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Nowy s³ownik terminów literackich dla bohemistów1

W pracy S³owniki i encyklopedie. Ich rodzaje i u¿ytecznoœæ, autorstwa Stanis³a-
wa Urbañczyka (Kraków–Katowice 1991), czytamy:

S³ownik to cierpliwy i nieznu¿ony doradca, towarzysz kszta³cenia siê i kulturalnego ¿ycia,
kulturalnego obcowania z jakimkolwiek jêzykiem, tak obcym, jak bodaj w wiêkszym stopniu
w³asnym, z literatur¹ piêkn¹ i naukow¹ (Urbañczyk 1991, s. 7).

Trudno siê z tymi s³owami nie zgodziæ. Dope³niæ je mo¿na stwierdzeniem, i¿
szczególnie cenne s¹ prace, s³owniki b¹dŸ te¿ inne rodzaje publikacji, powsta³e na
materiale dwu lub wiêcej jêzyków, szczegó³owo charakteryzuj¹ce dane zagadnienie,
wskazuj¹c na analogie i/lub dyferencje zaistnia³e na okreœlonej p³aszczyŸnie tematy-
cznej. W czeskiej i polskiej literaturze wskazaæ mo¿na wiele opracowañ, równie¿
tych o charakterze komparatywnym, zarówno w postaci klasycznych artyku³ów, mo-
nografii, tomów pokonferencyjnych, jak i obszerniejszych – prac leksykograficz-
nych.

Omawiaj¹c polsko-czeskie Ÿród³a leksykograficzne, ró¿nego rodzaju s³owniki,
uwagê zwraca fakt, ¿e zdecydowana ich wiêkszoœæ ma profil jêzykoznawczy. Oprócz
s³owników jêzykowych (w tym wypadku dwujêzycznych), z których najliczniej re-
prezentowane s¹ s³owniki frazeologiczne, np. Wielki czesko-polski s³ownik frazeo-
logiczny / Velký èesko-polský frazeologický slovník pod red. T. Z. Or³oœ (Kraków
2009)2, s³owniki podejmuj¹ce tematykê „z³udnej ekwiwalencji”, „fa³szywych przyja-
ció³ t³umacza”, „homonimii miêdzyjêzykowej” czy te¿ precyzyjnie ujmuj¹c zagad-

nienia „aproksymacji”, np.: Czesko-polska homonimia (Neèas, Poznañ 1992)3, wska-
zaæ mo¿na, choæ nielicznie, s ³ o w n i k i s p e c j a l i s t y c z n e, które ju¿ nie maj¹
charakteru stricte jêzykoznawczego, a dotykaj¹ tak¿e innych dyscyplin nauki, np. te-
chnicznych Polsko-èeský technický slovník (Radvanovský, Kašová, Academia 2004),
S³ownik techniczny czesko-polski (E. Tabaczkiewicz, Kraków, 2007) wydany formie
CD, matematycznych, np.: Èesko-polský polsko-èeský matematický slovník (I. Krech,
P. Tlustý, M. Vošmiková, Èeské Budìjovice 2009) lub innych obszarów dzia³alnoœci,
np. zwi¹zanych z Uni¹ Europejsk¹ – Èesko-polský a polsko-èeský slovník terminolo-
gie evropské unie (I. Burešová-Wania, I. Dobrotová, P. Bureš, Olomouc 2014). W tej
grupie mieszcz¹ siê tak¿e s³owniki, a raczej internetowe s³owniczki, terminologii me-
dycznej i prawnej, ograniczaj¹ce siê do wykazu kilkunastu b¹dŸ kilkudziesiêciu hase³
tematycznych4.

Jeœli zaœ chodzi o dwujêzyczne s³owniki specjalistyczne z zakresu szeroko pojête-
go jêzykoznawstwa czy literaturoznawstwa porównawczego, to dopiero w roku 2016
wychodzi drukiem jedno z takich kompendiów wiedzy zatytu³owane Czesko-polski
s³ownik terminów literackich, wydane nak³adem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego. Praca ta bezdyskusyjnie wype³nia lukê w czesko-polskich badaniach kom-
paratywnych z zakresu literaturoznawstwa.

Autorami tego leksykonu s¹ prof. dr hab. Jacek Baluch – slawista, literaturoznaw-
ca, t³umacz i dr Piotr Gierowski – historyk literatury, bohemista. Sam projekt S³ow-
nika, opublikowany w roku 2002 w „Pamiêtniku S³owiañskim”, powsta³ wiele lat
wczeœniej, a jego cel i za³o¿enia zaprezentowane zosta³y m.in. na posiedzeniu Praco-
wni Poetyki Historycznej Instytutu Badañ Literackich oraz w Instytucie Literatury
Czeskiej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.

