y tylko zbitk¹ s³ów, lecz pe³n¹ lub prawie pe³n¹ konstrukcj¹
zdaniow¹, zosta³y u¿yte albo przet³umaczone raz z czasownikiem w czasie tera�nie-
jszym, innym razem czasownik mia³ formê czasu przesz³ego lub zaprzesz³ego.
Zwa¿ywszy na taki brak konsekwencji w t³umaczeniach strony gramatycznej, zaczê-
³am siê zastanawiaæ nad tym, dla kogo w³a�ciwie s³ownik zosta³ opracowany. Je¿eli
rzeczywi�cie, tak jak zapowiedziano w przedmowie, jest on skierowany do t³umaczy
i mówców, takowi nie powinni mieæ problemu z odnalezieniem siê w nim i odszuka-
niem zwrotu, którego zabrak³o w ich wypowiedzi. Gdy jednak s³ownik otwiera stu-
dent lub osoba szukaj¹ca pomocy przy pisaniu pracy czy tworzeniu scenki sytuacyj-
nej, s³ownik mo¿e go (lub j¹) wprowadziæ w b³¹d lub zniechêciæ brakiem klucza
wyszukiwania, tak jak zdarzy³o siê to na pocz¹tku równie¿ w moim wypadku.

Ponadto warto zwróciæ uwagê na fakt, i¿ s³ownik nie zawiera wprowadzenia
w jêzyku czeskim, a nag³ówki poszczególnych dzia³ów równie¿ nie zosta³y przet³u-
maczone z jêzyka niemieckiego na jêzyk czeski. Powodu takiego dzia³ania siê nie
doszuka³am. Spodziewam siê, ¿e autorzy S³ownika czyni¹ tak ze wzglêdu na oczywi-
sty dla nich fakt, ¿e u¿ytkownikami Idiomatische Redewendungen� bêd¹ tylko
osoby niemieckojêzyczne. A szkoda, poniewa¿ s³ownik móg³by byæ u¿ywany rów-
nie¿ przez osoby czeskojêzyczne.

Bardzo pozytywie natomiast oceniam indeks s³ów, dziêki któremu wyszukiwanie
sta³o siê proste i bardzo praktyczne. Równie¿ dobre wra¿enie pozostawia na czy-
telniku fakt ró¿nych mo¿liwo�ci przet³umaczenia tego samego idiomu. Ka¿dy czy-
telnik bowiem w ten sposób znajdzie co� dla siebie, bardziej lub mniej znanego. U¿y-
cie w s³owniku wyra¿eñ u¿ywanych w mowie potocznej, a tak¿e niemieckim jêzyku
literackim (hochdeutsch) uwa¿am tak¿e za bardzo udane.

Problemem jednak nadal pozostaje brak klucza w wyszukiwaniu s³ów (alfabe-
tyczne wyszukiwanie kuleje) oraz czasami zbyt dos³owne (nie wpasowuj¹ce siê

w kontekst) t³umaczenie idiomów (przewa¿nie na jêzyk czeski), co mo¿e bardzo ne-
gatywnie zostaæ odebrane przez u¿ytkowników S³ownika.

Mam nadziejê, ¿e pierwsze wydanie Idiomatische Redewendungen� jest tylko
wstêpnym efektem prac Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Wiedniu oraz Instytutu
Jêzyka Czeskiego w Brnie, a autorzy bêd¹ d¹¿yli do poprawy jego zawarto�ci w kole-
jnych wydaniach. Chêtnie na to poczekam.

Marta Czapková, Poznañ

Ksi¹¿ki nades³ane do redakcji „Bohemistyki”

Vladimír Novotný, Tragické existenciály Vladimíra Körnera, Nakladatelství
ARSCI, Praha 2013, 216 s., ISBN 978�80�7420�033�5.

Monografia znanego czeskiego historyka literatury, krytyka i publicysty, Vla-
dimíra Novotnego, jest po�wiêcona twórczo�ci wspó³czesnego czeskiego pisarza
i scenarzysty, Vladimíra Körnera. Autor odchodzi od tradycyjnego sposobu przedsta-
wiania twórczo�ci i sylwetki pisarza na tle jego biografii i prezentuje tê twórczo�æ ja-
ko istotny powojenny paradygmat czeskiego egzystencjalizmu. Prozatorskie dzie³o
Vladimíra Körnera traktuje jako specyficzn¹ odmianê czeskiej powojennej prozy his-
torycznej. Analizuje szczegó³owe zagadnienia, takie jak: koncepcja czasu i przestrze-
ni, humor i absurd oraz rozumienie historii w prozie pisarza, próbuj¹c przy tym
uchwyciæ typowe cechy jego pisarstwa.

S³owotwórstwo s³owiañskie: system i tekst, Prace Komisji S³owotwórczej
przy Miêdzynarodowym Komitecie Slawistów, Seria 13, red. J. Sierociuk,

Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk, Poznañ 2012, 345 s.,
ISBN 978�83�7654�195�2.

Tom prezentuje badania polskich i zagranicznych lingwistów prowadzone w ra-
mach prac Komisji S³owotwórczej przy Miêdzynarodowym Komitecie Slawistów.
Publikacja jest pok³osiem spotkania roboczego, podczas którego prowadzono dys-
kusjê nad realizowanym aktualnie problemem S³owotwórstwo s³owiañskie: system
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