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In fo r ma cje dla Au to rów „Bo he mi sty ki”

Ze wzglę du na ko nie cz ność ujed no li ce nia stro ny gra fi cz nej te kstów dru ko wa nych
w „Bo he mi sty ce” po da je my po ni żej za sa dy opra co wa nia te kstu ma szy no pi su:

1. Ob ję tość artykułu nie powinna prze kra czać 15 stron nor mali zowa ne go ma szy no pi su
(format A4, 30 wierszy na stronie po 60 znaków w wierszu), ob ję tość re cen zji i pozo-
stałych tekstów (np. in fo r ma cji, artykułów jubi le u szo wych itp.) – do 8 stron.

2. Przy pi sy należy podawać po ar ty ku le.

3. Ta b li ce, wykresy i inne obiekty gra fi cz ne powinny być dołączone na końcu tekstu na od -
dzie l nych kartach. Na to miast w tekście Autor powinien za zna czyć mie j s ce, do którego
się one odnoszą.

4. W cudzysłowie po da je my tytuły cza so pism, kon fe ren cji, cytaty (o ile nie są inaczej
wyod rę b nio ne w tekście, np. inną wie l ko ścią czcionki).

5. Kursywą wyod rę b nia my wszy stkie oma wia ne wyrazy, zwroty, zdania, ponadto tytuły
prac zwa r tych i ich części (np. rozdziały), tytuły artykułów, zwroty obco ję zy cz ne wple -
cio ne w tekst. Na wydruku należy te fra g men ty oz na czyć linią falistą.

6. Pod kre śle nia te ksto we oz na cza my spacją, na wydruku – pod kre śle niem linią prze ry waną.

7. Zna cze nia wyrazów, idiomów czy innych zwrotów po da je my w łapkach ‘ ’.

8. Prace należy przesłać na dyskietce (wpisane do ko m pu te ra w pro gra mie WORD v. 6.0
i wyższa) z jednym wy dru kiem.

9. Autorów prosimy o dokładne podanie imion, nazwisk, stopni i tytułów za wo do wych lub
na uko wych, nazw miej s co wo ści, adresów pry wa t nych i numeru te le fo nu lub e- ma i lu.

10. Tekstów nie za mó wio nych Re da k cja nie odsyła.

Wa run ki pre nu me ra ty

1. Wpłaty na pre nu me ra tę są przy j mo wa ne na okresy roczne.

2. Cena pre nu me ra ty na cały rok wynosi 20 zł.

3. Wpłaty na pre nu me ra tę przy j mu je Wy daw ni c two „Pro”, skr. poczt. 7, 59–230 Prochowice.

4. Te r mi ny przy j mo wa nia pre nu me ra ty: na kraj do 10 li sto pa da, na zagranicę do 31 paź -
dzier ni ka.

Wy da w ca: Wy daw ni c two „Pro” i PWSZ w Ra ci bo rzu (47–400), ul. Ju liu sza Słowackiego 55, 
tel. (+ 48 32) 415 50 20, e- ma il: mie czy s law.ba lo wski@amu.edu.pl
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Doc. PhDr. Jiřina Hůrková-Novotná, CSc. w latach 1982–1993 pełniła

funkcję przewodniczącej Komisji Fonetyki i Fonologii Języków Słowiańskich

przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, a w latach 1990–1993 była
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w pracach Fonetická analýza konsonantických skupin v češtině (1966), Mlu-

vený projev a přednes (1984), Základy jevištní mluvy (1984), Kultura mlu ve-
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(1995), Tvar slova v přednesu (1995). 



Ma r ga ri ta MLA DE NO VA

So fia

Vy jadřování exi sten ce v češtině a v bulharštině

Exi sten ce je jedním z prvotních významů, které je nezbytné vy-
jadřovat v kadém ja zy ce. Pro to se ve všech jazycích u v počátečních
fázích je jich vývoje fo r mo va ly prostředky k vyjadřování to ho to výz-
na mu. V to m to ohle du existují některé typické rozdíly, ale té překva-
pivé sho dy me zi bulharštinou a češtinou. Ty to rozdíly a sho dy vzni kly
v době je jich samostatného vývoje spíše ce stou jazykových inovací
ne prostřednictvím zachování společného praslovanského dědictví.

Ty po lo gic ky moných prostředků k vyjadřování to ho to významu
je v slovanských jazycích pra kti c ky nevelké mnoství a jsou většinou
za sto u pe ny i v současném sta vu češtiny a bulharštiny. Z nich je na
prvním místě no mi na ce, pro toe u samotným pojmenováním urči-
tého materiálního ob je ktu ane bo abstraktního po j mu vyjadřujeme
i samotný fakt je ho exi sten ce, ne bo ab sen ce (sém ±exi sten ce). Mů-
eme říci, e exi sten ce je přítomna ja ko pre su po zi ce sko ro ve všech
výpovědích. Ta dy se však ne bu de me zabývat tímto způsobem vy-
jadřování univerzálie exi sten ce, pro toe no mi na ce je základním pra -
me nem slovní zásoby kadého ja zy ka a její pro ble ma ti ka tvoří sa mo-
statný a příliš rozsáhlý díl vědy o ja zy ce.

Ostatní způsoby vyjadřování existenciálního významu mo hou být
analyzovány na syntaktické úrovni a tvoří vlastně základní sloku
slučitelnosti jednotlivých slovních druhů. Ta dy se exi sten ce obo ha cu -
je také o ce lou řadu vedlejších významových sloek, specifických pro
kadý typ.

I. 

Z hle di ska formálního patří me zi nejjednodušší typ formování b e z -
p ř í s u d k o v ý c h  v ě t, které můeme po vaovat za elementární

způsob pre di ka ce, přisuzující danému ob je ktu příznak, nejčastěji vy-
jádřený syn ta ktic kou fo r mou přístavku. Ty to věty v současné bul-
harštině chápeme ja ko eliptické a potenciální místo přísudku v nich
oz načujeme pomlčkou:

[1] Човекът – творец на своята съдба. Člověk – strůjce svého osudu.   

Je zřejmé, e podobné věty mo hou exi sto vat i v češtině (Otec –
mistr štětce a pe ra. Бащата – майстор на четката и перото.),
přestoe ne j sou základním způsobem vyjadřování existenciálního vý-
zna mu ani v češtině, ani v bulharštině. Můeme vy s lo vit předpoklad,
e ja ko způsob vyjadřování vzni kly v indoevropských jazycích dost
brzy, pro toe jsou základní fo r mou pre di ka ce v latině a v dalších
starších jazycích (Re pe ti tio ma ter stu dio rum. Podrobnější analýzu
přináší Георгиев 1968). Ze současných slovanských jazyků je ten to
způsob vyjadřování nejrozšířenější a základní v ruštině, kde je ho hy -
pe r tro fie do sa hu je takových dimenzí, e je ho pouití je nevyhnutelné
při přisuzování příznaku věci ne bo osobě (Он артист. У нее кра-
сивые глаза. Он не дурак.). Jak dokládají příklady, ty to kon stru kce
jsou formálně ve l mi shodné se základními nominálními kon stru kce -
mi, které mají pod obu výlučně jmenných frází.

II. 

Nicméně v češtině i v bulharštině jsou do značné míry preferovány
v ě t y  v ý r a z n ě j i  d ě j o v é. U nich je základní existenční sém
(±exi sten ce) obo haceno o významy  adverbiální (±místo). V češtině se 
ten to sémantický typ vyjadřuje pomocí predikátů utvořených od slo -
ve sa být1 v je ho základním existenčním významu. 

[2] Na stole je váza. Za rohem je kavárna.

Pro ti to mu se v bulharštině pro podobné případy vy vi nu lo zvláštní
neosobní uití slo ve sa имам mít (srov. Стоянов 1973, s. 19), spe cia li- 
zované k vyjadřování exi sten ce:
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1 V této práci se opíráme o kon ce pci vztahu mezi slovním druhem slovesa a vět-
ným členem predikátem vyjádřenou v Příruční mlu v ni ci češtiny (1995).



[3] На масата има ваза. Зад ъгъла има кафене.  

Jak v citované práci uvádí St. Sto ja nov, v to m to případě slo ve so
„znamená, e něco je (exi stu je), nachází se někde ne bo v něčem bez
ohle du na oko l nost, kdo je je ho ma ji te lem”. Další otázkou je, je st li
podobná uití slo ve sa имам mají být po vaována za neosobní, ane bo
je sub jekt vyjádřen akuzativním zájmenem (има го някъде, нямаше
те atd., viz i další příklady 10, 11 apod.). Tím ale není vylouče-
na monost formálních transformací se zachováním existenciálního
významu, utvořených pomocí predikátů od slo ve sa съм být, také uve-
dených u St. Sto ja no va (Стоянов 1973, 191—192) ja ko způsob vy-
jadřování v bulharštině:

[4] Вазата е на масата. Кафенето е зад ъгъла.

Jak dosvědčují transformované bulharské příklady, v případech
uití slo ve sa имам hra je hlavní ro li sém ±exi sten ce, kdeto ±místo je
na druhém místě, v případech se slo ve sem съм má na opak prvořadou
důleitost přisuzování ±místa, kdeto ±exi sten ce je na druhém místě.

V to m to ohle du je zajímavá návaznost na aktuální členění vý-
povědi (ne bo v bulharské vědecké tra di ci tzv. funkční větné per spe kti -
vy). Funkční di stri bu ce predikátů utvořených od slo ves съм a имам je
taková: v případech, kdy sémantický podmět patří k rematické části
výpovědi, přísudek se tvoří pomocí predikátů od slo ve sa имам. Na -
opak situování sémantického podmětu v tematické části výpovědi do -
loené také člennou fo r mou (u muského ro du – plným členem),
vyadu je uití predikátů od slo ve sa съм. U predikátů se dvěma va len-
čními po zi ce mi v to m to případě hra je důleitou ro li slo vo s led a té
členný morfém (srov. podrobnější ar gu men ta ci u Иванчевa 1967).
Oba vyjadřují vzta hy, spojené s aktuálním členěním výpovědi:

[5] На масата има книга. : Книгата е на масата.  
[6] Тук има врата. : Вратата е тук.

Jak vidíme, téma (ne bo u Ivančeva ex po zi ce), které se nachází
v počáteční po zi ci, je vyjadřováno výlučně jménem se členem, kdeto
ostatní po zi ce mo hou mít ne bo nemít pod obu s členem pod le séman-

tické ro le a syntaktické fun kce to ho kterého větného členu (srov.
Иванчев 1967). 

V češtině ne jen e ne e xi stu je členný morfém, ale i slo vo s led nemá
ádný vztah k výběru hlavního výrazového prostředku, predikátu:

[7] Na stole je kniha. : Kniha je na stole.
[8] Tady jsou dveře. : Dveře jsou tady. 

Z bulharských příkladů je pa tr no, e v případě uití predikátu има
je existenční význam ve velké většině případů samostatný, tzn. e je
za sto u pe no sém ±exi sten ce, kdeto u predikátu съм je rematická část
reprezentována především adverbiálním větným členem, tzn. e sé-
mantická stru ktu ra za hrnu je na prvním místě sém ±místo a na druhém
místě je exi sten ce.

U predikátů jednomístných, kde je sém ±exi sten ce realizováno
nejsamostatněji, bez po mo ci adverbiále (které by mo hlo být ve výpo-
vědi jak tématem, tak réma tem), v bulharštině, stejně ja ko v češtině,
nemáme monost výběru me zi dvěma monými potenciálními pre-
dikáty:

[9]  Има връзка.: Връзка има.
[10] Spojení je.: Je spojení.

V těchto případech aktuální členění výpovědi ovlivňuje pod stat-
něji slo vo s led český ne bulharský, pro toe v češtině je poslední místo 
ve větě vy hra ze no pro re ma tic kou část, kdeto v bulharštině jsou
v takových případech oba slo vo s le dy na pro sto ekvivalentní a di fe ren -
cia ce části tematické od rematické se re a li zu je po uze intonačně.

III. 

Pravděpodobně kvůli specifické polyfunkčnosti slo ves съм (být)
a имам (mít) v obou jazycích vzni kly také  s y n o n y m i c k é  p r o -
s t ř e d k y,  které vyjadřují existenciální význam  s p e  c i a  l i  z o  v a -
n ě j š í  f o  r  m o u  i ja ko terminologický prostředek v odborných te x -
tech. V češtině to je exi sto vat, výpůjčka z la ti ny, která se ta dy přes
svou to tonost s být ve vyjadřování sématu ±exi sten ce obo ha ti la o do-
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datečný sém ±jednoznačnost, který ten to význam násobí, a také o další 
stylový sém ±vědecký styl, díky kterému vzniká vyšší stylistický sta -
tus výpovědi, obsahující exi sto vat. Poslední je pravděpodobně násled- 
kem pronikání výpůjček z la ti ny ja ko celá stylistická ro vi na, formující 
od bo r nou ter mi no lo gii ve středověku a zvláště výrazně v období hu -
ma ni s mu a částečně i ba ro ka. Pro to se i v současných českých te x tech
exi sto vat  jeví ja ko hlavní existenciální predikát. 

[11] Exi stu je velké mnoství bylin. 
 Съществува голям брой билки.  

Je ho uití ale není ome ze no po uze na odborné texty, ale rozšířilo se 
i do kontextů, které ne vyadují od bo r nou ter mi no lo gii, ale patří k vyš- 
šímu ne bo neutrálnímu (přiklánějícímu se k vyššímu) sty lu: 

[12]  Mezi nimi exi stu je velké napětí. 
     Има/Съществува голямо напрежение между тях.

Jak vidíme z bulharského překladu, ne j b liší bulharský protějšek
je съществувам, který patří také k vyššímu ne bo neutrálnímu ane bo
neutrálně-spisovnému sty lu a k ter mi no lo gii vědeckého sty lu, přes-
toe není výpůjčkou z cizího ja zy ka. U českého exi sto vat se dodatečně 
vy vi nu lo také neterminologické expresivní uití, nejčastěji v záporné
podobě.

[13] Tam to ne e xi stu je. 
     Там няма такова нещо./Там подобно нещо не съществува.  

V mluvené češtině se tvar ne e xi stu je uívá k vyjádření záporu
zdůrazněného, ve l mi kategorického (Няма начин! Нищо подобно!).

V bulharštině slo ve so съществувам prošlo analogickým vývo-
jem, ja ko v češtině exi sto vat. Na druhé straně sémantická to tonost
obou slo ves je do loena i to toností základního sému ±exi sten ce,
o které svědčí nejpřesněji i vnitrojazykový překlad bulharského е/има
bulharským съществува (srov. např. zde citovaný úryvek z práce St.
Sto ja no va (Стоянов 1973) v sou vi s lo sti s příkladem 3). Vedlejší sém
±jednoznačnost a ±vědecký styl se projevují jak při vzájemném pře-
kladu, tak při vnitrojazykovém srovnání v bulharštině, kde je mno-

hoznačné e obyčejně doplňováno synonymickým съществува pro
jednoznačnost vědeckých a populárních textů. Ve srovnání s има
vytváří e lepší podmínky i pro ja zy ko vou eko no mii u gramatického
sématu, pro toe съществува je jednomístný predikát v no mi na ti vu
i při re a li za ci zájmenné, kdeto има v případech se zájmenným aktan -
tem vyadu je akuzativní ob jekt, často zdvojený (има ме, няма ме,
мен ме няма, него го няма, Иван днес го няма.).

IV. 