Publikacja ta jest s³ownikiem dwujêzycznym, specjalistycznym, który nie tylko
spe³nia swoje podstawowe za³o¿enia, funkcje, podaj¹c ekwiwalenty jêzykowe, opa-
trzone wyjaœnieniem lub tego objaœnienia pozbawione, ale równie¿ poza nie wykra-
cza, wielokrotnie odnosz¹c siê w artyku³ach has³owych do tradycji literackiej, do pol-
sko-czeskich relacji literackich.

Nie bez powodu w odniesieniu do omawianego s³ownika u¿yto okreœlenia leksy-
kon. Oprócz wczeœniej wspomnianego specjalistycznego profilu, jest to s³ownik
encyklopedyczny, w którym obok ekwiwalentów jêzykowych poszczególnych hase³
znaleŸæ mo¿na równie¿ wyjaœnienia dotycz¹ce pochodzenia, u¿ycia czy te¿ odniesie-
nie danego has³a, „osadzenie” go w tradycji terminologicznej jêzyka czeskiego.
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3 Zob. równie¿: Zrádná slova v polštinì a èeštinì (E. Lotko, Ostrava 1992), Czesko-polski
s³ownik skrzydlatych s³ów (T.Z. Or³oœ, Kraków 1996) etc.

4 Zob. np.: http://www.czeskie.com.pl/specjalistyczny-medyczny-slownik-czesko-polski,
http://www.czeskie.com.pl/specjalistyczny-prawny-slownik-czesko-polski).

1Jacek Baluch, Piotr Gierowski, Czesko-polski s³ownik terminów literackich, Kraków: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, 2016, 492 s., ISBN 978–83–233–4066–9.

2 Mo¿na tu wymieniæ równie¿ s³owniki autorstwa E. Mrhaèovej, podejmuj¹ce kolejno tema-
ty: zwierz¹t, czêœci ludzkiego cia³a oraz przyrody w polskiej i czeskiej frazeologii (Názvy zvíøat
v èeské frazeologii a idiomatice: Tematický frazeologický slovník, 1996; Lidské tìlo v èeské fra-
zeologii a idiomatyce: Tematický frazeologický slovník), II, 2002; Pøíroda v èeské frazeologii
a idiomatice: zemì, vesmír, �ivot, smrt, barvy, prostor, èas: Tematický frazeologický slovník, III,
2011), pracê Z. T. Or³oœ Czesko-polski s³ownik zdradliwych wyrazów i pu³apek frazeologicznych
(2006) czy te¿ s³ownik opracowany przez wspomnian¹ czesk¹ badaczkê i polskiego jêzyko- z-
nawcê M. Balowskiego Èesko-polský frazeologický slovník (Ostrava 2009).
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Uwieñczeniem kilkunastoletnich prac jest s³ownik zawieraj¹cy ponad 1500 hase³
u³o¿onych w czeskim porz¹dku alfabetycznym. Publikacja liczy sobie 492 strony.
Pracê rozpoczyna Wstêp napisany przez prof. J. Balucha, w którym mowa o za³o¿e-
niach niniejszego s³ownika i jego celu, o czeskiej terminologii literackiej, o konstruk-
cji hase³. Teoretyczny wyk³ad ilustruj¹ liczne przyk³ady. Wstêp zawiera równie¿ uwa-
gi ortograficzne oraz notê edytorsk¹ i podziêkowania. Nastêpnie znajdujemy wykaz
skrótów i znaków specjalnych oraz wykaz cytowanych prac.

W³aœciwa czêœæ opracowania – czyli s³ownik – rozpoczyna siê od strony 29, pre-
zentuj¹c rozmaite has³a na prawie 400 stronach. Przedmiotem opisu Autorzy uczynili
terminologiê wspó³czesn¹, terminologiê prze³omu XX i XXI wieku, jednoczeœnie
zwracaj¹c uwagê, ¿e w niektórych wypadkach s³ownik czerpie równie¿ ze starszej
tradycji, uwzglêdniaj¹c wtedy „tylko terminy istniej¹ce alternatywnie wobec wspó³-
czesnych albo te¿ interesuj¹ce z innych powodów, teoretycznych lub historyczno-
literackich” (s. 8).

W s³owniku prezentowane s¹ trzy rodzaje hase³, pierwsze – has³a o proweniencji
greckiej albo ³aciñskiej nale¿¹ce do starszego zasobu terminologicznego, nie wyma-
gaj¹ one szczegó³owego objaœnienia, drugie – maj¹ charakter hase³ encyklopedycz-
nych, natomiast trzecie – to has³a odnosz¹ce siê do krêgu praskiego strukturalizmu,
w których eksplikacji pomocne by³y polskie t³umaczenia czeskich prac pra¿an. W tej
czêœci s³ownika – dotycz¹cej terminologii praskiego strukturalizmu – wzorem dla
Autorów by³ s³ownik terminów lingwistycznych Szko³y Praskiej Josefa Vachka.

W opracowaniu oprócz hase³ stricte literaturoznawczych, znajdujemy równie¿,
co cenne i zapewne podnosi merytoryczn¹ wartoœæ s³ownika, has³a jêzykoznawcze.
Co prawda s¹ to podstawowe terminy z zakresu jêzykoznawstwa, jednak ich wprowa-
dzenie nadaje s³ownikowi nowy profil – s³ownika dyferencyjnego, prezentuj¹c okre-
œlenia, których postaæ odmienna jest od pojêæ znanych w jêzyku polskim oraz czes-
kim. �ród³ami, z których Autorzy korzystali podczas ekscerpcji materia³u do tej czêœ-
ci s³ownika by³y: Slovník lingvistických termínù pro filology (Lotko 2005) oraz indeks
terminów znajduj¹cy siê w pracy zbiorowej Pøíruèní mluvnice èeštiny (2001).

Po obszernej czêœci s³ownikowej zamieszczonych zosta³o 51 biogramów. Przy
prezentacji sylwetek wybitnych postaci, Autorzy równie¿ nie ograniczali siê tylko do
przedstawienia ¿yciorysów i dokonañ naukowych pisarzy, historyków, teoretyków li-
teratury, filozofów, np.: Bohuslava Balbína, Josefa Hrabáka, Jana Amosa Komenskie-
go, Jana Mukaøovskiego, Jaroslava Vlèka, Felixa Vodièki, ale opracowali tak¿e bio-
gramy jêzykoznawców, slawistów, np.: Jana Dobrovskiego, Bohuslava Havránka, Jo-
sefa Jungmanna etc.

Kolejna czêœæ s³ownika to 20-stronnicowy polsko-czeski indeks terminów.

Praca opatrzona jest pos³owiem napisanym przez dra P. Gierowskiego Struktura-
lizm czeski w Polsce. Ten niespe³na 15-stronnicowy fragment stanowi omówienie re-
cepcji praskiego strukturalizmu w Polsce.

Ostatnim elementem s³ownika jest bibliografia.
Czesko-polski s³ownik terminów literackich stanowi doskona³e kompendium

wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, które przydatne bêdzie nie tylko doœwiadczo-
nym badaczom, teoretykom literatury, bohemistom, ale równie¿ m³odszym naukow-
com, studentom, filologom innych specjalizacji jêzykowych prowadz¹cych badania
o charakterze komparatywnym. Praca ta mo¿e pos³u¿yæ jako doskona³y punkt odnie-
sienia, jako wzór dla innych s³owników specjalistycznych, prezentuj¹cych rozmaite
dyscypliny naukowe. Umiejêtnoœæ nadania dzie³u ró¿nych profili, uczynienia go
„niezale¿nym”, dziêki wzbogaceniu o objaœnienia w sposób wystarczaj¹cy prezen-
tuj¹ce czytelnikowi znaczenie has³a, budzi najwiêkszy szacunek.

Pozostaje mieæ nadziejê, i¿ badania o charakterze porównawczym bêd¹ spotyka³y
siê z coraz wiêkszym zainteresowaniem, a prace nad nimi rozwijaæ siê bêd¹ coraz
prê¿niej, co równie¿ bêdzie mia³o swoje odzwierciedlenie w jakoœci i liczbie nowych
publikacji, przede wszystkim w s³ownikach specjalistycznych prezentuj¹cych ró¿ne
dziedziny nauki, kultury i sztuki.

Agnieszka Ko³odziej, Wroc³aw

Meditace a modlitba v literatuøe raného novovìku
z pera Jana Malury

Jedineènou monografickou práci Jana Malury Meditace a modlitba v literatuøe
raného novovìku vydala Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì v roce
20155. Jan Malura (*1971) je literární historik, kritik a editor. Pùsobí na FF OU
v Ostravì na katedøe èeské literatury a literární vìdy a v Centru regionálních studií.
Badatelsky se zabývá starší èeskou literaturou, zejména obdobím støedovìku a baro-
ka. Spolupracuje s èasopisem Èeská literatura. S lingvistou Pavlem Koskem pøipravil
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