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Pocz¹tki czeskiej terminologii gimnastycznej

Terminologi¹ autorzy Encyklopedii jêzykoznawstwa ogólnego
okreœlaj¹ zbiór leksemów b¹dŸ zwi¹zków frazeologicznych stworzo-
nych arbitralnie, a maj¹cych na celu jednoznacznie i œciœle przy pomo-
cy definicji okreœliæ dane pojêcie lub obiekt materialny (Encyklopedia
jêzykoznawstwa... 1995, s. 555). Terminologia gimnastyczna odnosi
siê zatem do zbioru pojêæ opisuj¹cych ruch i zwi¹zanego z nim wy-
chowania fizycznego.

Najp³odniejszym okresem pod wzglêdem s³owotwórczym w dzie-
jach czeskiego jêzyka literackiego by³o odrodzenie narodowe na
prze³omie XIX i XX wieku. Pod koniec XIX wieku rozwija siê i ustala
terminologia specjalistyczna (por. Havránek 1936, s. 110). Brakuj¹ce
terminy dotwarzano za pomoc¹: derywacji, ³¹czenia wyrazów w z³o-
¿enia, tworzenia po³¹czeñ wyrazowych, wykorzystywania skrótów,
neologizmów znaczeniowych, zapo¿yczania wyrazów z innych jêzy-
ków (por. Sochor 1955, s. 13). Na przyk³ad w czasie odrodzenia naro-
dowego w zakresie terminologii naukowej Josef Jungmann przej¹³
z jêzyka polskiego 167 jednostek leksykalnych (por. Or³oœ 1999,
s. 191). Wœród polskich zapo¿yczeñ dominuj¹ „nazwy czynnoœci po-
chodzenia odczasownikowego rodzaju mêskiego z formantem zero-
wym. Wœród tych postwerbaliów przewa¿aj¹ derywaty od czasowni-
ków prefiksalnych” (Or³oœ 1987, s. 293).

Jednak pocz¹tki czeskiej terminologii gimnastycznej siêgaj¹ okre-
su wczeœniejszego. W 1586 r. w regulaminie szkolnym w Czechach
postanawiono, by m³odzie¿ „cvièila se v bìhu, lezení, zápolení, šermo-
vání ap.” (por. Pechan 1908, s. 15).
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Prekursorem æwiczeñ gimnastycznych w szkole jest uwa¿any Jan
Amos Komenský (1592–1670), który w 1650 r. zosta³ poproszony
przez ksiêcia Rakoczego o za³o¿enie wy¿szej szko³y w Sarospataku
na Wêgrzech. Myœl¹ przewodni¹ Komenskiego by³o „mens sana in
corpore sano” i dlatego wprowadzi³ do szko³y codzienne æwiczenia:
bieg, skok, zapasy, gry, spacery i wyznaczy³ dla nich miejsce høíštì.
By³ g³êboko przekonany, ¿e ruch jest niezbêdny dla zdrowego rozwo-
ju dzieci i dlatego uwa¿a³, ¿e nie nale¿y zakazywaæ, ale wspieraæ
wszelkie zajêcia ruchowe, oczywiœcie pod kierunkiem pedagoga. Mi-
mo i¿ po czteroletnim dzia³aniu szko³a zosta³a zamkniêta, postêpowe
myœli Jana Amosa Komenskiego nie zaginê³y. Nawi¹zywali do nich
postêpowi dzia³acze drugiej po³owy XIX wieku, zw³aszcza John Loc-
ke (por. Kössl, Štumbauer, Waic 2000, s. 38–40).

W 1774 r. ukaza³ siê statut organizacyjny dla szkó³ Felbigera All-
gemeine Schulordnung (dla czêœci austriackiej), a w 1777 r. Ratio edu-
cationis (dla czêœci wêgierskiej), co pozwoli³o na stopniowe wprowa-
dzenie obowi¹zku uczêszczania do szko³y wszystkich dzieci w wieku
6 do 12 lat. Wzros³o zainteresowanie równie¿ wychowaniem fizycz-
nym (por. Kössl, Štumbauer, Waic 2000, s. 106). Na ziemie czeskie
przeniknê³y myœli angielskiego filozofa i lekarza Johna Locke’a (1632–
–1704) i francuskiego filozofa i pedagoga Jeana Jacquesa Rousseau
(1712–1778), którzy swoimi dzie³ami spowodowali powstanie spe-
cjalnej szko³y dla pedagogów – zwanych philantropami – odpowie-
dzialnych za wychowanie fizyczne m³odzie¿y (por. Pechan 1908,
s. 16). Æwiczenia fizyczne rekomendowa³ te¿ Bernard Basedov
w swojej Praktische Philosiphie für alle Stände wydanej w 1758 r.,
a szesnaœcie lat póŸniej wprowadzi³ on wychowanie fizyczne do pro-
gramu szkolnego w swojej szkole w Dessawie zorganizowanej zgod-
nie z zasadami J. J. Rousseau.

Instytut Basedova zwany philathropinum istnia³ do roku 1793,
staj¹c siê wzorem dla podobnych, nowo powstaj¹cych instytutów

w Marschlins w Szwajcarii (1775), w Heidesheim (1777), w Tritt pod
Hamburgiem (1777) oraz w Schnepfenthale (1784).

Troskê o rozpowszechnianie siê æwiczeñ i o rozszerzanie zakresu
gimnastyki przejawi³ te¿ Bedøich Ludvík Jahn (1778–1852), czeski
emigrant, nauczyciel w Instytucie Plamana w Berlinie zorganizowa-
nym wed³ug zasad J. Pestalozziego. Wspólnie ze swoim wspó³praco-
wnikiem i przyjacielem Arnoštem Eiselenem (1792–1846) stworzyli
niemieck¹ terminologiê gimnastyczn¹ (A. Eiselen zas³u¿y³ siê zw³asz-
cza w nazewnictwie szermierki) wydan¹ w 1816 r. w Handbuch der
deutschen Turnkunst. Dope³ni³ j¹ Adolf Spiess (1810–1858) w Lehre
der Turnkunst z³o¿onej z czterech czêœci: 1. Freiübungen 1840, 2. Die
Hangübungen für beide Geschlechter 1842, 3. Das Turner in den
Stemmübungen 1843, 4. Das Turner in den Gemeinübungen 1846.
W roku 1861 r. zaœ znany nauczyciel gimnastyki i filolog, dr K. Wass-
mannsdorff (1841–1906) ow¹ terminologiê dopracowa³ i przyczyni³
siê do jej ustalenia i jednolitego u¿ywania (por. Pechan 1908, s. 45).

W Czechach w³adza austriacka obawia³a siê wydania zezwolenie
na zorganizowan¹ dzia³alnoœæ stowarzyszeñ gimnastycznych i jedy-
nie tolerowa³a istnienie prywatnych, ewentualnie ziemskich instytu-
tów, gdzie æwiczono przede wszystkim wed³ug systemów Linga,
Ling–Rothsteina i póŸniejszej, udoskonalonej metody Jahn–Eisen.

Pierwszy instytut ortopedyczny za³o¿y³ w Pradze w 1839 r. lekarz
Johan J. Hirsch. Nie odniós³szy sukcesu, w 1842 r. przekaza³ go ucz-
niowi Arnošta Eiselena, wspó³twórcy niemieckiego systemu wycho-
wania fizycznego, Rudolfowi Stephanymu (1817–1855), który to jako
pierwszy wprowadzi³ niemiecki system w Pradze. W 1843 r. Stephany
zosta³ mianowany pierwszym ziemskim nauczycielem gimnastyki
i zobowi¹zany do dwuletniego, nieodp³atnego wyuczenia dwunastu
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stypendystów, którzy po zakoñczonej edukacji otrzymywaliby tytu³
uèitel tìlocviku (por. Kössl, Štumbauer, Waic, 2000, s. 107). W 1845 r.,
po œmierci swojego brata Alberta, Rudolf Stephany przej¹³ jego obo-
wi¹zki w Terezjañskiej Akademii Rycerskiej (Tereziánská rytíøská
akademie) w Pradze i powo³a³ Gustawa F. Stegmeyera, ucznia Eisele-
na i Lübeca na miejsce zmar³ego brata.