Z to ho, co jsme zatím uve d li, by si mohl čtenář, který tu to pro ble -
ma ti ku dobře nezná, vy vo dit závěr, e na rozdíl od terminologických
exi sto vat/съществувам se v obou jazycích slo ve sa být/съм a mít/
/имам rozdělily ve fun kci vyjadřování exi sten ce tak, e být zůstalo ja -
ko hlavní vyjadřovací prostředek v češtině, kdeto имам v bulharšti-
ně. Jak jsme u kon sta to va li, v bulharštině také není cizí vyjadřování
±exi sten ce ±místo prostřednictvím p r e d i k á t ů  o d  s l o  v e  s a
с ъ м. Kromě to ho se i v češtině vy vi nu lo časté uití mít v čistě
existenciální fun kci, u kterého se re a li zu je výhradně sém ±exi sten ce.
Jsou typické pro výpovědi oznamovací i tázací, které přes formální
vyjadřování oso by můeme chápat ja ko ek vi va len ty „neosobního”
bulharského има: 

[14] Mám tady jednu knihu. Тук има една книга.

Ta to sho da je i ta dy zřetelnější u dvoumístných predikátů, kde exi -
stu je po zi ce pro příslovečné určení s významem ve l mi blízkým ne bo
to toným s určením místa. To je ve l mi zřetelné u ivotného ob je ktu:

[15] Kde máš bratra?

V to m to případě není moný bulharský překlad s имам (*Къде
имаш брат ти?), po zi ce příslovečného určení můe být uve de na po -
uze predikátem съм:

[16] Къде е брат ти?  

Kon stru kce s být je v zásadě moná také v češtině:
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[17] Kde je tvůj bratr?

ale v mluvené češtině ji vytlačují výpovědi ty pu citovaného ja ko č. 15
s predikátem mít.

Je zřejmé, e v případech vyjadřování ry ze existenciálního vý-
znamu (±exi sten ce) je pro češtinu typické uití dvoučlenných výpo-
vědí, utvořených pomocí predikátu být a podmětu (10), kdeto v bul-
harštině je základem pre di ka ce slo ve so има, uité neosobně. V třetí
osobě se i ta dy fo r mu je aktant, o kterém je diskutabilní, zda ho máme
po vaovat za sub jekt, ne bo za ob jekt (9). Sporná otázka vzniká u trans-
formací ty pu Има го/я. Няма го/я., kde máme zájmenný tvar v aku za -
ti vu, tj. formálně ne to toný s nominativním tva rem, který je pro
podmět typický.

V. 

V případě  s p o j e n í  e x i s t e n c i á l n í h o  a  l o k a t i v n í h o
v ý z n a m u,  kdy se určení místa stává nedílnou součástí pre di ka ce
(±exi sten ce ±místo) a vzniká adverbiální po zi ce vyjadřující místo,
uití съм a имам je úplně opačné ve srovnání s předchozím.
V takových větách se v bulharštině v ro li podmětu uívá výhradně
съм:

Книгата е на масата. Kniha je na stole.
Ресторантът е зад ъгъла. Re sta u ra ce je za rohem.
Брат ми (си) е у дома. Bratr je doma.

kdeto v češtině zaznamenáváme si l nou ex pan zi slo ve sa mít, zvláště
v ústních pro je vech, kde se formují aktuální ten den ce jazykové dy na -
mi ky: 

[18] Mám to někde tady. ‘Тук някъде е./Тук някъде съм го сложил(а).’  
[19] Dneska máme hezké počasí. ‘Днес времето е хубаво.’ 
[20] Kde máš bratra? ‘Къде е брат ти?’ 
[21] Koho to tady máme! ‘Я, кой ни е дошъл! Я виж, кой е/бил тук!’   

Vznik vedlejšího sématu je mi mo jiné do loen také okolností, e
při překladu e je moná dost široká škála variací bulharských ek vi-

valentů (е/сложил съм го, дошъл е, тук е) mi mo omezený rámec
čistě existenciálních slo ves. Dost významný je třeba fakt, e v obou
jazycích je inventář predikátů vyjadřujících existenciální význam
příliš omezený – съм/být, имам/mít, a pro to se terminologizovaná exi -
sto vat/съществува postupně rozšiřují i do neterminologických sfér.
Změny nastalé v sou vi s lo sti s prvkem ±místo poukazují na úplně
protichůdný vývoj těchto predikátů v češtině a v bulharštině – v pří-
padě ry ze existenciálního významu (+exi sten ce –místo) v češtině ex -
pan du je být, v bulharštině – na opak – има, kdeto u (+exi sten ce
+místo) – v bulharštině съм a v češtině mít. Navíc spe cia li za ce
prostředků k vyjadřování existenciálního významu (+exi sten ce –mís-
to) je v bulharštině explikována i formálně vydělením petrifikovaného 
tva ru има, v češtině na opak oba dru hy predikátů (být i mít) zachová-
vají pravidelné tva ry časování slo ves, bez formálních rozdílů ve srov-
nání s hi sto ri c ky vzniklými tva ry tří osob a dvou čísel.

Kromě to ho v češtině, stejně ja ko v dalších slovanských jazycích,
lze  vyjadřování obou sémat (+exi sten ce +místo) uskutečnit také
pomocí slo ves po lo hy v pro sto ru (leet, sedět, stát, vi set), které jsou
v bulharštině ne pouitelné k vyjádření sému ±místo

[22] Kniha leí na skříni. Книгата е на шкафа.
[23] Váza stojí na stole. Вазата е на масата
[24] Kabát visí na věšáku. Палтото е/виси на закачалката.
[25] Otec sedí v křesle. Татко е/седи на креслото.

Jak uka zu je bulharský překlad českých příkladů, ja ko sy no ny mum
bulharského existenciálního e můe být uito po uze predikátů седя
a вися, kdeto стоя a лежа podléhají důleitým změnám ve své
sémantické struktuře (podrobnější analýzu části těchto sémantických
transformací srov. Станишева 2003). Podobné ten den ce k sémantic-
kým transformacím můeme sle do vat i v ruštině (srov. analýzu v Пет-
кова 2003, kde jsou uve de ny příklady uití slo ves po lo hy v abs trakt-
ním významu).

Můeme shrno ut, e sémantika slo ves съм/být a имам/mít za hrnu -
je přímý vztah k existenciální a prostorové cha ra kte ri stice objektů, ale
její trans fo r ma ce jsou v obou jazycích v jednotlivých případech orien -
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továny na pro sto nečekaným směrem. Týká se to například ne ga tiv-
ních tvarů slo ve sa има (to ti няма) v bulharštině, které negují exi sten- 
ční význam:

[26] Няма връзка.  Není spojení.
[27] Там няма ресторант. Tam není re sta u ra ce.
[28] Няма нищо такова.  To není pravda.

Ty to případy přesně odpovídají ji uvedenému „neosobnímu” uití 
има s opačným významem (–exi sten ce), které mo hou být česky dobře 
vyjádřeny pomocí záporných tvarů být – není. Ve l mi zajímavé jsou
specifické bulharské re kce u to ho to uití има – има го, няма го v ty pi -
c ky existenciálním významu s akuzativním tva rem sub je ktu, a také
s rekcí příbuzného, ale významově ukazovacího ето го, které ne-
podléhá transformacím ty pu *него го ето, *защо го ето?, *дали го
ето?, na rozdíl od případů, které v ja zy ce skutečně existují: има
го/няма го ta dy je/není ta dy, него го има/него го няма on je ta dy/on
ta dy není, защо го има?/защо го няма? proč je ta dy?/proč ta dy
není?, případně защо е тук? proč ta dy je?

VI.

K o n  s t r u  k c e  s  е т о  (názor na je ho ukazovací predikativní
význam srov. u Стояновa 1972) mají vzdálené pa ra le ly v současné
řečtině, kde také neřídí pravidelný nominativní tvar zájmen (νά τος =
ето го = doslovně ta dy ho, kde vidíme přesnou sho du s bulharským
tva rem na rozdíl od češtiny). Pro ty to významy se v češtině vy vi nu ly
kon stru kce s mít paralelní s bulharskými, ale odlišné od nich: 

[29] tady máš/máte (= ето, заповядай(те), ето ти/ви),

které nevytlačily úplně kon stru kce s být: 

[30] tady je (= ето го, ale takй тук е),
[31] tady není (= няма го, ale takй не е тук).

Kromě to ho jsou ty to české tva ry ekvivalentní bulharským, kde
paralelně koexistují tva ry, které mají reálné trans fo r ma ce v ja zy ku,
a takové, které ne mo hou mít trans fo r ma ce:

[32] Ето го : *Него го ето : Той е тук = Tady je : Tady ho máte.
[33] *Защо го ето? : Защо е тук? = Proč je tady? : Proč ho tady máme? 
[34] *Дали го ето? : Дали е тук? = Je tady? : Máme ho tady?
[35] Няма го : *Защо не го ето? : Защо го няма? = Proč ta dy není? : Proč

ho ta dy nemáme?

Jak uka zu je poslední sku pi na příkladů, v bulharštině má de mon -
stra ti vum ето řadu omezení ohledně mono sti tázacích transformací.
V je ho sémantické struktuře je přítomný význam ±ukazování a ve
frázích s enklitickým zájmenem, které zakládá ±ukazování ±exi sten -
ce. Takové fráze mají pa ra le ly v řadě dalších evropských jazyků,  ja ko
jsou rus. вот (které ale řídí nom.), fr. vo il, kdeto v češtině je ho
funkční ek vi va len ty patří k jiným slovním druhům. Spe ci fi kum čes-
kého ek vi va len tu je v tom, e se můe zakládat na predikátech od slo -
ves být i mít (ta dy/zde je/jsou, ta dy/zde máš/máte) a ome zu je se na 2.
os. sg. a pl. (29), (30), (31). Je to přirozený následek samotného cha -
rakte ru ukazování, vdy bezprostředně orientovaného na adresáta,
a pro to v ostatních osobách demonstrativní význam podléhá jistému
omezení v rámci systému. Ostatní oso by mo hou být vyjádřeny po uze
přítomností zájmen:

[36] Tady mě máte. Ето ме.
[37] Tady tě máme. Ето те.

V případech ja ko:

[38] Tady ho mám.  Тук(а) е.
[39] Tady ho mají.  Тук го държат./ Тук са го оставили.

bulharský překlad nemůe ob sa ho vat ето. Z to ho vyplývá, e sém ±uka-
zování v ko m bi na ci s ±existencí vyadu je samostatné formální pro-
středky, které v bulharštině a v češtině ne j sou to toné, ale v obou ja zy-
cích se projevují spe ci fic kou slučitelností predikátu v rámci systému.

Literatura

Г е о р г и е в  Ст., 1968, Към въпроса за семантиката и синтактичното изра-
зяване на безглаголното сказуемо. „Език и литература”, 1968, № 3,
c. 71–80.

171 172



Mi cha e la KU Z MO VA

Bla go e v grad

Ke konfrontačnímu popisu ustálených přirovnání
v bulharštině a češtině

V bulharštině a češtině tvoří ustálená přirovnání (UP) poměrně
velké so u bo ry jed no tek frazeologické po va hy, je se vyznačují spe ci -
fickými strukturními a sémantickými ry sy. Přestoe slovníky, obsahu- 
jící značné mnoství bulharských a českých UP,1 a teoretické stu die,2

zaměřené na je jich vnitrojazykový po pis a výklad, by ly publikovány
ji více ne před dva ce ti le ty, zůstaly ty to jed no t ky mi mo okruh kon -
fron- tačně porovnávacího stu dia obou jazyků.3

Ve svém příspěvku se zaměřím hlavně na pro ble ma ti ku me zi ja zy-
kové ek vi va len ce, přičem bu du věnovat po zo r nost také faktorům,
s ni mi souvisejí sho dy a rozdíly, zjištěné při kon fron ta ci na úrovni
jednotlivých UP v bulharštině a češtině.

Vzhle dem k strukturní, popř. sémantické sekundárnosti fra ze o lo -
gických jed no tek se vztah mezijazykové ek vi va len ce v ob la sti fra ze o -
lo gie pod le A. Rajchštejna4 zakládá jed nak na shodě ko m po nen to-
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Přirovnání (SFČI); Речник на устойчивите сравнения в българския език (Кюв-
лиева 1986). 

2 Srov. Čermák 1983, Кювлиева 1986.
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4 Podrobněji viz Райхштейн 1979.
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vého sloení a strukturní or ga ni za ce konfrontovaných jed no tek (jde
o tzv. sho du aspe kto vou), jed nak na shodě významové (jde o tzv. sho -
du funkčně-sémantickou). Ko m bi na ce aspektové a funkčně-sémantic- 
ké sho dy se vy sky tu je poměrně zřídka, a pro to se při mezijazykové
kon fronta ci frazeologických jed no tek rozlišuje me zi tzv. úplnými
(symetrickými) a částečnými (asymetrickými) ek vi va len ty.5 

V ob la sti bulharských a českých UP lze vy me zit tři základní ty py
mezijazykových ekvivalentů – ek vi va len ty identické, analogické
a para lelní. Vymezení uvedených typů mezijazykových ekvivalentů
vychází z kombinací shod a rozdílů zjištěných na základě kon fron ta ce
jednotlivých bulharských a českých UP vzhle dem k následujícím
parametrům: 
a) význam konfrontovaných jed no tek, 
b) jejich mo ti va ce, 
c) struktura, 
d) komponentové sloení, 
e) stylová cha ra kte ri stika.

Identické ek vi va len ty se vyznačují významovou, motivační, struk- 
turní, kom po nen tovou a sty li stic kou sho dou, co znamená, e mají
shod nou denotační a pra gma tic kou významovou sloku, vztahují se
ke stejnému motivačnímu mo de lu, jsou stejného strukturního ty pu
a obsahují ekvivalentní lexikální ko m po nen ty, např. být slabý/hubený
ja ko komár  слаб/тънък като комар; být tlustý ja ko sud  дебел
като бъчва; mít vla sy ja ko hedvabí  коса като коприна; být chlu-
patý ja ko opi ce  космат като маймуна; být červený/začervenat
se/zrud no ut/zapálit se ja ko pivoňka  червен/почервенея/изчервя
се/пламна като божур; spát ja ko zajíc  спя като заек; spát ja ko
nemluvně  спя като бебе; být krásná ja ko bohyně  красива като
богиня; po hy bo vat se/cho dit ja ko au to mat  движа се/ходя като
автомат.

Me zi uvedenými bulharskými a českými UP je vztah symetrické
identické ek vi va len ce. V so u bo ru bulharských a českých UP se častějí 
vyskytují jed no t ky asymetrické, me zi ni mi existují jisté dílčí ko m po- 
nentové, strukturní ne bo stylové rozdíly, které však neporušují vztah
identické ek vi va len ce, např. být (hezký/krásný) ja ko obrázek  хубав/
/красив като картина/картинка, být utahaný jak alík/pes/ čokl 
уморен като куче пес, smrdět ja ko tchoř  воня/смърдя/мириша
като пор, být (lutý) ja ko ci tron  жълт/жлътна се жлътвам се
като лимон, jíst ja ko bezedný  ям като без дъно, třást se/chvět se
(osikový) list  треперя като лист.

Me zi analogickými ek vi va len ty exi stu je významová a motivační
sho da, představují to ti různé komponentové re a li za ce tého mo ti-
vačního mo de lu, např. být (malý) ja ko cvoček  малък/дребен като
фъстък ne bo být (hubený) ja ko lunt  слаб като клечка. V uve de-
ných příkladech se bulharská a česká UP vztahují ke stejným motivač- 
ním modelům – m a l ý  j a  k o  [p ř e d m ě t  m a l ý c h  r o z m ě r ů] 
d r o b n ý, resp. t e n k ý  j a  k o  [p ř e d m ě t  m a l é  š í ř k y]  h u  -
b e n ý. Ve skupině analogických ekvivalentů lze rovně určit asy me -
trické jed no t ky. Asy me trie je zde dána etnokulturní spe ci fi kou ko m -
po nentových realizací motivačního mo de lu v obou jazycích, např. být
silný ja ko Bi voj  силен като Крали Марко, mít hla vu ja ko škopek/
/štoudev  глава като крина/шиник, dívat se ja ko Hon za/Ku ba/Fi lip
na je li to  гледам като шоп в жп разписание.

Paralelními ek vi va len ty jsou UP ty pu být zdravý ja ko buk? здрав
като камък. Jde to ti o jed no t ky se shodným významem, je jich mo -
ti va ce se zakládá na různých mo de lech. Výše zmíněné české UP se
vzta hu je k mo de lu zdravý ja ko [o b  j e k t   i v é  p ř í r o d y], srov.
ještě: být zdravý ja ko dub, být zdravý ja ko lípa; být zdravý ja ko tuřín,
být zdravý ja ko řepa, být zdravý ja ko hřib, být zdravý ja ko křen, být
zdravý ja ko fík. Bulharské přirovnání souvisí motivačně s mo de lem
zdravý ja ko [ob jekt neivé přírody], srov. ještě: здрав като канара,
здрав като кремък.6
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6 O mo ti va ci UP s významem ‘zdravý’ v slovanských jazycích pojednává N. I. Tol-
stoj (Толстой 1995).

5 Srov. např. ty po lo gie frazeologických ekvivalentů v prácích P. Ďurča (1989),
F. Buffy (1993), E. Sekaninové (1993, s. 104–111).

175



Při kon fron ta ci bulharských a českých UP se vyděluje také poměr-
ně velké mnoství bezekvivalentních jed no tek, je lze rozdělit do
dvou sku pin. První sku pi na ob sa hu je UP bez ustáleného strukturního
ek vi va len tu identického, popř. analogického ne bo paralelního, je jich
mo ti va ce se sho du je s motivací strukturně odlišných jinojazyčných
obrazných výrazů. Ve většině případů jde o motivační sho du me zi UP
a uzuálními jednoslovními me ta fo ra mi, např. být ja ko ko by la/kli s na a
кобила 1. Женската на кон. 2. прен. разг. Едра и груба жена
(BTR). Dru hou sku pi nu tvoří jed no t ky, je nemají ani strukturní, ani
motivační pa ra le lu, srov. cho dit ja ko pan skej pes v češtině ne bo
плащам като поп v bulharštině.

Sho dy a rozdíly me zi bulharskými a českými UP, na nich se
zakládá ty po lo gie mezijazykových ekvivalenčních vztahů, jsou pod-
míněný fa kto ry trojího dru hu – konceptuálního, kulturního a ja zy ko-
vého. Fa ktor konceptuální souvisí se sho da mi a rozdíly me zi kon ven-
čními konceptuálními sche ma ty metaforické po va hy (resp. me zi je -
jich va rian ta mi), motivujícími obrazné jazykové výrazy, včetně usta -
lených přirovnání.7 Ek vi va len ty identické a anlogické, vyznačující se
významovou a motivační sho dou, se vztahují ke stejným konceptuál-
ním schematům, kdeto mo ti va ce paralelních ekvivalentů a bez ek vi -
valentních UP se v některých případech zakládá na konceptuálních
sche ma tech unikatní po va hy.8 O konceptuálně podmíněných rozdí-
lech lze však mlu vit po uze v případě, e se dané UP motivačně ne s ho -
du je s ádným ustáleným jinojazyčným obrazným výrazem odlišné
stru ktu ry. Konceptuálně podmíněná je např. ab sen ce bulharských
ekvivalentů u českých UP hu ba/tváře ja ko lívanec/lívance, tváře ja ko
bochánky, tváře/ tvařičky ja ko buchtičky, tváře ja ko ma zan ce. V bul-

harštině to ti neexistují ani UP ani jiné ustálené obrazné výrazy vzta-
hující se k variantě konvenčního metaforického sche ma tu,9 na ní se
zakládá mo ti va ce uvedených jed no tek a dalších obrazných výrazů
v češtině, srov. ky no ut 1. (o testě) kvašením se stávat pórovitým a tím
nabývat na ob je mu […] 2. nabývat na ob je mu vůbec: dítě jen ky ne,
tlo u st ne, dobře vypadá je tlusté; ma so na ní jen ky nu lo by la tlustá;
kyprý 1. Objemově zvětšený a nadlehčený kynutím […] 3. expr.
baculatý, obtloustlý: kynuté bo ky, kynutá panička (SSJČ).

S fa kto rem kulturním na jedné straně souvisí asy me trie iden tic-
kých, analogických ne bo paralelních ekvivalentů, je jich ko m pa ra ta
jsou buď propriální po va hy10, ne bo pojmenovávají skutečnosti a si tu a -
ce z ob la sti tradiční hmotné a duchovní ku l tu ry (tzv. reálie), např. ke -
cat ja ko Pa la c kej, být silný ja ko Bi voj, do pad no ut jak sedláci u Chlu -
m ce, být ja ko zelená se d ma, sedět ja ko bu ch ta na pekáči; ćивея си
като Симеончо, начумеря се като баба Марта, слаб като чироз,
бистър като боза, стоя като пред кум aj.

Na druhé straně fa ktor kulturní podmiňuje ab sen ci ekvivalenů
u jedno tek, je jich mo ti va ce se zakládá na specifické symbolické hod- 
notě ko m pa ra ta, které odráí pro dané jazykové společenství chra kte-
ri stic kou in ter pre ta ci mimojazykové re a li ty buď v kon te x tu všedních
empirických ne bo mytologických a rituálních kulturních zkušeností,
ne bo v sou vi s lo sti s tradiční li do vou ne bo moderní (au to rskou) slo ves- 
ností, srov. např. bulharské UP хубава като капка, u něho mo ti vu-
jící symbolická hod no ta ko m pa ra ta vyplývá z obrazotvorných kon -
vencí lidové folklorní slovesností a autorské li te ra tu ry z ní čerpající.11
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9 Tady jde přesněji o unikátní variantu bázového schématu neivý objekt 
člověk.

10 Spojitost proprií s faktorem kulturním je dána jednak tím, e poukazují ke
kulturně specifickým konvencím pojmenovávání jed no t li vin, jednak tím, e aktua-
lizují zkušenosti nebo znalosti, které vyplývají z historického nebo kulturního kon-
textu, v něm ije dané jazykové společenství.

11 Na to poukazala V. Kjuvlieva ve svém příspěvku Естетическото възприе-
мане на света, отразено в българската фразеология, je přednesla na Třetí kon-
ferenci lexikologů, frazeologů a frazeografů v Sofii r. 2004.

7 Podrobněji o konceptuálních metaforických sche ma tech viz Пенчева 1998,
s. 227–246. Autorka vychází z kognitivní teorie me ta fo ry G. Lakoffa a M. Jo h n so na 
a vy me zu je čtyři bázová konceptuální sche ma ta, na niche se zakládá jazyková ob -
ra z nost sémantického pole „ČLOVEK “ – 1. člověk > neivý objekt; 2. neivý
objekt > člověk; 3. zvíře > člověk; 4. člověk > člověk.

8 Unikátnost motivace je zde míněna nikoliv absolutně, nýbr relativně, tj. pouze
v rámci konfrontovaných jazyků.



S působením fa kto ru jazykového souvisí komponentová asy me trie 
některých identických ekvivalentů, srov. být (krásný/hezký) ja ko anděl/
/andílek/andělíček a хубав/красив като ангел/ангелче, kde jsou roz-
díly v počtu paradigmatických va riant podmíněny slovotvornými spe -
ci fi ky ne bo (být) bílý ja ko li lie a бял като лилия/крин; bílý/bledý ja ko 
stěna/zeď a бял/блед като стена, kde ty to rozdíly vyplývají z asy -
me trické ek vi va len ce lexikálních komponentů. Na fa kto ru jazykovém 
je závislá také stylistická asy me trie – česká UP obsahující ko m po nen -
ty s obecně českou hláskovou pod obou ne bo bulharská UP, v nich
vystupují výpůjčky z turečtiny, se vyznačují vyšším stupněm ko lo-
kviálno sti ve srovnání se svými ek vi va len ty, např. být/cítit se ja ko
po ve j pra sku a чувствам се като пребит ne bo mlčet ja ko pařez
a мълча като кютук. S fa kto rem jazykovým souvisí rovně bezek -
viva len t nost UP, je jich mo ti va ce se celkově ne bo částečně zakládá
na hláskové shodě komponentů,12 např. гол като сокол, зет като
мед ne bo tváře ja ko slabikáře, krajíc ja ko zajíc apod.

Ve svém příspěvku jsem se po ku si la o stručnou cha ra kte ri stiku
ekvivalenčních vztahů me zi ustálenými přirovnání v bulharštině
a češtině. Otázka ek vi va len ce, resp. vymezení typů ekvivalentů a cha -
ra kte ri stka faktorů ovlivňujících spe ci fi ka ekvivalenčních vztahů
patří me zi důleité aspe kty konfrontačního po pi su a výkladů fra ze o lo -
gických jed no tek. Ten to aspekt úzce souvisí jed nak s pro ble mati kou
překladové le xi ko gra fie a fra ze o gra fie, jed nak s překladatelskou pra-
xí. Cha ra kte ri stika ekvivalenčních vztahů me zi ustálenými přirovná-
ními v bulharštině a češtině by se mo hla stát výcho di skem ekvi va len -
ce těchto jed no tek v rámci dvojjazyčného – bulharsko-českého ne bo
česko-bulharského – slovníku.
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12 Vzhledem k podobným případům v ruštině V. N. Telija píše o tzv. zvukosym-
bolické mo ti va ci (Телия 1996, s. 198).



Chri sti na DEJ KO VA

So fie

K původu některých českých názvů střízlíka

Názvy střízlíka obecného (Tro glo dy tes tro glo dy tes) v češtině jsou
četné a rozmanité. Převáná většina nářečních výrazů je za chy ce na na
mapě č. 36 eského jazykového at la su 2 (dále JA 2), kde se kromě in fo r -
ma ce o územním rozšíření jednotlivých názvů podává stručná ja zy ko-
vá cha ra kte ri stika mapovaných výrazů vzhle dem k je jich lexikálním,
slovotvorným a hláskoslovným rozdílům, je jich hi sto rii a původu.
V rámci lexikálního komentáře se vysvětluje také sémantická mo ti va -
ce ety molo gi c ky průhledných pojmenování (JA 2, s. 109–110, 112).
Názvy střízlíka tvoří určitý lexikální subsystém v rámci českého
systému ornitologických názvů. Cílem to ho to příspěvku je na základě
naskytajících se systémových zákonitostí, které se týkají ono ma zio-
logických (motivačních) modelů1 (dále OM) ztvárněných jazykově
určitými slovotvornými mo de ly, do brat se původu (te dy sémantické
mo ti va ce a slovotvorné stru ktu ry) ety molo gi c ky neprůhledných náz-
vů, zděděných z praslovanštiny ne bo nově utvořených v češtině.2

Soustředíme se na původ jen některých nářečních pojmenování, a to
názvů střízlík, stří, čerčyk, čyrček, drmolízek, skulínek, tršček, trcek

(je jich stručné etymologické výklady v JA 2 jsou bu nepřesvědčivé,
ne bo vyadují určité opra vy a doplnění) a také názvu hrázíček, který
uvádí Bartoš ve svém dialektickém slovníku moravském (Bartoš
1906).

Výraz střízlík, který se ujal do vědeckého názvosloví, je pod le JA
rozšířený po celých echách i na Moravě a je zpra vi d la po vaován za
slo vo mladší vrstvy”, výraz je poté správně charakterizován ja ko de -
mi nu ti vum k staršímu stří. Dial. stří je po vaováno za málo jasné,
uvádějí se příbuzné p. strzy żyk a dlu. stśě, stśěyk a připouští se
výchozí psl. *strěь (viz JA 2, 112). Dial. stří je nepochybně pra slo -
vanského původu. K uvedeným slovanským paralelám je třeba do dat
další příbuzné výrazy: stp. streż, sln. strk, dial. stréek (a také
stréič), sch. stri je, všechny tého významu, ve d le csl. стрижь
‘králíček, Re gu lus’, sch. dial. stri, striš ‘střízlík’ (a od nich utvořené
strii, striši) (Fink), r. стриж ‘břehule říční, Ri pa ria ri pa ria’, ukr.
стржик ‘rorýs, Apus apus’, br. стрыж tv. Na základě těchto pa ra lel
se rekonstruují psl. *striь ve d le *strěь, odvozené připonou -jь od
zvukomalebného kořene *strig-/*strěg- navazujícího na starobylý
indoevropský kořen *(s)treg- a je ho ab lau to vou va rian tu *(s)trog-,
ji mi se vy sti hu je zvuk, který ptáci vydávají (Po ko r ny 1949–1950, s.
1036, uvádí význam ‘syčet, cvrkat, cvrčet, fičet, svištět’). Od stejného
ie. koř. je také ř. στρίξ ‘so va’, přejaté do lat. strix tv., a ř. sl. τρίζω
‘cvrčet, fičet, svištět; skřípat, vrzat’ (viz Po ko r ny 1949–1950, s. 1336;
Va s mer 1953–1958, s. 3, s. 27, Schuster-Šewc 1978–1989, s. 18,
s. 1368; Bez laj 1977, t. 3, s. 336)3. I kdy by se střídání koř. vokálu
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a odhalené vývojové paralely umonily objektivnější pohled na vznik a dynamiku
jednotlivých pojmenovacích typů od doby praslovanské do současnosti. Tento
konfrontační pohled přispěl nejen k zachycení systémových souvislostí v obou
jazycích, ale i k určení původu konkrétních lexikálních jednotek zděděných z pra -
slo vanského ornitologického systému, nebo nově utvořených v jednotlivých jazy-
cích (viz Дейкова 2006).

3 Machkův výklad, který spo ju je pojmenování střízlík s lat. regu lus králíček (na
základě po do bno sti obou ptáků – jsou stejně malí), je nepřijatelný (Ma chek 1968,
s. 589).

1 Onomaziologickým modelem rozumíme typ mo ti va ce podle určitého příznaku
charakterizujícího pojmenovávaný předmět, resp. ptáka.

2 České názvy střízlíka jsem zkoumala v porovnání s bulharskými názvy ve své
větší práci o názvech ptáků v bulharštině a češtině. Při výkladu ornitologických názvů
jsem pouívala komplexní synchronně-diachronní metodologický postup, vycházela
jsem toti ze současného stavu v obou slovanských jazycích, ale dívala jsem se na něj
s dynamickým aspektem vzhledem k postiení původu, vývojových tendencí a pro du -
kti vi ty sledovaných slovotvorných typů, uívaných pro jazykové ztvárnění určitých
onomaziologických modelů. Porovnání v obou příbuzných slovanských jazycích



nevysvětlovalo ab la u tem, hlásková va ria bi li ta by se da la vy loit ono -
ma to po ickým původem kořene. Srov. např. psl. názvy stehlíka *šči-
gъlъ/*ščigъl’ь/*ščьgъlъ/*ščьgъl’ь // *stigъlъ/*stigъl’ь/*stьgъlъ/*stь-
gъl’ь, je jich hlásková va rian t nost se vysvětluje právě ono ma to po ic-
kým původem kořene, který se dá od vo dit od starobylých ie. Ono ma -
topoií *(s)kig-, *(s)kÓg-, *stig-, *stÓg- (Дейкова 2003; Дейкова
2006, s. 317–318). Z hle di ska slovotvorného praslovanské východis-
ko *striь ve d le *strěь (> č. stří) patří k archaickým činitelským
jménům tvořeným produktivním su fi xem -jь, který byl v pra ja zy ce
polyfunkční. Srov. ještě prs. *čiь (> č. čí ’pták Car du e lis spi nus’)
odvozené stejným su fi xem -jь od starobylého ono ma to po ia *(s)kÓg-
(viz Дейкова 2006, s. 317–318). Co se týká činitelských jmen utvoře-
ných tímto su fi xem, Sławski (SPs 1, s. 81) upo zoruje, e jde o sub stan -
ti va tvořená od pouhého kořene ja ko např. *po’ь ‘hlemýd’, od sl.
*po’zь *po’sti ’plíit se’. Pro praslovanštinu lze předpokládat také
deminutivní tva ry *strěikъ/*strěьkъ, je jich kon ti nu an ty by by ly
stč. střieik (Šmi la u er 1940, s. 390), č. nář. střiek, stryik, u Jun g man -
na té stříek, stříík (JA 2, s. 110–112). Samozřejmě ty to české a jiné
slovanské deminutivní tva ry by mo hly být také i pozdější útvary
jednotlivých slovanských jazyků. Musíme však počítat s tím, e pro -
du kti v nost deminutivních sufixů při tvoření názvů ptáků v češtině je
všeobecně slovanská slovotvorná vla st nost mající své kořeny v pra -
slovanštině (viz Дейкова 2006, s. 396–397). Sr. např. psl. *čiьkъ
(> čes. číek), čiikъ (ESSJ 4, s. 125). Pro du kti v nost sekundárních de -
mi nu tiv charakterizující a odlišující češtinu od ostatních slovanských
jazyků se odráí také v českém ornitologickém systému. Sekundární
de mi nu ti vum je nář. střiiček odvozené zdvojeným deminutivním su -
fi xem -iček. Dnešní vědecký název střízlík vznikl hláskovou obměnou 
va rian ty střílík utvořené su fi xem -lík od původního stří (sr. JA 2, s.
112). Ze synchronního (funkčně-strukturního) hle di ska je -lík rozšíře-
ná va rian ta dem. su fi xu -ík (stejně ja ko -lek ve vzta hu k -ek, viz o něm
TS 2, s. 89), ale svým původem je to komplexní činitelsko-demi-
nutivní su fix vzniklý spřeením starobylého činitelského su fi xu s kon- 
sonantickým ele men tem -l- s de mi nu tivním su fi xem -ík (z psl. -ikъ),

sr. např. stehlík Car du e lis car du e lis, dem. útvar od kon ti nu an ta psl.
*stügъlъ/*stügъl’ь/*stigъlъ/*stigъl’ь, sr. dial. sty hel’ (viz Дейкова
2000), ne bo brhlík Sit ta eu ro pa ea, dem. útvar od kon ti nu an ta psl.
*bürgъlъ, sr. stč. brhel, brhlec (viz Дейкова 2000). Podobným ko m p -
lexním činitelsko-deminutivním su fi xem -álek je opatřeno také cvrká- 
lek, jím se střízlík pojmenovává v českých nářečích (u íra, pod le
Ptáci). Lze připustit, e tva ry ja ko střízlík a také nář. čilík tv. vzni kly
vli vem tvarů stehlík, brhlík apod. Sekundárním de mi nu ti vem k tva ru
střízlík je střízlíček.

Názvy stří, střízlík (a další va rian ty) tvoří spo lu s názvy čiek,
čiik, čííček, čilík (ČJA 2, 110, 112)4 a názvem cvrkálek je den ze
základních onomaziologických modelů, pod le kterých se ten to pták
v češtině pojmenovává. Pojmenování to ho to OM vznikají pod le hla su
(vábení) či zpěvu ptáka, pod le zvuků, které vydává. Ten to motivační
příznak je ve shodě s vla st no st mi střízlíka popisovanými v or ni to-
logické literatuře: 

Zpěv je vzhledem k nepatrné ve li ko sti ptáka abnormálně hlasitý. Začíná jasnými
flétnovými hvizdy a končí cvrčením. Je to snad jediný náš pěvec, který zcela běně
zpívá i v zimě (spolu s křivkou). Také jeho varování cerr, cerr” je velmi pronikavé
(Naši pěvci). 

K to mu to OM lze zařadit také nář. čerčyk, čyrček (s měkkostí ty pi -
c kou pro slezská nářečí). V ČJA (d. 2, s. 110, 112) se ty to názvy
vysvětlují přenesením slo va čertík (patrně pod le zbarvení peří), ale
ten to výklad se nám zdá nepřesvědčivý hlavně po stránce sémantické.
Pod le nás jsou to nově utvořená zvukomalebná pojmenování, která lze 
od vo dit od onomatopoií čir-čir/ čer-čer (s neúplnou reduplikací),
vystihujících hlas ptáka. Tyté zvukomalebné kořeny nacházíme v čes-
kých slo ve sech čiřikat, čičirikat, čiřinkat, čiřinčet, sr. také slk.
čiri(n)kat’, ci ri kat’ o hla su koroptví a jiných ptáků, p. czy ry ka, r.
чиркать (Ma chek, ESJČS, s. 74), sr. také slk. dial. čerkat’, čirkac
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4 Podrobněji o těchto ono ma topoických názvech a o jejich předpokládaném
původním významu v češtině a v praslovanštině viz Дейкова 2000, s. 298,
317–318.



‘vydávat ne bo naráz způsobovat zvonivý zvuk’(SSN 1, s. 249). Va -
rian ta čyrček je odvozená su fi xem -ek, pomocí kterého se v češtině
tvoří nepatrný počet činitelských jmen, a to převáně názvy zvířat
a ro st lin, sr. cvrček, frček apod., v kterých se činitelská a deminutivní
fun kce přípony prostupují (TSČ 2, s. 75–76). To platí v plné míře i pro
názvy ptáků, sr. ještě du dek,a i jiných zvířat, např. no rek apod. Pod ob-
ným způsobem, ale fo r man tem -ík (nář. -yk) se jeví utvořeno i po j me -
nování čerčyk, I kdy ta to přípona má v češtině převáně fun kci
deminutivní. Lze ještě připustit, e tvar čerčyk je sekundární a vznikl
metatezí z původního čyrček. 

Nejlépe zastoupený je v češtině další OM zahrnující pojmenování
pod le místa, kde se ptáci vyskytují a zdrují. Do to ho to mo de lu se bez -
espo ru zařazují v ČJA 2 uvedené názvy plotník, plotňíček; plotňáček;
plotnárek; plotovníček; splotňiček; potplotňíček, potpłočak, křová-
ček, rošťák, rošťáček, skulínek. Právě k to mu to OM lze pod le našeho
so u du zařadit také názvy drmolízek, tršček, trcek (?), stejně ja ko i dial.
mor. hrázíček do loeno u Bartoše. 

Co se týká názvu drmolízek, v ČJA 2 (s. 112) správně se připouští,
e je to ko m po zi tum, ale další předpokládaný etymologický výklad
(týkající se prvního členu sloeni ny) je nepřijatelný: 

Nejasné, snad ko m po zi tum s ko m po nen ty drmol nař. ’drobný krok’ a lízek ’kdo
leze’ (srov. Jg. drmolit ’drobným krokem běet’). 

Pod le našeho názoru je druhý deverbální ko m po nent -líz- ( lézt)
spojený ko ne ktem -o- s prvním substantivním ko m po nen tem drm-.
To to drm- je třeba spo jit s č. drmek ’rostlina vitex’ (Kott), čili ’mořská
vrba, Vi tex ag nus castus’5, příbuzným s b. dial. дръм, дръма ‘nízké
křoví; keř, houští’, sch. MJ Дрм, Дрмна, Дрмно, dial. дрмун ‘ohra-
zená do ubra va, dubina’, sln. drmášča ‘houští aj.’, r. дром ‘nepronik-
nutelné houští aj.’6. Ten to první substantivní ko m po nent určuje ni ko li
způsob vyjádřeného dějového příznaku, nýbr místo děje, čili místo,

kde se pták zdruje – v křovím zarostlých částech le sa, v zahradách
s hustým po ro stem, v blízkosti vodních toků, ve vrboví u řeky atd.
(Uitečné pta c t vo, s. 25; Ptáci bez hra nic, s. 120; KAP, s. 184).7 Právě
ten to určující první ko m po nent má v to m to názvu diferenční, přízna-
kový cha ra kter. To se po tvrzu je ještě odvozenými jednoduchými náz-
vy ja ko č. dial. křováček (od křoví), rošťák, rošťáček (od roští), plotník
(od plo tu ‘střízlík ije v ivých plotech‘). Zajímavou přesnou onoma -
ziolo gic kou pa ra le lou je b. мушитрънче tv. – sloeni na jiného skla -
du, spíš jiného sle du komponentů. První verbální ko m po nent муши-
ja ko imperativní tvar slo ve sa мІша (се) ’strkat (se)’, dok. мІшна (се)
’strčit (se), ve c pat (se), zalézt, vklo u z no ut do něčeho’, druhý sub stan -
tivní ko m po nent -трън- ’trn’ a deminutivní su fix -че. Ono ma zio lo -
gicko-sémantickou pa ra le lou názvu drmolízek je něm. Za unschlüpfer
tv. (Klu ge 1967, s. 875–876) (utvořeno od něm. Za un ‘ohra da, plot’
a základu slo ve sa schlüpfen ‘vklouznout’). Sr. také něm. Za unkönig,
dial. Nes selkönig, Dornkönig8 (s druhým ko m po nen tem -König ‘král’
a s prvním ko m po nen tem s diferenčním významem Za un-, Nes sel-
’kopřiva’ a Dorn- ‘trn, trní’). Ze slovotvorného hle di ska ko m po zi tum
ty pu drmolízek, te dy stru kturního ty pu S–K–V, ztvárněno navíc demi -
nu tivním su fi xem -ek, svědčí o tom, e se slovotvorné ka te go rie no mi -
na ac to ris a no mi na agen tis navzájem prostupují a prolínají. 

Pojmenování tršček je do loeno v českém nářečí na území Pol ska.
V ČJA 2 se spo ju je s trcek (uvádí se v závorkách za ním), ale je ho další 
výklad se tam nepodává. Název trcek se jen spo ju je s nář. trcat ’jít
drobnými rychlými krůčky’. Ten to etymologický (resp. slovotvorný)
vztah je přijatelný jak z formálního, tak i ze sémantického hle di ska.
By lo by to de ver ba ti vum ztvárněné činitelsko-deminutivním su fi xem
-ek. Pták by byl pak pojmenován pod le svého výrazně malého roz-
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7 „Hnízdo střízlíka je umně zabudováno do spleti kořenů... Hotová kulovitá
stavba, byť značně rozměrná, se zcela ztrácí v kořenech vývratu, v hromadě roští
nebo ve spleti ostruinových šlahounů“ (Ptáci bez hranic, s. 120).

8 Viz Kluge 1967, přejatá z něm. Zaunkönig jsou č. dial. caunkenyk, caunkenich,
caukenik (ČJA 2, m. č. 36, s. 109).

5 Machek 1968, s. 128, povauje drmek za nejasné.
6 O etymologii a literature viz BER 1, s. 436.



měru a zárove s tím pod le své pohy b li vo sti a čilosti, s kte rou prolézá
husté sple ti křovin (viz KAP, s. 184; Uitečné pta c t vo, s. 26; Naši
pěvci). Po nově podaném výkladu č. drmolízek a po zamítnutí vzta hu
je ho prvního ko m po nen tu k subst. drmol by to by lo jediné po j me no-
vání motivované tímto příznakem.9 Co se týká va rian ty tršček, ta by
mo hla být vysvětlena ve vzta hu k jinému kořenu, který by před-
pokládal výše uvedené sémantické východisko – ivotní prostředí
střízlíka (v blízkosti vodních toků, vrboví u řeky, staré je zy a rybniční
hráze porostlé bujným křovím). V sou vi s lo sti s to u to sémantickou
motivací by tršček mo hlo být od vo ze no od dialektní hláskové pod oby
kořene č. třt-ina příbuzné p. trzc-ina tv. [sr. č. dial. (mor.) trst’ tv., slk.
trst’(ina)]10 se su fi xem -ek. Srov. sémantické pa ra le ly č. rákosník
’pták Acro ce p ha lus’ u Ma ch ka – p. trzcion ka, sch. trsni ca, trsten jak,
ukr. тростянка (viz Ptáci), názvy motivované stejným příznakem.
Srov. ještě polské dia le kty trzci niak ‘druh ptáka (=wró bel trzcin ny)’,
trzcio nek (mały) ’Sy l via arun di na cea (SGP 5, s. 430). Připustíme-li
vztah me zi oběma pojmenováními (tršček a trcek) a původnost tršček,
slo vo trcek by mo hlo vzni k no ut z tršček zjednodušením hláskové sku -
pi ny šč  č [o hláskové změně sr. p. dial. trci na = trzci na (SGP 5, s. 430)
a pak pravděpodobně v důsledku de ety molo giza ce by lo spo je no se -
kundárně a upra ve no pod le dial. trcat ’jít drobnými rychlými krůčky’,
srov. ještě dial. (laš.) trckač tv. (So cho va 2001, s. 250). Samostatný
vznik názvu trcek se samozřejmě také nedá vyloučit. Ze slo vo t vorné-
ho hle di ska tršček (a případně spojené s ním trcek) by by lo jméno ko-
natelské utvořené komplexním konatelsko-deminutivním su fi xem -ek. 

Od základového slo va sku li na by mělo být stejným su fi xem -ek
utvořeno také pojmenování skulínek (sr. ČJA 2 se skulínek vysvětluje
vzta hem k dem. sku lin ka). Su fix -ek se v českém ornitologickém

názvosloví vyznačuje ve l kou produktivností. Slovotvorná analýza
českých ornitologických názvů do vo lu je in ter pre to vat jej (spo lu s dal-
šími deminutivními su fi xy) ja ko slovotvorný fo r mant komplexního
cha ra kte ru, v něm se deminutivní (modifikační) význam ve l mi často
pro stu pu je s jinými mutačními významy.11 Čes. dial. hrázíček to také
po tvrzu je. Je to pojmenování vzniklé pod le místa, kde se pták zdruje,
kde ije. Je od vo ze no od dial. hráza, -e ’prázdný pro stor podél po le,
obyčejně křovím zarostlý, kam se ukládá kamení na po li nasbírané’
(Bartoš 1906) sekundárním deminutivním su fi xem -íček, který můe
být také charakterizován ja ko komplexní konatelsko-deminutivní su -
fix. 
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9 Pojmenování motivovaná zevnějškem ptáka (barvou jeho opeření a malými
rozměry) tvoří vlastní OM a jak je správně uvedeno v ČJA (2, s. 110), jsou to
převáně metaforické výrazy jako oříšek, paleček, králíček aj. Typologické pa ra le ly 
v tom ohledu po sky tu je také bulharština (viz Дейкова 2006, s. 302–303).

10 Viz o tom: Kopečný 1981, s. 382; Ho lub, Kopečný 1952, s. 389; Ma chek 1968,
s. 659.

11 Stejnou slo vot vor nou vlastností, týkající se různých deminutivních formantů,
se vyznačuje také bulharský ornitologický systém a zdá se, e tím oba slovanské
jazyky navazují na pra slo van skou slo vot vor nou ten den ci (viz Дейкова 2006,
s. 10–311, 396–397).



Cve tan ka AVRA MO VA 

So fia

Univerbáty v lexikálním systému ja zy ka1

Bádání o univerbizačních pro ce sech má ji v sla vi sti ce půlstoletou
tra di ci (Блaгoeвa 2003, s. 5). Přesto však ne j sou ty to pro ce sy dobře
prozkoumány ani v jednotlivých slovanských jazycích, ani v plánu
konfrontačním. Samotný termín uni ver bi za ce nemá jednotný, vše-
obecně přijatý význam. Me zi nejdiskutovanější otázky stále patří: co
je uni ver bi za ce; čím se pro je vu je; jaká je motivační báze univerbizač-
ních jed no tek (univerbátů, slov. uni ver bov, bul. yнивербaти, yнивер-
бaтиви, rus. yнивербaты); jaký cha ra kter mají ty to jed no t ky ja ko
druhotné nominační zna ky; je uni ver bi za ce jev slovotvorný, ane bo jev 
čistě lexikální aj. (přehled různých sta no vi sek v: Kaлишaн 1986;
Bosák 1987; Нeщимeнкo 2003).

To všechno určuje mo ti vy pro výběr tématu to ho to příspěvku.
Samozřejmě, v rámci referátu není moné po jed nat všechny sporné
otázky zevrubně. Chce me však akcen to vat některé základní problémy 
a nabídnout řešení, která by mo hla po slouit k dalšímu bádání uni ver -
bizačních jevů v slovanských jazycích. 

Jak známo, trans fo r ma ce víceslovných pojmenování (víceslov-
ných lexémů – ESČ 2002, s. 505, aнaлитичecких лeкcичecких eди-
ниц – Kaлишaн 1986, s. 13) v jednoslovná poprvé zkoumá A.V. Isa-
čenko (Иcaчeнкo 1958), který pouívá pro její označení dva termíny:
uni ver bi za ce a sémantická kon de nza ce. Au tor však neuvádí přesné
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1 Referát přednesený na kon fe ren ci Motivované slovo v lexikálnom systéme
jazyka. 7. medzinárodná kon fe ren cia. Komisia pre výskum slo vo t vor by slovan-
ských jazykov při Medzinárodnom komitéte slávistov. Bra ti s la va 27. 9. a
1. 10. 2004.

SSN Slovník slovenských nárečí, d. I. Bratislava 1994.

TS 2 F. Daneš, M. Dokulil, J. Kuchař a kol., Tvoření slov v češtině.
Odvozování podstatných jmen. Praha 1967.

Uitečné ptactvo J. Janda, Uitečné ptactvo našeho domova. V Praze 1898.
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vymezení obou termínů2, v důsledku čeho se ony v současné ja zy ko-
vědě pouívají ja ko sy no ny ma (viz Kaлишaн 1986, s. 4 a tam uve de -
nou li te ra tu ru).

Ve svém článku Isačenko (Иcaчeнкo 1958, s. 341–343) uvádí
sedm „případů” sémantické kon de nza ce: ko m po zi ce, spřahování, eli -
p sy jed no ho ko m po nen tu dvouslovné jed no t ky (eli p sy členu určova-
ného – sub stan tivi za ce ad je kti va ne bo eli p sy členu určujícího), afixál-
ní de ri va ce; tvoření tzv. zkrácených sloenin v ruské slovotvorbě,
částečně i v bulharské (cлoжнocoкpaщeнныe cлoвa, bul. cъкpaтeни
cлoжни дyми), me zi ně au tor řadí také iniciálové zkra t ky, a další dva 
případy, které se ob vy kle pozdějšími ba da te li (např. Helcl 1963;
Шиpoкoвaa 1991, s. 195; Нeщимeнкo 2003, s. 291; Блaгoeвa 2003)
neuvádějí.

Autoři se neshodují ani v tom, jak lze uni ver bi za ci vy me zit: ja ko
ten den ci, pro ces, ne bo slovotvorný způsob. Např. M. Helcl (1963) po -
vauje uni ver bi za ci (v širším smy s lu) za ten den ci ne bo ten den ce (au -
tor mluví o univerbizačních tendencích), ale cha ra kte rizu je ji součas-
ně i ja ko výraz jiné ten den ce (viz dále). J. Bosák také pokládá uni ver -
bi za ci v širším smy s lu za „všeobecnú ten den ciu vychádzajúcu z prin -
ci pu eko nó mie doro zumie va cie ho pro ce su (tzv. komunikatívna funk-
čnosť), ktorá sa uplatňuje vo všetkých jazykových rovinách a má
systémový cha ra kter” (Bo sak 1987, s. 232). Pod le au to ra uni ver bi za ce 
v uším smy s lu se uplatňuje v lexikální rovině a za hrnu je: 

l. tvo re nie jednoslovných pomenovaní na pozadí viacslovných motivujúcich
pomenovaní, a to: a) deriváciou (presilová hra — pre si lov-k-a), b) substantivizáciou

(triedna učitel’ka — triedna), c) syn ek do chou (skok o rdi — rď), d) kompozíciou
(hráč prvej ligy — prvo li gi sta); 2. simplifikáciu3 viacslovných pomenovaní, a to: a)
kontextovú: (vláda ČSSR — vláda), b) skracovaním, akronimizáciou (Slovenská aka -
de mia vied - SAV) (Bosák 1987, s. 232; stejně: DSZSS, s. 299).

A. Jedlička (1978) píše o pro ce su uni ver bi za ce a univerbizačních
t e n d e n c í c h, bulharský jazykovědec M. Vi de nov (Bидeнoв 1976)
hod notí uni ver bi za ci ja ko slo vot vor nou t e n  d e n  c i  i slovotvorný
z p ů s o b.

Ve vědeckých pracích se uni ver bi za ce hodnotí ne jen ja ko sa mo -
statná ten den ce, nýbr i ja ko výraz jiné ten den ce: ten den ce po od stra-
nění roz po ru me zi jednotností významu a dvojitostí fo r my (Helcl
1963)4 ne bo ten den ce k jazykové eko no mii (Нeщимeнкo 2003). Mluví 
se také o ten den ci k uni ver bi za ci (např. E. H. Cидopeнкo 1993).

Bulharský lin g vi sta Vl. Mur da rov na vrhu je rozlišovat slovotvorný
způsob – yнивepбиpaнe (čes. příp. univerbování) a ce l ko vou ten den ci
k uni ver bi za ci (bul. yнивepбизaция), která se pro je vu je v spisovném
ja zy ce na základě prin ci pu jazykové eko no mie (Mypдapoв 1983,
s. 115). Pod le au to ra se z ústní no r my spisovného ja zy ka univerbování 
snaí pro ni k no ut také do no r my písemné „především na základě ten -
den ce k celkové uni ver bi za ci ja koto výraz demo kra ti za ce spi sov-
ného ja zy ka” (Mypдapoв 1983, s. 113; překl. můj – C.A.). Jsou zde
vidět styčné bo dy s výše uvedeným sta no vi skem Ja na Bosáka. Po
Mur da ro vi V. Ra de va (Paдeвa 1991) také cha ra kte rizu je univerbování 
v bulharštině ja ko specifický slovotvorný způsob (Paдeвa 1991, s. 55),
ale i ja ko „ten den ce v jazykovém roz vo ji” (Paдeвa 1991, s. 57).

Rozdíly ve vymezení uni ver bi za ce (univerbování) pocházejí do
velké míry z to ho, e v jazykovědě donedávna nee xi sto va la přesná
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4 „Uni ver bi za ce (v širokém významu) není sama ani slovotvorným po stu pem,
ani slovotvorným prostředkem, nýbr výrazem ten den ce po odstranění rozporu
mezi jednotností významu a dvojitostí formy [kurzíva – C.A.]; vyuívá k dosaení
cíle různých slovotvorných postupů. Lze jich sta no vit celkem šest. Mezi nimi jeden, 
spřahováni nebo sráení slovní skupiny ve spřeku, odpovídá svou pod sta tou tomu,
co je původním, dnes ovšem ji jen uším významem slova uni ver bi za ce, tj. spojo-
vání dvou (řidčeji i více) samostatných slov v jediné” (s. 36).

2 „Пpoцeccы, cвязaнныe c yтpatoй ceмaнтичecкoй pacчлeнeннocти мoжно
нaзвaть ceмaнтичecкoй „кoндeнcaциeй”. Нaибoлee нaглядиo мoжнo пpocлe-
дить пpoцeccы тaкoй ceмaнтичecкoй кoндeнcaциu y лeкcичecкиx eдиниц, co-
cтoящиx из двyx или нecкoлькo cлoвapныx eдиниц, y тaк нaзывaeмыx кoм-
плeкcныx нaимeнoвaний. Эти кoмплeкcныe нaимeнoвaния имeют яpкo выpa-
жeннyю тeндeнцию к yнивepбaции [kurzíva – C.A.], т.e. к cгyщeнию ceмaнти-
чecкoгo coдepжaния в oднoм cлoвe” (Иcaчeнкo 1958, s. 340).

3 Jiní autoři (např. Masár 1990, s. 269) nepovaují simplifíkaci za projev uni ver bi -
za ce.



defi ni ce po j mu ten den ce (o tom viz podrobněji Aвpaмoвa 2003,
s. 54–57). Ve shodě s definicí navrenou K. Guts ch mi d tem (1998a;
1998b) pokládáme sna hu o eko no mii jazykových prostředků a sna hu
o co nejpřesnější uvádění in fo r ma ce  z a  o b e c n é  k o m u n i k a č n í
p r i n  c i  p y,  ni ko li za jazykové ten den ce.

Přijímáme rozlišení  u n i  v e r  b i  z a  c e  j a  k o  t e n  d e n  c e  k tvo- 
ření jed no s lovních nominačních jed no tek z několikaslovních na zá-
kladě prin ci pu jazykové eko no mie a  u n i  v e r  b i  z a  c e  j a  k o  a k t
n e  b o  p r o  c e s  tvoření univerbovaných jed no tek. Dále bu de me mít
v příspěvku na my s li uni ver bi za ci ja ko slovotvorný akt ne bo pro ces.
Pro souhrnné označení univerbizační ten den ce i univerbizačního aktu/ 
/proce su bu de me zde pouívat jen termín uni ver bi za ce, pro toe bu l -
harský termín yнивepбиpaнe (čes. příp. univerbování) se ne pouívá
všeobecně.

Ob vy kle se za uni ver bi za ci po vauje náhrada reproduktivních
ustálených víceslovních pojmenování sémanticky to tonými jed no s -
lovnými jed no t ka mi nezávisle na tom, jakými formálními ope ra ce mi,
jakými způsoby ta to trans fo r ma ce proběhla: kompozicí; juxtapozicí
(spřahováním); sufixální derivací (včetně de ri va ce pomocí nulového
su fi xu, jed no ho z projevů tzv. paradigmatické de ri va ce); sub stan ti vi-
zací ad je kti va; eli p sou specifikujícího ad je kti va; tvořením zkra t ko-
vých slov; tvořením tzv. zkrácených sloenin; různými dru hy me to ny -
mie, zvl. syn ek do chou (srov. např. Helcl 1963; Bидeнoв 1976; Kaли-
шaн 1984, 1986; Bosák 1987; Masár 1990; Шиpoкoвaa 1991; Paдeвa
1991; Pančíková 1993; Szcze pa ń ska 1994; Фepм 1994; ESČ aj.; mezi
uvedenými au to ry existují drobné rozdíly).

V uším vymezení jsou někdy za uni ver bi za ci povaovány jen první dva typy, tj.
případy, kdy univerbizovaná jed no t ka zřetelně uchovává po stránce významové
i formální základy, z nich vznikla (ESČ, s. 505). 

Na rozdíl od Ka li sza na, který pokládá za uni ver bi za ci kadý pří-
pad, v něm dochází ke strukturní ko m pre si bez ohle du na to, zda
proběhla také ko m pre se sémantická (sémantická kon de nza ce), O. M.
Si do ren ko (Cидopeнкo 1992, s. 45) zastává názor, e je třeba řadit do
uni ver bi za ce jen případy, kdy dochází k obojí ko m pre si: strukturní

i sémantické. Z to ho to hle di ska nepokládá au tor ko m po zi ci (cлoвo-
cклaдaния), spřahování (зpoщeння), ab re via ci (včetně tvoření tzv.
zkrácených sloenin) za univerbizační způsoby. Ja ko takové hodnotí
jen sufixální de ri va ci, eli p su označovaného členu motivující jed no t ky, 
sub stan tivi za ci a některé případy nulové su fi xa ce (viz podrobněji:
Cидopeнкo 1992, s. 45–46). Obdobné sta no vi sko zaujímá také E. N.
Si do ren ko (Cидopeнкo 1993)5.

V české slovotvorbě, i kdy se do uni ver bi za ce teo re ti c ky zařazují
ko m po zi ce, (včetně spřahování) a ab re via ce (viz např. Helcl 1963;
Jedlička 1965, 1978; Martincová 1983, s. 86–896; Ziková 1998; ESČ), 
pra kti c ky se za výsledky uni ver bi za ce po vaují jen jed no t ky tvořené
z dvouslovných, řidčeji víceslovných pojmenování sufixální derivací
ty pu maturitní ples — ma tu riťák, minerální vo da — minerálka (Do -
ku lil 1962; ESČ). Obdobné sta no vi sko zastávají někteří ruští autoři
(např. Лoпaтин 1973; Зeмcкaя 1996).

Bulharští lingvisté Vl. Mur da rov (Mypдapoв 1983) a D. Bla go e va
(Áëaăoeâa 2003) také vylučují ko m po zi ci a ab re via ci ze způsobů
tvoření univerbizovaných jed no tek. Mo ti vem pro vyloučení ko m po zi -
ce pro Mur da ro va je fakt, e ko m po zi ta uchovávají svou strukturní
analytičnost, kdeto při uni ver bi za ci ta to analytičnost bývá úmyslně
zrušena (Mypдapoв 1983, s. 114).

V některých pracích (Do ku lil 1962, s. 27–28, 111–117; Paдeвa
1991, s. 55–58; Фepм 1994, s. 54–55) se setkáváme se sta no vi skem,
e uni ver bi za ce ja ko akt tvoření nominačních jed no tek se týká jen
motivačního vzta hu; na formální úrovni to ti ne pouívá vlastní slo vo -
t vorné prostředky a způsoby. V české slovotvorbě se mluví o mo ti va ci
univerbizací (Do ku lil 1962; ESČ). V našem pojetí se mo ti va ce týká
ne jen sémantické, nýbr i formální stránky derivačního aktu. Pro to
pokládáme ce lou výchozí víceslovní jed no t ku za motivující a slo vo -
tvorný základ univerbátu. Je ovšem fakt, e uni ver bi za ce ne pouívá
vlastní slovotvorné prostředky. Z to ho vlastně vznikají potíe, jak co
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5 Autor vylučuje sub stan tivi za ci.
6 V citované práci autorka vylučuje z projevů uni ver bi za ce slova zkratková.



do vymezení uni ver bi za ce, tak co do zjištění rozdílů me zi univerbáty
a ostatními motivovanými jed no t ka mi.

Ze slovotvorného hle di ska  b u  d e  m e  z a  u n i  v e r  b i  z a  c i  p o  -
v a  o v a t  j e n  t v o ř e n í  j e d n o s l o v n ý c h  p o j m e n o v á n í
z  p a r a l e l n ě  e x i s t u j í c í c h  p o j m e n o v á n í  v í c e s l o v -
n ý c h  z a  p o  m o  c i  f o r m á l n í c h  p r o s t ř e d k ů .  Z to ho to hle -
di ska ne bu de me zde probírat různé dru hy eli p sy: sub stan tivi za ce, ne -
bo tzv. лeкcичecкoe включeниe (ce c m pa em dash  мeдицинcкaя ce c -
m pa, caд дemcкий caд)7, ja ko i dru hy me to ny mie. V sou vi s lo sti s O.
M. Si do ren kem (1992, s. 45) bu de me me zi univerbáty řadit jen jed no t -
ky vzniklé strukturní a sémantickou kompresí, a to sufixací (včetně
nulovým fo r man tem). (Co se týká ko m po zit a zkra tek, máme za to, e
jen v některých případech je mono připustit mo ti va ci univerbizací.)

Je také sporné, zda jed no t ky ty pu: bul. кaбeл ‘кaбeлнa teлeвизия’, 
eфиp ‘eфиpнa тeлeвизия’, ca meлum l. ‘caтeлитнa aнтeнa’, cameлuт
2. ‘caтeлитeн кaнaл’; rus. гигanm ‘гигaнтcкий cлaлoм’, cинxpoн
‘cинxpoнный пepeвoд’, мapшpyт ‘мapшpyтнoe тaкcи’; čes. sa met
‘sametová re vo lu ce’, sa te lit l. ‘satelitní anténa’, sa te lit 2. ‘satelitní tu r -
naj’, sendvič ‘sendvičový pa nel’ aj., které se shodují s ji existujícími
slo vy, lze pokládat za univerbáty. Ja ko takové je hodnotí např. D. Bla -
go e va (Блaгoeвa 2003). Zdá se nám však, e ke kadému jed no t li-
vému případu je třeba přistupovat diferencovaně, pro toe uni ver bi za -
ci lze kon sta to vat, jen kdy vyloučíme případný metonymický pře-
nos8 .

Stanovení pevných kritérií pro vymezení uni ver bi za ce dovolí také
vy h no ut se příliš širokému chápání, kdy se za uni ver bi za ci přijímá

téměř kadý derivační akt (v širokém smy s lu – ja ko akt tvoření
motivovaných slov), jak se občas dělá, srov. např.: dy na mo wiec 
członek klu bu Dy na mo, lę ko wiec   pa cjent cie r piący na sta ny lę ko -
we, or ga nik   spe cja li sta (w dzie dzi nie) che mii or ga ni cz nej (But t ler
1978), afry ka ni sta, ja po ni sta ‘znawca, ba dacz Afry ki, ję zy ka ja poń-
skiego’, bry ga do wiec < członek bry ga dy (But t ler 1977); mazutár
‘robotník energetických zariadení na mazut’, pečivár ‘kto sa učí
vyrábať trvanlivé pečivo’, plstiar ‘kto sa zaoberá spracovaním plsti’
(DSZSS, s. 302–303). Obdobně to vidí Szcze pa ń ska (1994; viz také
příklady v: Kaлишaн 1986, s. 22–23). 

Souhlasíme, e za výsledky uni ver bi za ce lze přijmout jen jed no t ky 
utvořené z  u s t á l e n ý c h ,  r e p r o d u k t i v n í c h  s y  n o  n y  -
m i c k ý c h  v í c e s l o v n ý c h  j e d  n o  t e k ,  k t e r é  s e  p o u  í -
v a j í  p a r a l e l n ě  s  j e d n o s l o v n ý m i  j e d  n o  t  k a  m i  (Do ku -
lil 1962, s. 115; Kaлишaн 1984, 1986; Skoková 1991; Cидopeнкo
1992; Нeщимeнкo 2003; Блaгoeвa 2003). Zároveň je nezbytné vzít
do úvahy fakt, e ve l mi často existují potíe při rozlišování víceslov-
ných pojmenování od volných spojení slov, od interpretačních (v ter -
mi no lo gii G. P. Neščimenkové) popisných nominací. Pro toe je pra -
kti c ky moné po psat slovotvorný význam kadého odvozeného (mo -
ti vovaného) slo va slo vot vor nou parafrází, je nu t no dělat rozdíl me zi
„ustálenou motivací” a interpretací ba da te le (o tom viz Нeщимeнкo
2003). Není to však pra kti c ky vdy moné. 

Největší potíe z to ho to hle di ska způsobují jed no t ky ja ko: bul.
aлтepнaтивник, нaдзopник, пoляpник, шecтaк, čes. parkovník, gu- 
mák aj., které by chom mo hli hod no tit ja ko univerbáty vzniklé ze
sousloví: вoeннocлyжeщ нa aлтepнaтивнa cлyжбa, члeн нa нaд-
зopeн cъвeт/ члeн нa нaдзopнa кoмиcия, члeн нa пoляpнa eкcпe-
диция, cлyжитeл в Шecти oтдeл (нa дъpжaвнa cигypнocт), par -
kovací au to mat, figurína s gumovým obličejem, ne bo ja ko „obyčejné”
deriváty: ‘тoзи, кoйтo изпълиявa aлтepнaтивнa вoeннa cлyжбa’,
‘тoзи, кoйтo e члeн/тoзи, кoйтo члeнyвa в нaдзopeн cъвeт/нaд-
зopнa кoмиcия’, ‘тoзи, кoйтo e члeн нa пoляpнa eкcпeдиция/кoйтo
yчacтвa в пoляpнa eкcпeдиция’, ‘тoзи, кoйтo paбoти в Шecти oт-
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7 Lze uvaovat, zda jed no t ky typu bul. aдpec ‘eлeктpoнeн aдpec’, бopд l. ‘вa-
лyтeн бopд’, бopд 2. ‘бopд na диpeктopитe’, импyлc ‘тeлeфoнeн импyлc’; rus.
кapma ‘мaгнитнaя кapтa’, cтpaницa ‘элeктpoннaя cтpaницa’; čes. adresa ‘elek-
tronická adresa’, záznamník ‘telefonní záznamník’ aj., vznikly uni ver bi za ci, jak
pokládá D. Bla go e va (Блaгoeвa 2003), nebo sémantickou derivací, jak je hodnotí
M. Lilová (2002). Přikláníme se spíše k druhému názoru.

8 Na tuto monost poukazuje Kaliszan (Kaлишaн 1986, s. 54–56). Autor však
zastává stanovisko, e všechny podobné jednotky vznikly univerbizací.



дeл’, ‘to, co slouí na placení parkovného’, ‘to, co má gumový ob li-
čej’ (monost dvojí in ter pre ta ce podobných jed no tek uvádí také Ma r -
tincová 1983, s. 88). 

Příznačné je to, e ja ko univerbáty v pravém slova smy s lu („oprav- 
dové univerbáty”) jsou ty to jed no t ky formálně utvořeny z jed no ho
slo va, ale sémanticky jsou motivovány ni ko li slo vem, nýbr so u s lo-
vím, které je mono zre kon stru o vat (re pro du ko vat), kdy je to nutné.
Otázka je v tom, zda se ta to sousloví opra v du v ja zy ce pouívají a jak
často se to děje ve srovnání s jednoslovnými pojmenováními. Není te -
dy zapotřebí, kromě poada v ku paralelní exi sten ce obou nominačních 
jed no tek: víceslovné a jednoslovné, zfo r mu lo vat ještě poada vek, aby 
obě jed no t ky měly přiblině ste j nou fre k ven ci pouití (i kdy v růz-
ných varietách a sty lech)? Zdá se nám, e ano. Víceslovná spojení se
navíc vyznačují stukturní nepevností, tj. existují v různých variantách, 
co dělá je jich lexi ka li za ci spo r nou. Pro to sub stan ti va vzniklá z ta ko-
vých spojení se něktými au to ry charakterizují ja ko „pomezní případ
uni ver bi za ce” (пoгpaничный cлyчaй yнивepбaции; Фepм 1994, s. 56).
Ze sémantického hle di ska sub stan ti va ja ko aлтepнaтивник, par kov-
ník aj. se neliší od obyčejných derivátů – jsou to no mi na agen tis, no -
mi na per ti nen tia, no mi na atri bu ti va, no mi na in stru men ti (o významu
těchto termínů viz Aвpaмoвa 2003). 

Jed na z do sud nevyřešených, ale nejdůleitějších zůstává otázka:
čím se univerbáty liší od ostatních odvozených slov (v širokém smy s -
lu)? Rozdíly se často hledají na onomaziologické úrovni. Vyjadřuje se
názor, e po stránce onomaziologické derivací (v širokém smy s lu)
vznikají pojmenování pro do sud nepojmenované denotáty, e od vo ze- 
ná slo va zaplňují „lexikální de fi cit”, kdeto uni ver bi za ce spočívá
v trans no mi na ci, ve ri fi ka ci po j mu, který byl ji v ja zy ce pojmenován
(Kaлишaн 1986, s. 20–21). Jinými slo vy, uni ver bi za ce je prostředek
druhotné no mi na ce (trans no mi na ce) [v tom smy s lu se její výsledky
hodnotí ja ko „zna ky druhé stupně re du kce” (Kaлишaн 1986, s. 82–83;
stejně: Cидopeнкo 1993, s. 111)], kdeto při derivačních pro ce sech
dochází k no mi na ci prvotní (Kaлишaн 1986, s. 21; stejně: Блaгoeвa
2003, s. 6). Nominací prvotní se rozumí přiřazení jména k určitému

předmětu, který ještě není jazykově pojmenován; nominací dru ho t nou 
se rozumí přiřazení nového jména k předmětu ji pojmenovanému
(viz Kaлишaн 1986, s. 21 a uve de nou tam li te ra tu ru). Transnominační 
jed no t ky v to m to smy s lu jsou však ne jen univerbáty, nýbr všechna
odvozená slo va, která vznikají ni ko li pro pojmenování nového de no-
tátu, nýbr pojmenovávají daný předmět novým způsobem (no vou fo -
r mou), např. jed no t ky vzniklé úpravou existujícího lexému (srov. také
Martincová 1983; Ga z da 1991; Ziková 1998). 

Není bez zajímavosti také názor V. V. Lo pa ti na, e všechny uni ver- 
báty vznikají především s nominativním záměrem (viz podrobněji
Лoпaтин 1978, s. 75).

Kadé odvozené (motivované) slo vo bez ohle du na to, zda po j me -
novává do sud nepojmenovaný předmět ne bo jiným způsobem (ji nou
fo r mou) pojmenovává předmět ji pojmenovaný, má nominační fun -
kci. Některá slo va mají navíc fun kci hodnotící, expresívní (není to
však závazné). Např. v češtině slo vo ko mu ni sta, bul. кoмyниcт, srb.
кoмyниcт(a) je neutrální, kdeto slo va čes. komouš, bul. кoмyнягa,
srb. кoмyњapa jsou silně expresívní, pejorativní. Ta to slo va označují
toté, co slo vo ko mu ni sta, ale vyjadřují kromě to ho vztah no si te le ja -
zy ka k pojmenovanému denotátu. 

Z jiného hle di ska lze cha ra kte rizo vat kadé derivované (mo ti vo-
vané) slo vo ja ko druhotný jazykový znak, pro toe nepojmenovává
daný předmět přímo, nýbr pomocí jiného lexému (jiných lexému), tj.
derivované (motivované) slo vo je znak s dvojí referencí (Kyбpякoвa
1981, s. 9–10). 

Pod le Ka li sza na (Kaлишaн 1986, s. 20) u derivačních procesů
dochází k překódování je do tek patřících k jedné rovině do jed no tek
jiné ro vi ny: volné spojení ja koto jed no t ka syntaktické ro vi ny se
trans fo r mu je v slo vo – jed no t ku ro vi ny lexikální, kdeto uni ver bi-
zační pro ce sy se uskutečňují v rámci jedné ro vi ny – lexikální. Au tor
vy s lo vu je názor, e z omonaziologického hle di ska vzni ku kteréhokoli
nového slo va (s výjimkou analogického a korelačního tvoření slov viz 
Kyбpякoвa 1981) předchází určitý po pis –- svérázná de fi ni ce po j mu,
který má být pojmenován. Ta to de fi ni ce (sémantický po pis daného
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fra g men tu skutečnosti) je pra me nem mo ti va ce nového slo va, je ho
hloubkové sémantické stru ktu ry [ne bo pod le de fi ni ce B. Kre je, je ho
„předslovotvornou parafrází” (pa ra fra za przedsłowo twó r cza). Rozdíl 
me zi univerbáty a deriváty je nu t no hle dat pod le Ka li sza na právě v je -
jich hloubkové struktuře9, v cha ra kte ru popisné kon stru kce, která je
reálným pra me nem vzni ku nového slo va: pro univerbáty bývá ta ko -
vou konstrukcí analytická nominační jed no t ka, kdeto pro ostatní
odvozená slo va – predikativní jed no t ka, pro toe „slovotvorný pro ces
v pravém smy s lu spočívá v přechodu od znaku-sdělení k zna ku - poj-
menování” (Kaлишaн 1986, s. 79–82; au tor se odvolává na Kyбpя-
кoвa 1981, s. 36). 

Většina autorů se sho du je v tom, e univerbizované jed no t ky
vyjadřují stejný lexikální význam, který vyjadřují jim odpovídající
víceslovné lexémy, tj. me zi unniverbáty a synonymními souslovími je
vztah sémantické to tono sti (Kaлишaн 1986; Skoková 1991; Блaгo-
eвa 2003 aj.). G. P. Neščimenko (Нeщимeнкo 2003, s. 290–291) však
uvádí, e při strukturní trans fo r ma ci víceslovné jed no t ky v jed no s lov-
ní kon de nzu je univerbizovaná jed no t ka sémantiku víceslovné jed no t -
ky, ale v tro chu modifikované podobě, srov.:

[…] в xoдe cтpyктypнoгo пpeoбpaзoвaния мyльтивepбa в yнивepб (oднocлoвнoe
нaимeнoвaниe) yтpaтa инфopмaции н пpoиcxoдит, пocкoлькy пocлeдний кoн-
дeнcиpyeт в ceбe eгo ceмaнтикy, вбиpaя в ceбя в кoнцeнтpиpoвaннoм (и cooтвeт-
cтвeннo нecкoлькo мoдифициpoвaннoм) видe ceмaнтичecкий пoтeнциaл элими-
ниpyeмыx cтpyктypныx кoмпoнeнтoв мyльтивepбa (Нeщимeнкo 2003, s. 291). 

Při tom au to rka na va zu je na A. Jedličku (1981; cit. pod le Нeщи-
мeнкo 2003, s. 291), který mluví jen o pojmenovací (nominační), ni -
ko li o sémantické to tono sti mezí oběma jed no t ka mi. S tímto sta no vi -
skem úplně souhlasíme. 

Specifičnost univerbátu ne l ze hle dat ani v idiomatičnosti je ho
lexikálního významu (chápané ja ko ne monost objasnění lexikálního
významu slo va pro stou su mou významů je ho strukturných ko m po-

nentů), pro toe idiomatičnost je příznačná i pro další motivovaná slo -
va, např. pro mutační jed no t ky (viz např. Kaлишaн 1986, s. 73–84
a ue de nou tam li te ra tu ru. Au tor však zastává názor, e idiomatičnost
je příznačná pro všechna odvozená slo va).

Lingvisté hledají rozdíl me zi univerbizačními a derivačními (v ši-
rokém smy s lu) jed no t ka mi v cha ra kte ru je jich slovotvorného význa-
mu. Ka li szan zdůrazňuje:

[…] komplexní jed no t ka jako transformovaný analog výchozího soudu zachovává,
i kdy v latentní podobě, typ a cha ra kter vztahu mezi onoma ziolo gic kou bází a ono-
maziologickým příznakem pojmenování. Daná sémantická veličina, která v skryté
podobě fixuje vztah mezi bází a příznakem v komplexní jed no t ce a kterou si při
kadém jejím pouití nositelé jazyka uvědomují, je analogická tzv. slovotvomému
významu obyčejných derivátů (Kaлишaн 1986, s. 83–84; překl. můj – C.A.).

Au tor se odvolává na de fi ni ci slovotvorného významu (dále SV)
u Kubrjakovové (Kyбpякoвa 1981, s. 102) a Lo pa ti na (Лoпaтин
1974, s. 99). Při uni ver bi za ci se ta to re la ce netvoří zno vu po kadé,
nýbr ji jed no s lovná jed no t ka dědí z jed no t ky víceslovné. Ve shodě
s tím nemají pod le Ka li sza na univerbáty SV v tom smy s lu, v jakém
mají SV obyčejná odvozená slo va (Kaлишaн 1986, s. 83–84). Ka li -
szan zastává názor, e fun kce derivačního fo r man tu sufíxálních uni -
verbátů je odlišná od fun kce sufíxálních derivátů. Ve shodě s ru skou
tradicí au tor po vauje to ti fo r mant u derivátů za no si tel je jich SV. Při
univerbátech pod le Ka li sza na fo r mant po uka zu je na zce la vymezený
ob sah, je svérázným ek vi va len tem slo va vypuštěného v uni ver bizač-
ním aktu (Kaлишaн 1987, s. 84). 

Ve stejné práci o několik stran dříve však Ka li szan píše, e slo vo t -
vorný fo r mant je vdy (au tor má na my s li sufixální deriváty i sufixální 
univerbáty; pozn. – C.A.) lexikálně neurčen, nemá konkrétní lexikální 
význam, je ho fun kce se pra kti c ky ome zu je na vyjadřování maximálně 
abstraktního významu substanciálnosti (Kaлишaн 1987, s. 76–77). 

S posledním tvrzením Ka li sza na souhlasíme. Na pod po ru to ho to
tvrzení uve de me, e některé fo r man ty mají konkrétnější význam,
kdeto jiné vyjadřují význam maximálně obecný. Např. v bul. (také
v jiných slovanských jazycích) fo r mant -тeл/-tel tvoří no mi na agen tis 

9 Takto vymezená hloubková stru ktu ra je v našem pojetí spíše stru ktu ra
povrchová (viz dále).

200199



ne bo no mi na in stru men ti; -ap/-ar – no mi na agen tis, no mi na in stru -
men ti, no mi na per ti nen tia, no mi na atri bu ti va, -aк/-як – no mi na atri bu -
ti va, no mi na col le c ti va, a -кa/-ka – slo va z různých slovotvomých
kategorií (SK). Vlastně v případech, kde fo r man ty plní různé fun kce –
zařazují odvozená slo va do různých SK (a vyjadřují různý význam –
‘agen ti v nosť, ‘instrumentálnosť, ‘atri bu ti v nosť atd.)10, měli by chom
uvaovat o exi sten ci ho mo ny mie, ni ko li o po ly se mii me zi ni mi. 

Nemůeme však so u hla sit s tvrzením, e fo r mant vyjadřuje SV, je
no si te lem SV. V odborné literatuře u exi stu je řada prací (Kyбpякoвa
1981, 1987, 1999a, 1999б; Бaлтoвa 1987, 1988, 1999a, 1999б, 2000
aj.)11, které přesvědčivě dokazují, e SV vlastní všechna odvozená
slo va (v širokém smy s lu), ni ko li jen sufixální. Z onomaziologického
hle di ska se přijímá, e SV má tříčlennou stru ktu ru: je určován onoma -
ziolo gic kou bází (OB), onomaziologickým příznakem (OP) a vzta -
hem, relací me zi ni mi. Pod le Kubrjakovové ten to vztah lze vyjádřit ve
formální struktuře odvozeného slo va (např. fo r man tem), kdeto pod le
Baltovové je vztah jen na sémantické úrovni (názory obou au to rek lze
po ro v nat v: Aвpaмoвa 2003, s. 30–31). Z hle di ska sémantické syn ta xe 
SV je „invariantní typový strukturní význam slovotvorně členitelných 
lexikálních jed no tek. Fo r mu je se na základě elementů bázové pre di-
kátně-argumentové stru ktu ry (PAS) a na jazykové úrovni se po pi su je
pomocí slovotvorné parafráze. Takovým způsobem se slovotvorná
parafráze určuje ja ko predikátně-argumentní výraz určité PAS, která
se nachází v základu daného ty pu ne bo dané ka te go rie odvozených
slov” (Бaлтoвa 2000, s. 170; stejně: Бaлтoвa 1999a, 1999б aj.ů překl.
můj – C. A.). 

Jak z onomaziologického, tak ze sémanticko-syntaktického hle di -
ska te dy SV mají ne jen „obyčejná odvozená slo va”, ale i univerbáty.

Ve struktuře univerbátu se vyjadřuje explicitě jen určující člen mo ti -
vující mnohoslovné jed no t ky (je to nejčastěji adjektivní základ)12,
kdeto su fix po uka zu je obecně na sub stan ci, která je charakterizována 
příznakem vyjadřovaným motivujícím základem. Na slovotvorné úrov- 
ni se ex p li ku je jen obecný strukturní (slovotvorný) význam. Je moné
strukturní význam vyjádřit konkrétněji ne bo obecněji v závislosti na
tom, do jaké míry univerbovaná jed no t ka uchovává morfémovou stru -
ktu ru té části výchozí jed no t ky, která vchází do je ho stru ktu ry, např.:
bul. нaливияк ‘тoвa, кoeтo e нaливнo/тoвa, кoeтo ce нaливa’, кpим-
кa ‘тoвa, кoeтo e кpиминaлнo’, мeнтapкa ‘тoвa, кoeтo e мeнтe
[=фaлшивo]’, čes. finančák ‘to, co se týká fi nan ce, to, co je finanční’,
sin glo v ka ‘to, co se týká sin glu’, mimořádka ‘to, co je mimořádné’,
texťák ‘to, co se týká te x tu, to, co je textové’ aj. Konkrétní lexikální
význam (LV) univerbátů se od ha lu je v kon te x tu. Kdy je motivující
základ značně zkrácený, je téměř ne moné určit strukturní význam
univerbátů, srov.: mulťák   multivitaminový nápoj, multivitaminový
přípravek, ro ska   roztroušená skle ró za. V těch případech vyniká
nejpatrněji závislost univerbátů na kon te x tu, ve kterém se pouívají –
kon text, který nám můe napovědět je jich lexikální (tudí také je jich
slovotvorný) význam. Zdá se nám, e právě ta to závislost na kon te x tu
představuje je den z podstatných specifických rysů univerbátů ve srov- 
nání s ostatními motivovanými slo vy (deriváty, ko m po zi ta) a sbliuje
je do určité míry se zkra t ka mi. 

Slovotvorná parafráze (SP)je rekonstruování předpokládané vý-
chozí pro po zi ce, výchozí PAS motivovaného slo va. To to re kon stru o-
vání se uskutečňuje pomocí logických operací a je moné díky to mu,
e je ba da te li znám LV motivovaného slo va. Uve de me následující
příklad: je st lie ci zi nec učící se česky neví, co znamená neo lo gi z mus
autař, mohl by si po my s let, e to slovo znamená: člověk, který má
rád/má v oblibě au to (ja ko dipař I); člověk, který řídí au to (ja ko
dípař III); člověk, který má au to (ja ko dípař II, favoritář I); člověk,
který vykrádá au ta (ja ko slepičář). Z těchto potenciálních moností je

12 Jde o univerbáty vzniklé sufixací.

10 Termín význam pouíváme ve smyslu „obsah jazykového znaku” (ESČ,
s. 544), funkci chápeme jako „úkol”, který jazykové prostředky s ohledem na lidské 
výrazové potřeby plní” (ESČ, s. 144).

11 Není zde mono uvést všechny práce obou autorek věnované této pro ble ma ti ce;
citujeme proto jen některé.
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zatím realizována jen ta poslední. Formální stru ktu ra „obyčejných”
motivovaných slov umoňuje přesněji re kon stru o vat je jich výchozí
PAS, na je jich základě se fo r mu je je jich lexikální sémantika. Při
univerbátech, zvláště kdy zachovávají mno hem menší část od vo zu-
jící/motivující jed no t ky, je ve l mi těko, ne bo do kon ce (téměř) ne -
mono zre kon stru o vat je jich výchozí PAS (viz výše uvedené příkla-
dy). V tom se pod le nás zakládá podstatný rozdíl me zi univerbáty
a ostatními odvozenými (motivovanými) slo vy. Kdy ne j sou známé
motivující jed no t ky, není moné určit s ji sto tou LV univerbátů,
a u některých ani je jich SV.

Na závěr se vrátíme k otázce (na ni jsme ve výkladu vlastně ji
odpověvěli): zda jsou univerbáty jed no t ky úrovně lexikální, ne bo
úrovně slovotvorné. Zastáváme názor, e univerbáty utvořené slo vo -
tvornými prostředky a slovotvorným [tj. morfologickým, ni ko li (jen)
sémantickým] způsobem, je třeba hod no tit ja ko slovotvorné jed no t ky.
Současně kvůli své lexikální přírozenosti (svému lexikálnímu cha ra -
kte ru) jsou univerbáty, stejně ja ko ostatní motivovaná slo va, také jed -
no t ky úrovně lexikální. Po kud se pod tvořením slov (slov. tvo re nie
slov, bul. cлoвooбpaзyвaнe, rus. cлoвooбpaзoвaниe, slv. bese dos lo v -
je, srb. твopбa peчи atd.) rozumí tvoření jednoslovních lexémů (lexé- 
mů-slov), ni ko li lexémů víceslovních (lexémů-slovních spojení), je
uni ver bi za ce (přesněji univerbování), spočívající v transformování
víceslovních lexémů v jednoslovní, slovotvorný způsob (i kdy spe ci -
fický, pro toe ne pouívá vlastní prostředky). 
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Gin ka BA KARDIE VA

Plo v div

O pa stech a pastičkách de mi nu tiv

Kvalifíkujeme-li nějaké slo vo ja ko de mi nu ti vum, máme na my s li
především od vo ze ni nu, kte rou se označuje menší rozměr denotátu
a/ne bo se vyjadřuje hodnocení, častěji kladné ne záporné1. Jak upo -
zo r nil P. Ei s ner, „ja zyk mívá na vy bra nou co do významotvorných
přípon, ji mi ze slov základních vytváří zdrobněliny; ja k mi le se však
jazykový úzus v určitém případě ustalí na některé příponě, po ciťuje -
me zdrobnělinu s ji nou příponou mno h dy ja ko slo vo podivné a rušivě
nezvyklé, ba „ne moné” (Ei s ner 1997, s. 70). Ta to roz ma ni tost fo r -
mantů, ji mi se modifikují významy, je jed na z pastí, které čeština
nalíčila na ci zin ce a překladatele. Ji nou past na straily od vo ze ni ny,
z je jich deminutivního tva ru se zdrobňující význam vy tra til. Další
pastí je polysémie a zařazení deminutivního slo va do frazeologizmů,
vnitrojazyková a mezijazyková ho mo ny mie atd.

De mi nu ti va ja ko specifická sku pi na lexikálních výrazových pro-
středků existují ve všech slovanských jazycích. Řada studií si všímá
je jich tvor by a uívání – po stránce slovotvorné se zkoumají vzhle dem 
k modifíkační ka te go rii, z hle di ska stylových no rem se řadí k ex pre -
sivním prostředkům. Průzkum de mi nu tiv však málokdy překračuje
rámec jed no ho ja zy ka – je jich cha ra kte ri stika se zřídka provádí v kom-
parativním aspe ktu. Ani ten to příspěvek si ne kla de za úkol předloit
kompletní po pis osobitých rysů českých zdrobnělin a je jich ob dob
v jiných jazycích. Je ho cílem je mno hem skromnější – shrno ut základní
fa kta týkající se de mi nu tiv a naznačit některé typičtější případy v češ-
tině a bulharštině, které by mo hly být prospěšné při výuce a překladu.

Stejně ja ko další od vo ze ni ny i de mi nu ti va mají dvojí re fe ren ci –
k jazykovému systému (ja ko slovotvorný derivát) i k mimojazykové
skutečnosti (ja ko lexikální znak)2. Z to ho to po hle du se de mi nu ti va
charakterizují třemi základními ry sy týkajícími se jak formální stru -
ktu ry, tak i sémantiky zna ku:
– slovotvorná sekundárnost – znak ob sa hu je specializovaný de mi nu -

tivní sufíx;
–  lexikální sekundárnost – znak se vzta hu je k nedeminutivnímu kore-

látu, k základovému slovu;
– svým významem se znak liší od slova základového jen tím, e

označuje skutečnost menší a/nebo in di ku je hodnotící postoj mluv-
čího k denotátu (tyto dva významové odstíny se často na sebe
navrstvují a nelze je vdy vy hra nit).
Je třeba hned do dat, e poměrně početnou „pod sku pi nu” tvoří de -

mi nu ti va, je jsou odvo ze ni na mi jen formálně, ale významově se vůči
základovému slo vu úplně osa mo stat ni la, tj. pod le hla lexi ka li za ci. Ne
se jim bu de me věnovat, chtěli by chom připomenout některé obecnější 
po zna t ky.

Pomocí ustáleného inventáře deminutivních sufíxů je moné mo -
di fi ko vat význam slov náleejících k různým slovním druhům. Exi -
stu je potenciální monost tvoření deminutivních od vo ze nin od sub -
stan tiv (domeček, kafíčko), ad je ktiv (malinký, běloučký), adverbií
(pomaličku, brzičko), slo ves (spin kat, cu pin kat), v bulharštině do kon -
ce od některých číslovek (eдничък, двeчки/ двeнки, двaминкa/двaм-
цa) a zájmen (мoичък, твoичък, нeщичкo). Zvláštnosti znaků to ho to
ty pu se analyzují převáně v rámci podstatných jmen, a to ne jen z dů-
vodu velké početnosti a pro du kti vi ty tvoření derivátů, ale té s ohle -
dem na konkrétnější a výraznější ex p li ka ce demi nuti v no sti. Zjed no-
dušeně řečeno, zatímco se význam zdrobnělého sub stan ti va re a li zu je
dvojím způsobem – označením denotátu menšího rozměru a vzta hem
mluvčího, deminutivní deriváty od dalších slovních druhů se po vaují
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především za citově zabarvená slo va (popř. ovlivňují in ten zi tu vla st -
no sti ne bo průběhu děje).

Z hle di ska formálního je de mi nu ti vum sekundárním zna kem vznik-
lým připojením deminutivního su fi xu k základovému slo vu. Inventář
těchto sufíxů, me cha ni z my  odvozování,  morfonologické  al te r na ce
a gramatické  změny doprovázející slovotvorný pro ces jsou důkladně
popsány v češtině i v bulharštině3. Přes řadu shod, které by chom zji sti -
li komparativním stu diem, se vyskytují některé podstatné odlišnosti
týkající se inventáře, významů a di stri bu ce deminutivních formantů.
Tak např. v češtině sufíxy zachovávají gramatický rod základového
sub stan ti va (výjimky jsou ojedinělé květ – kvítko; srov. PMČ, s. 125);
v bulharštině je značná část zdrobnělin středního ro du. Příčinou to ho
je, e většina sub stan tiv muského ro du (částečně té sub stan ti va
enského ro du) tvoří de mi nu ti va pomocí jednoduchých sufíxů -e, -чe,
-лe, následně pak sloeným fo r man tem -eицe, srov.:

ключ (m) – ключe (n) – ключeнцe (n) klíč (m) – klíček (m), 
нoc (m) – нocлe (n) – нocлeнцe (n) nos (m) – nosík (m), 
пpиятeл (m) – пpиятeлчe (n)  přítel (m) – přítelíček (m),
мишкa (f) – мишлe (n) – мишлeнцe (n) myš (f) – myška (f), 
птицa (f) – птичe (n) – птичenцe (n) pták (m) ptáček (m).

V češtině se su fi xy -e, -če spe cia lizo va ly na tvoření názvů mláďat
(převáně zvířecích, zřídka osobních), které z hle di ska ka te go rie mo -
di fikační tvoří vyhraněný tvaroslovný typ (MČ, s. 308). V bulharštině
se sufíx -чe připojuje volně sko ro ke všem apelativům muského ro du
a je pravděpodobně nějproduktivnějším sufíxem: бpaт – бpaтчe
(bratr – bratříček), мocт – мocтчe (most – můstek), дoктop –
дoктopчe (do ktor – doktůrek). Je té pozoruhodné, e se uplatňuje při 
tvoření de mi nu tiv z et no nym. V bulharštině jsou běné od vo ze ni ny
ty pu: бългapин – бългapчe, pycнaк – pycнaчe, чex – чexчe, пoляк –
пoлячe, aмepикaнeц – aмepiкaнчe, vzniklé pod le mo de lu názvů
mláďat: вълк – вълчe, лъв – лъвцe, лиcицa – лиcичe. Kromě in fo r ma -
ce o lidském věku (uívají se k označeni dětí a mládee), vyjadřuje se

ji mi pozitivní ne bo negativní hodnocení. Srov. např. pa tos I. Vazové
v básni Aз cъм бългapчe (Jsem Bu l har) a ironický po stoj A. Kon stan-
ti no va v úryvku z Báj Gaňa: „нaшитe нaмиpaxa cвoя идeaл или 
в  e в p e й ч e т a т a,  или в  г ъ p ч e т a т a, или в някoи  a p м e н -
ч e т a” („naši shledávali svůj ideál buď v idech, ne bo v Řecích, ne bo
v některých Arménech”)4. De mi ni tu va to ho to ty pu by so t va na le z la
protějšky v češtině: označení cikáně, idě jsou ojedinělé, Bulhárek,
idáček, Čecháček jsou pejorativní (Ei s ner 1992, s. 80), do kon ce je
ve l mi pochybné zda se z jmen obyvatelských (So fia nec, Ev ro pan) ne -
bo et no nym (Řek, Po rtu ga lec) dají tvořit zdrobněliny. 

Určité nedorozuměni by mo hly způsobit sufíxy -eц/-ec u jmen
muského ro du a -ицa/-i ce u jmen enského ro du. Ve d le je jich běné-
ho uplatnění (лeтeц – le tec; cтapeц – stařec; бpaзилeц – Bra zi lec;
cливoвицa – sli vo vi ce; гълъбицa – ho lu bi ce) se v bulharštině, i kdy
zřídka, s je jich pomocí tvoří zdrobněliny:

вятъp – вeтpeц vítr – větřík,
xляб – xлeбeц chléb – chlebíček,
дyшa – дyшицa duše – dušička,
cянкa – ceнчицa stín – stínek,

V češtině se u fo r man tu -ice vztah k motivujícímu základovému
slo vu u neuvědomuje ja ko deminutivní a slouí k tvoření po j me no-
vání z jiných denotativních třid, srov. např.:

мaйкa – мaйчицa matka – matička  matice,
глaвa – глaвицa hlava – hlavička  hlavice.

Jak u by lo naznačeno, význam de mi nu tiv se pojí s dvěma séman-
tickými příznaky – deminucí a ex pre sivi tou, které se uplatňují jak
zvlášť, tak i společně. U sub stan tiv se ty to dva sémantické ko m po nen -
ty často kryjí, u ostatních slovních druhů se ob vy kle ex p li ku je ex pre si -
vi ta, ni ko li de mi nu ce. Všímáme-li si deminutivních sub stan tiv blíe
z hle di ska je jich významů, zji sti li by chom, e:

209 210

4 Překlad autorky – v českém překladu tento úryvek chybí (A. Kon stan ti nov, Báj 
Gaňu a jiné prózy, přeloila Z. Hanzlová, Praha 1953).3 Viz např.: GSBKE, Kpъcтeв 1976, Heщимeнкo 1980, MČ, PMČ.



l. De mi nu ti vy se označuje menší rozměr denotátu převáně u konkrét,
tj. u ape la tiv, jejich denotáty ve skutečnosti mají obměny podle
rozměru, např.: dům – domeček, skle ni ce – sklenička, město –
městečko. Zaměnitelnost se většinou uskutečňuje jednosměrně:
místo malý domeček se dá říct dům, ale uije me - li domeček k oz-
načení velké budovy, de mi nu ti vum nabývá převáně stylistické
vedle své pojmenovácí funkce. Obdobně slovo skle ni ce má „uni-
verzální” uití – dalo by se up la t nit jednak k označení větších,
jednak k označení menších sklenic. Avšak slovo sklenička bude
nominačně korektní jen vzhledem k menším sklenicím. Je nutno
brát v úvahu té monost uití de mi nu tiv v ustálených spojeních5,
např.: dáme si skleničku – дa пийнeм пo чaшкa; je nepřítelem
skleničky – вpaз e нa чaшкaтa.

2. De mi nu ti vy se vyjadřuje citový, subjektivně hodnotící vztah mluv-
čího k sdělované skutečnosti. Tento významový odstín se vy sky tu je 
u většiny slov, poněvad poadavek na va ria bi li tu rozměru u není
relevantní. V některých případech je tato va ria bi li ta dokonce ne my -
s li telná, buď protoe denotát má přesně stanovené rozměry nebo
podobné fyzické cha ra kte ri stiky mu nenáleí, anebo je jed not li vi na: 
sluníčko, kafíčko, vínko, syreček, pásek. Typickým příkladem sub-
jektivně-hodnotícího uití de mi nu tiv tohoto druhu jsou od vo ze ni ny 
od sub stan tiv označujících přesně stanovené mnoství: kilečko není 
míň ne kilo, roček není kratší ne rok. Jen hodnotící význam mají
de mi nu ti va, tvořená od abstrakt nebo od názvů nositelů vlastností:
štístko, pohodlíčko, sprosťáček, hlupáček. Vzhledem k širšímu kon -
te x tu postoj mluvčího kolísá mezi sympatií a pohrdáním (srov. té
u názvů činitelských a konatelských: obchodníček, úředníček, pro-
fesůrek, inenýrek). Jak podotýká P. Eisner, „v deminutivním tvaru
bývá obsaena am bi va len ce, je se můe akti vo vat jakoto citový
klad, ale jindy zas jakoto afektivní zápor; takové slovo není pak u
lichotné..., nýbr je to slovo zlehčující, de pre cia ti vum, pe jo ra ti -
vum” (Eisner 1997, s. 71).

Jsou běné případy, kdy se ve výpovědi obě sémantické fun kce de -
mi nu ti va (X +menší rozměr) a (X +hodnocení) překrývají ane bo jen
z kon te x tu se dá zji stit, která z nich je aktualizována. Tak ve výrazu
holčička mávala ručičkama de mi nu ti va holčička a ručičky označují
jak fakt, e jsou malé, tak i lichotný vztah. Avšak ve výrazu: panička
mávala ručičkama de mi nu ti va označují spíš pohrdavý vztah ne men-
ší rozměr. Na pro sto odlišný případ se rýsuje ve výrazu ručičky ho din
se za sta vi ly, z kterého je vid no, e zdrobnělina ručička na by la nového, 
nedeminutívního významu. Případů sekundárního pojmenování u de -
mi nu tiv je hodně a pro to jim bu de me věnovat větší po zo r nost.

Do jaké míry se ta to tzv. formální de mi nu ti va (Mistrík 1985, s. 82–
–83) osa mo stat ni la můeme zji stit několika způsoby – nejjednodušeji
by by lo ověřit si, zda jsou uve de na ja ko jednotlivé en ti ty ve výklado-
vých a překladových slovnících. Na základě získaných informací by -
chom mo hli kon sta to vat, e po kud de mi nu ti va označují názvy odlišné
od základového slo va, většinou se uvádějí ja ko samostatné přenesené
významy (pod le zavedené lexikografícké pra xe)6, viz např.:

jazýček l. zdrob. k jazyk; 2. věc, předmět n. jeho část, podobající se zprav.
úzkým dlouhým tvarem jazýčku; 3. uka za tel kývající kolem nějaké osy;
4. ro st li na s hroznem nafialovělých květů s nápadně dlouhým jazyko-
vitým výrůstkem, (bot.) rod Hi man to glos sum;

ko ho u tek zdrob. ke kohout l. kohout, -u (těch.) potrubní uzávěrka na ka pa li -
ny n. plyny s průtočným otvorem v otáčivém zabroušeném kueli; 2. ná-
roní kladívko různých starších střelních zbraní; 3. luční bylina s hojnými 
sytě růovými, jemně dřípenými květy (bot.) rod Lychnis;

lo pa t ka l. malá lopata; 2. věc lo pa t ce podobná, připomínající lo pa t ku tvarem
n. té funkcí, zvl. součást různých strojů a zařízení; 3. plochá kost troj-
úhelníkovitého tvaru v horní části zad, na ni je připojena pae; 

panenka zdrob. k panna l. expr. a poněk. zast. dívka, zvl. milého, příjemného 
vzhledu; 2. expr. v označení Jeíšovy matky; 3. (hračka) figurka předsta-
vující dívčí postavu vůbec; 4. zo r ni ce (med.); 

ramínko l. zdrob. k rameno; 2. pomůcka k zavěšení oděvu; 3. úzký pásek
látky, často stuka, drící na ramenou zejm. dámské prádlo; 
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ebříček l. zdrob. k ebřík; 2. stu p ni ce pořadí osob n. věcí podle výkonu,
hodnoty, významu ap.

Z uvedených příkladů je zřejmé, e po kud se de mi nu ti vem oz na-
čuje menší rozměr ne bo hodnocení, uvědomujeme si jej ja ko no mi-
nační jed no t ku jen v lexikálně-sémantické opo zi ci k základovému,
nedeminutivnímu slo vu. Pro to se v slovníkové de fi ni ci uvádí vysvět-
livka zdrob. k... hned po heslovém slově (ko ho u tek zdrob. ke ko ho ut)
ane bo ja ko primární pojmenování (jazýček l. zdrob. k ja zyk). So u- 
vztanost de mi nu ti va a základového slo va lze vyjádřit té syn ta g ma -
tem (lo pa t ka l. malá lo pa ta). Z to ho vyplývá, e základové slo vo
a deminutivní derivát mají toté věcné jádro významu, jím se oz na-
čuje tentý fra g ment skutečnosti. Rozdíl me zi ni mi tkví v ob sa hu
a roz sa hu po j mu. Základovým slo vem se označuje určitá třída denotá-
tů (X), de mi nu ti vem se označuje část tée třídy s přídatným přízna-
kem (+menšího rozměru), tj. v důsledku mo di fi ka ce se zuuje ob sah
po j mu. Slovotvorná vázanost a sémantická nesa mo sta t nost jsou zvlášť
patrné u de mi nu tiv vzniklých ze slov, u kterých zdrobňování není spo -
je no s modifikací denotativních příznaků, nýbr převáně s konotací
vlastní deminutivních formantů: bílý – běloučký, hezký – hezoučký/he- 
zounký, krátký – kratinký, brzy – brzičko, le h ce – le ho un ce, spát –
spin kat. Na otázku, zda deriváty to ho ty pu lze kva li fi ko vat ja ko
zdrobněliny není jednoznačná odpověď, sta no vi ska badatelů se liší.
Na jedné straně se za stu pu je názor, e vzhle dem k variabilitě rozměru
za zdrobněliny lze po vaovat jen od vo ze ni ny tvořené od sub stan tiv
(Trávníček 1947, s. 265–271, 354). Přidáním deminutivního su fi xu
k ad je kti vu (ne bo ad ver biu) se to ti mění in ten zi ta vla st no sti, a to na
vyšší. Mi mo cho dem to to pozorování pro bulharštinu neplatí všeobec-
ně: cтapичък neznamená ‘velmi starý’, ale spíš ‘přistárlý’; xyбaви-
чък neznamená ‘velmi hezký’, ale ‘poměrně hezký’ – významové
odstíny a hodnocení (li bost, so u cit ne bo lehké pohrdání) jsou vázané
na kon text. Na druhé straně jsou důvody k zařazení všech od vo ze nin
(i ne su b stan tiv) s deminutivním sufíxem do jedné sku pi ny, a to jak se
zřetelem na to, e se je jich sémantika in te gru je se sémantikou skuteč-
ných de mi nu tiv, tak i vzhle dem k je jich ex pre si v ni fun kci (Mistrík

1974, s. 224). Pod le nás jsou obě sta no vi ska oprávněná tím, e první
přihlíí převáně k určité mo di fi ka ci nocionální sloky, druhé – k prag-
matické sloce. Jak u by lo výše naznačeno, deminutivní význam ob -
sa hu je oba sémantické ko m po nen ty, take v podstatě jde jen o různou
ba da tel skou per spe kti vu.

Je však nu t no upřesnit, e po kud se deminutivní stru ktu rou oz na-
čuje denotativní třída odlišná od té označované základovým slo vem,
kva li fi ka ce deminutivní je odůvodněná jedině přítomností de mi nu tiv-
ního fo r man tu, ni ko li je ho sémantikou (srov. výše jazýček 2, 3, 4; ko -
ho u tek l, 2, 3; lo pa t ka 2, 3; pa nen ka 3, 4; ramínko 2, 3; ebříček 2). Ty -
to od vo ze ni ny jsou de mi nu ti va jen formálně, jen s ohle dem na je jich
stru ktu ru – obsahují ve své morfologické stavbě fo r man ty tradičně
vyjadřující zdrobňování. Avšak z hle di ska onomaziologického zdrob- 
něliny ne j sou. Přestoe jsou svou stru ktu rou sekundární, ty to lexémy
nabývají nového lexikálního významu lišícího se jak od významu
základového slo va, tak i od deminutivního. Me zi denotativními třída-
mi se vy sky tu je větší či menší po do bnost, na ní se zakládají me ta fo ra
a me to ny mie uívané ja ko me cha ni z my k utváření nového lexikálního 
významu. Me ta fo ra můe být průhlednější ne bo abstraktnější (srov.
pa nen ka 3 a 4); přenos můe mít různou mo ti va ci: vnější pod oba
(jazýček 2, 4; lo pa t ka 2, 3; ko ho u tek 3), způsob stru ktu ra ce (ebříček
2), fun kce (jazýček 3; ramínko 3) aj. Ve většině případů se však ja ko
společný sémantický znak de mi nu ti va a nového lexikálního významu
vnímá menší rozměr denotátu.

Rozšíření polysémie u de mi nu tiv je otevřený pro ces – o tom svědčí 
jak lexikalizovaná terminologická me ta fo ri ka z různých oborů, tak
i roz voj přenesených významů v běné řeči. Viz např. názvy částí
lidského těla (klíček, víčko, stolička, lo pa t ka, pa nen ky, pánvička,
bubínek, kladívko), názvy ro st lin (mečík Gla dio lus, pantoflíček Cal -
ce o la ria, ko ho u tek Ly ch nis, jazýček Hi man to glos sum, zvo nek Ca m -
pa nu la, plamének Cle ma tis), názvy ivočichů (sluníčko sedmitečné
Coc ci nel la, ko by l ky Pla ty c le is, zvo nek Chlo ris, sýkorka uhelníček
Pa rus ater). Je třeba po zna me nat, e přes je jich samostatný význam
u většiny lexémů jsou více méně patrné ex pre si v ni in ten ce a pre su po -
zi ce menšího rozměru denotátu.
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Vzhle dem k polysémii de mi nu tiv je nutné té upo zo r nit, e okruh
významů, které roz vi nu la určitá zdrobnělina v daném ja zy ce, se málo- 
kdy kry je s okru hem významů v jiném ja zy ce, co by mo hlo pro ble -
mati zo vat je jich překlad. Se zřetelem na te o rii ek vi va len ce (Ba r chu -
da rov 1975) naznačíme jen některé z typičtějších případů7:
l. Přenesené významy určitého de mi nu ti va se v češtině a v bulharštině

shodují (podobné případy jsou vzácné), např.8: 

lopatka  лoпaтka

l. malá lo pa ta    = 1. yмaл. oт лoпaтa

2. věc lo pa t ce podobná, připomínající lo -
pa t ku tva rem n. té funkcí, zvi. součást
různých strojů a zařízení

   = 2. нeщo, кoeтo пpиличa нa лoпaткa,
пepкa

3. plochá kost trojúhelníkovitého tvaru 
v horní části zad, na ni je připojena páe    = 3. шиpoкa paмeннa кocт, зa кoятo 

e пpикpeпeнa pъкaтa, плeшкa

2. Určité de mi nu ti vum v češtině rozvinulo přenesené významy, v bul-
harštině – nikoliv:

ramínko paмeнцe

l. zdrob. k rameno    - yмaл. oт paмo

2. pomůcka k zavěšení oděvu             зaкaчaлкa

3. úzký pásek látky, často stuka, drící
na ramenou zejm. dámské prádlo          пpeзpaмкa

3. