
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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i tekst. Zawiera ona 34 artyku³y opisuj¹ce istotne kwestie zarówno teoretyczne, jak
i praktyczne. Reprezentowane s¹ tu teksty przynosz¹ce analizy szczegó³owych za-
gadnieñ z zakresu s³owotwórstwa nie tylko w poszczególnych jêzykach s³owiañ-
skich, ale tak¿e w ujêciu konfrontatywnym, szczególnie za� dotycz¹ce jêzyków s³o-
wiañskich w kontakcie z innymi jêzykami, nie tylko s³owiañskimi, lecz i innymi euro-
pejskimi. Tom zawiera równie¿ studia dotycz¹ce s³owotwórstwa gwarowego.

Zbigniew Chojnowski,Mazurské odjezdy. Výbor poezie z let 1980�2011,
Vydavatelství a nakladatelství LITERATURE & SCIENCES, Opava 2012,

154 s., ISBN 978�80�904126�3�7.

Prezentowany tom utworów wspó³czesnego polskiego poety Zbigniewa Choj-
nowskiego zawiera przek³ady jego wierszy na jêzyk czeski. T³umaczenia s¹ dzie³em
znanego czeskiego polonisty i t³umacza literatury polskiej na jêzyk czeski, Libora
Martinka. Publikacja obejmuje przek³ady 90 utworów najistotniejszych dla twórczo�-
ci Zbigniewa Chojnowskiego i reprezentuj¹cych przekrój �czasowy� jego poezji: od
lat najwcze�niejszych, m³odzieñczej twórczo�ci, do utworów dojrza³ych z 2011 r. Pu-
blikacja zawiera tak¿e pos³owie, napisane przez L. Martinka, przybli¿aj¹ce sylwetkê
poety i jego twórczo�æ.

CLIL � Nová výzva, red. Z. Kráåová, Pedagogická fakulta Univerzita
J. E. Purkynì v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2012, 112 s., ISBN

978�80�7414�50�0.

Przedmiotem publikacji jest zintegrowane kszta³cenie przedmiotowo-jêzykowe
(ang. CLIL � content and language integrated learning) jako jeden z typów kszta³ce-
nia dwujêzycznego, który dziêki innowacyjnemu podej�ciu do procesu nauczania
pozwala ucz¹cemu siê opanowaæ biegle dany pozajêzykowy przedmiot oraz jêzyk,
w którym przedmiot ten jest nauczany. Prezentowany tom zawiera cztery studia,
których autorki (Danica Gondová, Gabriela Kleèková, Ivana Králiková i Marie Hád-
ková) analizuj¹ ró¿ne aspekty wdra¿ania tego typu kszta³cenia jêzykowego, zastana-
wiaj¹c siê nad nastêpuj¹cymi szczegó³owymi problemami: jak CLILoceniaj¹ ucznio-
wie oraz jakie kompetencje powinien posiadaæ nauczyciel, aby nauka t¹ metod¹ by³a
skuteczna. Analizowana jest tak¿e kwestia interakcji jako narzêdzia umo¿liwiaj¹cego
stopniowe i systematyczne nabywanie kompetencji komunikatywnych oraz zacho-
wania jêzykowe obcokrajowców ucz¹cych siê jêzyka czeskiego.

Marie Hádková, Václav Jindráèek, Princip názornosti ve výuce èeského jazyka
a literatury, Pedagogická fakulta Univerzita J. E. Purkynì v Ústí nad Labem,

Ústí nad Labem 2012, 146 s., ISBN 978�80�7414�469�1.

Monografia dotyczy zasady pogl¹dowo�ci w dydaktyce czeskiego jêzyka i li-
teratury. Prezentowane s¹ w niej teoretyczne rozwa¿ania na temat zasady pogl¹-
dowo�ci, rozumianej jako inspirowanie ucznia do bezpo�redniej obserwacji otacza-
j¹cego �wiata, korzystanie z pomocy naukowych, pokazywanie, prezentowanie.
Autorzy rozwijaj¹ klasyczn¹ ju¿ w dydaktyce zasadê pogl¹dowo�ci (J. A. Komen-
ský), osadzaj¹c j¹ w szerszym interdyscyplinarnym kontek�cie, odwo³uj¹cym siê do
filozofii oraz lingwistyki. Na tle tych rozwa¿añ teoretycznych prezentuj¹ wyniki
badañ ankietowych przeprowadzonych w 2011 r., w których wziêli udzia³ uczniowe
szkó³ �rednich. Wyniki przedstawiane s¹ nie tylko w formie opisowej, ale tak¿e
w postaci licznych przystêpnych tabel, grafów i wykresów, co znacznie u³atwia ich
odbiór.

Marie Èechová, Øeè o øeèi, Academia, Praha 2012, 312 s.,
ISBN 978�80�200�2069�7.