W tym czasie instytut opuœci³ Adolf Hájek, zostaj¹c nauczycielem
w gimnastycznym i ortopedycznym instytucie lekarza Seegene w Pra-
dze, gdzie uczêszczali miêdzy innymi tak¿e Šafaøík, Purkynì, Špott,
Opolzer i Amerling. W 1847 r. jego starania o zorganizowanie cze-
sko-niemieckiego Akademickiego Stowarzyszenia Gimnastycznego
(Akademický tìlocvièný spolek) zosta³y uwieñczone sukcesem. Na
potrzeby owego towarzystwa, jako pierwszy, Hájek podj¹³ próbê
stworzenia czeskiej terminologii gimnastycznej, za podstawê której
pos³u¿y³y mu Slovník èesko-nìmecký Josefa Jungmanna, wydany
w latach 1835–1839, w którym wyszukiwa³ odpowiednie s³ownictwo,
jak równie¿ rady Josefa Jireèka, czynnego cz³onka stowarzyszenia,
które w 1848 r. zakoñczy³o dzia³alnoœæ.

W tym samym roku powróciwszy do Pragi po praktyce we Wied-
niu stypendysta Jan Malýpetr (1815–1899) za³o¿y³ kolejny instytut
gimnastyczny. W 1855 r. Malýpetr stal siê kierownikiem instytutu sta-
nowego na miejsce Gustava F. Stegmeyera, który z kolei obj¹³ stano-
wisko po zmar³ym Rudolfie Stephanym we Wiedniu. Zatem wszy-
stkie trzy instytuty w Pradze by³y prowadzone przez Czechów. Rów-
noczeœnie Jan Malýpetr naucza³ w Czeskiej Szkole G³ównej (Èeská
hlavní škola), a w 1849 r. zosta³ mianowany na pierwszego czeskiego
nauczyciela gimnastyki w Gimnazjum Staromiejskim.

Jan Malýpetr zabiega³ tak¿e, aby w jego instytucie u¿ywano cze-
skiego nazewnictwa. Wspólnie z K. J. Erbenem, F. L. Èelakowskim
i J. E. Purkynì zaj¹³ siê stworzeniem odpowiedniej terminologii .

Na opracowanym przez J. Malýpetra s³ownictwie oparli siê prof.
Bohdan Ardelt, autor pierwszej ksi¹¿ki gimnastycznej, napisanej
w jêzyku czeskim Tìlocvik pro dívky wydanej jako druga czêœæ Dívèí
školy staraniem pedagogów Szko³y Wy¿szej dla Dziewcz¹t (Všší
dívèí škola) w Písku, oraz František Havlíèek, prawnik i doskona³y
szermierz, który zaj¹³ siê nazwami szermierczymi (por. Pechan 1910).

Staraniem kilku uczestników æwiczeñ w instytutach Schmitda
i Malýpetra za³o¿ony zosta³ pierwszy zwi¹zek Sokó³ Praski (Sokol
praûský) do którego, z braku innych, przeniesiono i nazwy æwiczeñ,
co jednak nie satysfakcjonowa³o bior¹cych udzia³ w przedsiêwziêciu.
28 marca 1862 r. w Ksiêdze ¯yczeñ pojawi³a siê proœba (cyt. za:
Müller 1883, s. 144):
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Co prawda, zaraz pod ow¹ notatk¹ znajduje siê sprostowanie na-
uczyciela gimnastyki H. Palli, który twierdzi, ¿e nie spotka³ siê z u¿y-
waniem obcych wyrazów w czasie nauczania, przecie¿ „tolik cvièe-
nosti v øeèi èeské kaûdý z uèitelù má, aby se bez cizích slov obejiti
mohl” (cyt. za: Müller 1883, s. 145), lecz najwyraŸniej terminologia
ówczeœnie u¿ywana wymaga³a dopracowania.

W marcu 1862 r. zosta³a zwo³ana komisja, w sk³ad której wchodzi-
li: archiwista Karel Jaromír Erben, dokumentalista Rank, František
Špatný, Jan i Karel Malýpetr, Hynek Palla, Josef Müller oraz dr Miro-
slav Tyrš, który przedstawi³ stworzon¹ przez siebie terminologiê. Po
wprowadzeniu drobnych poprawek jêzykowych przez filologów dra
Františka B. Kvìta i prof. Eduarda Novotnego, zosta³a ona opubliko-
wana jeszcze w tym samym roku jako dodatek do broszury Pravidla
tìlocvièné jednoty praûské Sokol, pod tytu³em Tìlocvièné názvosloví.
Sestavil Dr. Bedøich Tyrš.
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Nad terminologi¹ gimnastyczn¹ Bedøich Tyrš pracowa³ ju¿ w la-
tach 1860–1861, w czasie pobytu w Novym Jáchymovie, gdzie kszta³-
ci³ synów Bartelma w zakresie matematyki, fizyki i gimnastyki. Chc¹c
unikn¹æ nauczania w jêzyku niemieckim, zacz¹³ zbieraæ materia³ po-
trzebny do stworzenia czeskiego nazewnictwa gimnastycznego.

Przyk³ady u¿ywanej terminologii przed 1862 r. podaje równie¿ Jo-
sef Müller w Památníku Tìlocvièné jednoty Sokola Praûského, okre-
œlaj¹c je jako drastické názvy (cyt. Za: Müller 1883, s. 144): Postava
na celé podešví – Stand auf der ganzen Sohle – stoj o celé šlapí; Posta-
va, jak noha zakonèená – Schlussstelung – stoj spatný, sraz; Malé roz-
klonìní kolen, malý poklek – kleine Kniebeuge – podøep.

Arnold Koøalník (1988, s. 185) porówna³ ówczesne nazwy francu-
skie, w³oskie i angielskie z terminami Tyrša, ukazuj¹c przemyœlan¹
zwiêz³oœæ tych ostatnich: franc. mouvement vertical des bras sans fle-
xion – vzpaûit, elever la tete au dessus de la barre – výsuk; w³os. elan-
cio della bracchie in avanti – pøedpaûit, piegamento del busto in avan-
ti – pøedklon; ang. the compasses (kruûidlo) – roznoûit poskokemí,
grasshopper (kobylka) – klik.

Natomiast Karel Vaníèek po konfrontacji czeskich, przet³umaczo-
nych dos³ownie przez Tyrša, nazw z niemieckimi (Katzensprung ‘ko-
èièí skok’ – duèka, Wolfssprung ‘vlèí skok’ – odchylka, Schafsprung
‘ovèí skok’ – pøípatka, Bärensprung ‘medvìdí skok’ – pøemet ze stoje
o rameni, Fenstersprung ‘skok oknem’ – prùskok, Diebssprung ‘zlo-
dìjský skok’ – pøeskok zprosta s dohmatem, Todtensprung ‘skok
mrtvého’ – pøekot zprosta, Hochtsprung ‘štièí skok’ – pøeskok letmo)
stwierdzi³:
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Powy¿sze przyk³ady dowodz¹, i¿ Tyrš nie móg³ wzorowaæ siê na
nazwach wówczas istniej¹cych. Musia³ stworzyæ zasady, wed³ug któ-

rych prowadzi³ swoj¹ pracê s³owotwórcz¹. Bazowa³ na zrobionym
przez siebie wykazie niemieckich nazw gimnastycznych, którym
przypisywa³ czeskie odpowiedniki. Niektóre z nich t³umaczy³ do-
s³ownie (por. Pechan 1908, s. 85). Stara³ siê jednak jak najmniej czer-
paæ z wzoru niemieckiego i stworzyæ niezale¿ny system nazewnictwa.
Œwiadomie wybiera³, bada³, wyszukiwa³, zmienia³ i ci¹gle udoskona-
la³ swoje terminy, aby nie dopuœciæ do niejasnoœci i niedomówieñ.
Antonín Šebánek (1913, s. 238) ze wzglêdu na pochodzenie wyrazów
w terminologii Tyrša sklasyfikowa³ je nastêpuj¹co:

1. Wyrazy, które by³y w powszechnym u¿yciu w instytutach lub prze-
jête od poprzedników Tyrša z oryginalnym lub zmienionym zna-
czeniem (por. Šebánek 1913, s. 176), jak np.:
a) u¿ywane w instytucie Malýpetra: skok, skok do výšky, do dálky,

kladina, ûebøík vodorovný, šikmý, kolmý, kolovadlo, madla, špl-
hati, hrazda, hùl, koza, kruhy, kùò;

b) u¿ywane w innych instytutach: bradla o dvou ûerdích, èinky,
hnízdo, chmat, chmat plný, chmat vidlitý, podchmat, nadchmat,
vis, podpor, pøechmat, prapor, pokos, váha, skok o tyèi

c) przejête od Hájka: výkrut, poklek (Tyrš zmieni³ podøep na kleèení
o jednom kolenì)

d) u¿yte przez Ardelta w jego Tìlocviku pro dívky: bìh, cvièení,
skok do hloubky, houpání, krouûení, odhyb, pochod, poloha, cvi-
èení prostá, pøíraz, toèení a krouûení trupu, nohou, ramen (paûí),
zpøímení trupu, tyèe a provaz ke šplhání, házení oštìpem, bìhání
o závod, tìlocvik, míè, švihadlo, hrazda houpací, chùze, pøíhyb
a odhyb chodidla, výhroz, które przej¹³ bez zmian lub z ma³ymi
zmianami: svìs (u Tyrša: svis), vypínání (výpon), klonìní (klo-
ny), máchání (máchy), setrvání czy drûení (výdrû), poskakování
(poskok), rozruèení (rozpaûení), zpìt ruèení (zapaûení), rozpí-
rání (rozpor), klika (klik), obracení (obrat) (za: Pechan 1908
i Šebánek 1913).

2. Wyrazy przejête ze s³ownika Josefa Jungmanna bez zmiany zna-
czenia – to przede wszystkim oznaczenia po³o¿enia cia³a, jak np.:
loket, nárt, pata, paûe, pìst, podkolení, podpaûí, pøedloktí, rameno,
ruka, stehno, šlápì, tváø, týl, záda, záloktí, zápatí, zápìstí, záruèí:
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a) wyrazy powszechnie u¿ywane, nabieraj¹ce znaczenia gimnasty-
cznego w odniesieniu do danej dyscypliny, np.: rzeczowniki:
høbet (konì), jednotlivec, krok, lano, obvod, osa, odraziti se, stoj,
strána, støed, vrhati, zkouáka, zmìna; przymiotniki: celý, èelí,
jednoduchý, lichý, obyèejný, zadní; przys³ówki: kolmì, napøed,
nazad, pøímo, šikmì itp.

b) wyrazy ju¿ ze znaczeniem gimnastycznym u Jungmanna: cvièení
tìla, cvièitel, chùdy, jablko na jílci, jílec, konèíø, luk u meèe, po-
chod, postavení, pozor, rozstup, šerm, štítek na jíltìlocvik, tìloc-
vièný, touš, velení, zápas, zápasník.

3. Wyrazy przejête ze s³ownika Jungmanna z nowym znaczeniem, lo-
gicznie wyprowadzonym z podstawowego, np.: bøemena – u Jung-
manna ‘tìûký pøedmìt vùbec’, u Tyrša ‘tìûké ûelezné náøadí k zdvi-
hání’; èasomíra – u Jungmanna ‘míra sylab ve verši dle èasu’,
u Tyrša ‘poèet dob pøi prostných cvièeních v oddílu cvièebním’;
èlen – u Jungmanna ‘spojení dvou údù, kloub’, u Tyrša ‘poøadí cvi-
èencù’; dozorný – u Jungmanna ‘ten, kdo na nìco dozírá’ u Tyrša
‘pouze krajník na levém køídle èlenu’; klus – u Jungmanna ‘zvláštní
zpùsob bìhu koòského’, u Tyrša ‘obdobný bìh u èlovìka’; kotouè –
u Jungmanna ‘koleèko, kruh’, u Tyrša ‘toè nìkolikrátì po sobì
provedený, tak ûe tìlo opisuje nìkolikanásobný kruh’.

4. Wyrazy przejête z jêzyka potocznego, jak i ró¿nych gwar czeskich
i s³owackich oraz przywrócone do u¿ycia slowa, które z niego ju¿
wysz³y, np.: chùdy ‘nastroj k chození dvì tyèe opatøenì stupatky
pro nohy’, wyraz spotykany u J. A. Komenskiego (Labyrint svìta)
oraz w s³ownikach Veleslavína; sot ‘pøi rohování utok paûí, kterou
trèíme proti sokovi’, odnotowany w tomie XIII s³ownika Mater
Verborum, jak równie¿ w Kronice Dalimila (Dalimilova Kronika)
jako sota w znaczeniu ‘rána, uhození’.

Z dialektów Tyrš przej¹³ za poœrednictwem Jungmanna: drouk
‘oblé ûelezné tyèe’, s³owackie drúk ‘kus tyèe nebo klády, také kyj’;
stoj ‘postoj rùzný pøi prostných cvièeních’, u Jungmanna ‘s³owacki
wyraz okreœlaj¹cy stanie’.

A. Šebánek (1913, s. 281) odnotowuje tylko jedno zapo¿ycze-

nie innos³owiañskie: kolovati, które Jungmann przej¹³ z jêzyka pol-
skiego (por. definicjê ‘v kole se otaèeti’), Tyrš odnosi ten termin do
æwiczenia na kolovadle.

5. S³owa utworzone samodzielnie przez Tyrša. W tym celu zbada³
ca³y S³ownik czesko-niemiecki J. Jungmannna, z którego wybra³
tylko te podstawy s³owotwórcze, które odpowiada³y nowemu pojê-
ciu gimnastycznemu, a zarazem by³y na tyle produktywne, by przy
pomocy przyrostków i przedrostków utworzyæ derywaty i nazwaæ
nimi pokrewne æwiczenia jednej kategorii. W swojej pracy s³owo-
twórczej Tyrš postêpowa³ w dwojaki sposób:
a) tworzy³ wyrazy z³o¿one z dwóch podstaw s³owotwórczych, np.:

celoobrat (celý + obrat), dalekovysoký (daleko +vysoký);
b) derywowa³ s³owa przy pomocy przedrostków i przyrostków

z ju¿ istniej¹cych podstaw s³owotwórczych, np.: dokop, dopo-
moc, malíkový.

S³owom przedrostkowym i przyrostkowym, zaczerpniêtym od
Jungmanna, da³ nowy prefiks lub sufiks taki, aby powsta³e s³owo
przynale¿a³o do oznaczonego pojêcia gimnastycznego, np.: odvrat
(u Jungmanna návrat), únik (u Jungmanna vznik); cvièištì, cvièebný
(< cvièiti), odboèka, odboèmo (< odboèeti), zákroèný (< zakroèiti).

Przedrostki i przyrostki zajmuj¹ wa¿ne miejsce w terminologii gim-
nastycznej, poniewa¿ modyfikuj¹ znaczenie podstawy s³owotwór-
czej. Poni¿sze przedrostki wnosz¹ ze sob¹ nastêpuj¹ce znaczenie:
pøed- ‘ruch do przodu’: pøedpaûit, za- ‘ruch do ty³u’: zapaûit, roz-
‘ruch nog¹ od siebie’: roznoûit, v- ‘kierunek ruchu’: vpravo, po-
‘mniejsz¹ miarê ruchu’: skok – poskok, vz- ‘ruch w górê’: vznos. Nato-
miast przyrostki u¿ywane by³y dla oznaczenia: -ný ‘uœciœlenie po³o¿e-
nia wszystkich postaw stoj¹cych, klêków, siadów i le¿enia’: stoj pøed-
noûný, sed roznoûný, -mo ‘opisywania zwisów, podporów i rzutów’:
svis stojmo, -ka ‘przeskoków przez przyrz¹dy” skrèka zamiast pøe-
skok skrèmo (por. Šterc 1908, s. 13).

Wyj¹tkowym sposobem s³owotwórczym pos³u¿y³ siê Tyrš w wy-
padku tworzenia dewerbatywów. Zaczerpniêtym od Jungmanna cza-
sownikom wydziela³ rdzeñ (koøen), który zaczyna³ funkcjonowaæ ja-
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ko samodzielny wyraz, np.: dotyk < dotýkati, klek < kleknouti, podup
< podupati, výpon < vypnouti (w tym przypadku z wystopniowanym
rdzeniem pn- w pon-).

Sposób ten by³ rozpropagowany przez poetê Jana Kollára zwra-
caj¹cego szczególn¹ uwagê na dŸwiêcznoœæ poezji. Odradza³ miêdzy
innymi u¿ywanie wyrazów zakoñczonych na -í lub -ství. Rzeczywi-
œcie niektóre typy wyrazów zaczêto zastêpowaæ innymi, na przyk³ad
rzeczowniki odczasownikowe zakoñczone na -ání, -ení rzeczownika-
mi afiksalnymi: bìhání – bìh (por. Hauser 1978, s. 20, 122). Dewerba-
lia z zerowym sufiksem tworzone by³y pod wp³ywem polskim (por.
Hauser 1978, s. 120 i Or³oœ 1987, s. 294, 295).

Po powrocie do Pragi z Novego Jáchymova w 1861 r. M. Tyrš
sporz¹dzi³ wykaz poszczególnych terminów . Terminologia ta nie by-
³a jeszcze kompletna. Obejmowa³a nazwy æwiczeñ na przyrz¹dach
i niedostateczn¹ iloœæ nazewnictwa æwiczeñ ogólnorozwojowych. Po-
mimo i¿ brakowa³o terminów zapaœniczych, szermierczych i musztry,
by³a ona w dziedzinie gimnastyki pierwsz¹, przemyœlan¹ i zdoln¹ do
dalszego rozwoju terminologi¹.

Próbê uzupe³nienia terminów æwiczeñ ogólnorozwojowych podj¹³
Adolf Hájek, wydaj¹c w 1862 roku Prostocviky, na potrzeby nowo
za³o¿onego oddzia³u Sokola w Chrudimi. Bazowa³ na S³owniku J. Jung-
manna i s³ownictwie Tyrša z 1862 r., a pod wzglêdem formalnym na
pracy R. Stephany’ego Merkbüchlein für Turner.

W miêdzyczasie Miroslav Tyrš udoskonala³ swoj¹ terminologiê,
któr¹ wydano po raz drugi w 1867 r. jako Nìmecko-èeské názvosloví
tìlocvièné i Nìmecko-èeské názvosloví šermíøské. W porównaniu
z pierwszym wydaniem przyby³o 50 nazw gimnastycznych, uzu-
pe³nione zosta³y te¿ nazwy szermiercze (200 nowych) i dotycz¹ce
musztry. W przypadku istnienia kilku okreœleñ jednego æwiczenia zo-
sta³o wybrane jedno, najbardziej odpowiednie. Nie bez znaczenia

okaza³ siê wp³yw zmian w niemieckim nazewnictwie zaproponowa-
nych przez K. Wassmannsdorffa w wydanym w Berlinie w 1861 r.
Vorschläge zur Einherl in der Kunstsprache des deutschen Turnens,
w którym ujednolica samodzielnie istniej¹ce nazwy w gimnastyce
wojskowej, szkolnej, turniejskiej, zdrowotnej, ludowej i akrobatycz-
nej. Nazwy te nie by³y wyraŸnie rozgraniczone, przenika³y z jednej
dziedziny do drugiej, wprowadzaj¹c zamêt.

Rok póŸniej ukaza³o siê trzecie wydanie terminologii zatytu³o-
wane Nìmecko-èeské názvosloví tìlocvièné dle Ravensteina nové
a úplné spracováno. Nìmecko-èeské názvosloví šermíøské dle Lübké-
ho. Èesko-francouské nazvosloví šermíøské, w którym mniej trafne
wczeœniejsze nazwy zamieniono na inne.

W latach 1868–1872 w Kronice práce, osvìty, prùmyslu a nálezùv
pod red. Jiljego V. Jahna i Martina Pokornego wydano Základové tìlo-
cviku Miroslawa Tyrša. Autor zawar³ tutaj opracowany przez siebie
czeski system æwiczeñ gimnastycznych, uzupe³ni³ o terminy zapaœni-
cze i bokserskie oraz nada³ ostateczny kszta³t nazewnictwu, o dosko-
na³oœci którego najlepiej œwiadczy fakt, ¿e zosta³o przejête do szeregu
prac z zakresu gimnastyki (por. Pechan 1910, s. 230) oraz do s³owni-
ków: Niemiecko-czeskiego s³ownika wojskowego (Vojenský slovník
nìmecko-èeský, 1871) przez Ferdinanda Èenskiego oraz do S³ownika
czesko-niemieckiego (Slovník èesko-nìmecký, 1878–1894) przez
Františka Kotta.
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