Powy¿szy tom to zbiór 42 studiów znanej czeskiej lingwistki, bohemistki Marii
Èechovej na temat funkcjonowania wspó³czesnego jêzyka czeskiego. Autorka pre-
zentuje tu ujêcie komunikacyjne. Pierwsza czê�æ publikacji obejmuje artyku³y po-
ruszaj¹ce problematykê kultury jêzyka, przede wszystkim za� zagadnienia
leksykalne, morfologiczne i syntaktyczne. Wiele miejsca po�wiêci³a autorka kwe-
stiom frazeologii. Druga za� czê�æ prezentowanego tomu dotyczy g³ównie procesu
przyswajania jêzyka na ró¿nych etapach, ze szczególnym uwzglêdnieniem zjawisk
zachodz¹cych w komunikacji szkolnej (np. wp³yw kompetencji nauczyciela na suk-
ces lub niepowodzenie ucznia w procesie komunikacji). Druga czê�æ zawiera tak¿e
6 artyku³ów, w których autorka przybli¿a sylwetki i dorobek naukowy wybitnych
czeskich lingwistów XX w.: Aloisa Jedlièki, Milo�a Dokulila, Karla Hausenblasa,
Jaroslava Jelínka, Vlastimila Styblíka i Karla Olivy.

Libor Martinek, Fryderyk Chopin v èeské literatuøe, Slezská univerzita
v Opavì, Opava 2012, 76 s., ISBN 978�80�7248�802�5.

W monografii Libor Martinek przedstawia czeskie chopiniana w ujêciu inter-
dyscyplinarnym, ³¹cz¹c umiejêtnie podej�cie literaturoznawcze z muzykologicz-
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nym. Punktemwyj�cia do tych analiz s¹ rozwa¿ania o charakterze biograficznym: au-
tor omawia wizyty Fryderyka Chopina w Pradze i Teplicach oraz znanych uzdro-
wiskach, jakimi ju¿ wówczas by³y Karlové Vary i Mariánské Láznì. W publikacji
prezentowane s¹ g³ównie poetyckie utwory o tematyce chopinowskiej autorów, ta-
kich jak Oldøich Zemek, Kamil Bednáø, Josef Pávek, Jiøí Karen, Karla Erbová, oraz
nowela VladislavaMare�a. Waloremmonografii s¹ ciekawe rysunki wykonane przez
artystê plastyka Osvalda Klappera.

Vìra Dvoøáèková, Osudy Ústavu pro jazyk èeský. Dìjiny ÚJÈ ÈSAV a jeho
pøedchùdcù ve svìtle archivních pramenù, ÚJÈ AV ÈR, v. v. i., Praha 2011,

274 s., ISBN 978�80�86496�53�5.

Autorka opisuje w monografii dzieje Instytutu Jêzyka Czeskiego Czeskiej Aka-
demii Nauk (Ústav pro jazyk èeský Akademie vìd Èeské republiky). Inspiracj¹ do
stworzenia tego dzie³a by³a setna rocznica za³o¿enia, w 1911 r., Pracowni S³ownika
Jêzyka Czeskiego (Kanceláø Slovníku jazyka èeského), która nastêpnie po drugiej
wojnie �wiatowej, w 1946 r., zosta³a przekszta³cona w Instytut Jêzyka Czeskiego. Pu-
blikacja prezentuje bogate �ród³a archiwalne i inne, np. ustn¹ tradycjê, oraz
szczegó³owo przedstawia dzieje i przekszta³cenia organizacyjne, jakie z biegiem lat
mia³y miejsce w powy¿szym o�rodku naukowym. Z wielk¹ dok³adno�ci¹ zaprezen-
towane zosta³y tak¿e osi¹gniêcia naukowe i wyniki badañ prowadzonych we
wszystkich oddzia³ach tej szacownej instytucji, szczególnie za� powstanie czeskiego
atlasu jêzykowego, s³owników jêzyka czeskiego, s³ownika staroczeskiego, s³ow-
ników frekwencyjnych itd. Podkre�lony zosta³ równie¿ niezwykle istotny wk³ad, jaki
Instytut Jêzyka Czeskiego wniós³ w rozwój czeskiej lingwistyki. Monografia posiada
tak¿e bogat¹ ilustracjê �ród³ow¹: aneks zawiera 24 fotokopie ró¿nych dokumentów,
pism, sprawozdañ sporz¹dzonych przez Instytut.

Gra¿yna Balowska, Czeski nie gryzie! Innowacyjny kurs od podstaw. Aktywna
nauka s³ownictwa i gramatyki za pomoc¹ æwiczeñ, EDGARD, Warszawa 2013,

168 s., ISBN 978�83�7788�246�7.

Publikacja powy¿sza wpisuje siê w � jeszcze stosunkowo nieliczne na polskim
rynku wydawniczym � podrêczniki do nauki jêzyka czeskiego przygotowane
specjalnie z my�l¹ o polskich odbiorcach. Podrêcznik zawiera 13 lekcji i przeznaczo-
ny jest dla osób pocz¹tkuj¹cych, dlatego pierwsza lekcja zawiera szereg informacji,
dotycz¹cych systemu samog³oskowego i spó³g³oskowego oraz zasad wymowy,
w których odwo³uje siê odbiorcê do jego wiedzy i kompetencji w zakresie jêzyka oj-
czystego, aby u³atwiæ zrozumienie ró¿nic i podobieñstwmiêdzy polszczyzn¹ a czesz-

czyzn¹. Porusza siê tu tak¿e istotne dla Polaka kwestie homonimii polsko-czeskiej
oraz wskazuje siê na ró¿nice w funkcjonowaniu odmian jêzykowych w obu jêzykach.
Pozosta³e 12 lekcji obejmuje tematy realizowane na poziomie podstawowym A1.
Ka¿da lekcja posiada zwiêz³e informacje gramatyczne, wykaz s³ownictwa, szereg
ró¿norodnych æwiczeñ, rozwijaj¹cych kompetencje gramatyczne oraz umiejêtno�ci
rozumienia tekstu czytanego i tworzenia w³asnych tekstów prostych. Zawiera tak¿e
æwiczenia podsumowuj¹ce, które pozwalaj¹ sprawdziæ poziom opanowania danego
meteria³u oraz krótkie ciekawostki na temat historii i kultury czeskiej. Podrêcznik po-
siada klucz do æwiczeñ, co niew¹tpliwie u³atwia samodzielne uczenie siê. Do publi-
kacji do³¹czona jest p³yta CD z nagraniami tekstów, dialogów i s³ownictwa wraz z
polskimi t³umaczeniami.

Hana Sodeyfi, Lenka Newerkla, Idiomatische Redewendungen, Sprichwörter
und Begriffe der Gegenwartssprache in Österreich und der Tschechischen
Republik. Frazeologické a idiomatické výrazy v souèasné èe�tinì a rakouské

nìmèinì, Harrassowitz Verlag � Wiesbaden, 2011, 240 s.,
ISBN 978�3�447�06669�3.

Publikacja prezentuje najczêstsze jednostki frazeologiczne wystêpuj¹ce we
wspó³czesnym jêzyku czeskim oraz w jêzyku niemieckim u¿ywanym na terenie Au-
strii. G³ówny trzon pracy stanowi¹ dwa wykazy s³ownictwa w postaci s³ownikowej:
niemiecko-czeski oraz czesko-niemiecki. Has³a zosta³y uporz¹dkowane alfabetycz-
nie (zgodnie z jêzykiem wyj�ciowym). Ka¿da jednostka posiada swój ekwiwalent
w drugim jêzyku. Zasób frazeologiczny nie ogranicza siê jedynie do czeskiego i nie-
mieckiego jêzyka standardowego, ale obejmuje tak¿e pewn¹ ilo�æ przyk³adów po-
chodz¹cych z jêzyka niestandardowego, ³¹cznie z nielicznymi jednostkami o nace-
chowaniu wulgarnym. Osobno wydzielonych zosta³o kilkana�cie przyk³adów frezeo-
logizmów o literackim pochodzeniu wraz z podaniem �ród³a danego zwi¹zku. Praca
zawiera tak¿e dwa indeksy: wyrazów niemieckich i czeskich z odsy³aczami do stron,
na których wystêpuj¹ one w s³ownikach. Walorem publikacji s¹ humorystyczne
rysunki, bêd¹ce ilustracj¹ niektórych frazeologizmów.

Jacek Baluch, Zamazany inkaustem rêkopis, czyli �l¹sko-czeska spro�na �piewka,
Wydawnictwo scriptum, Kraków 2013, 72 s., ISBN 978�83�60�163�93�1.

Publikacja jest krytycznym wydaniem fragmentu rêkopisu Miko³aja z Ko�la
(przed 1390 � po 1423) Chci já na pannu �alovat..., pochodz¹cego z pocz¹tku XVw.
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i bêd¹cego obecnie czê�ci¹ kodeksu o sygn. I Q 466, znajduj¹cego siê w Bibliotece
Uniwersytetu Wroc³awskiego. Tekst ten, nale¿¹cy do tzw. pie�ni nieprzystojnych
i znany pod polskim tytu³em Skarga na pannê lub ¯a³oba na pannê, zosta³ przez Jacka
Balucha przet³umaczony na jêzyk polski. Publikacja zawiera 22 kolorowe ilustracje
poszczególnych kart omawianego kodeksu.
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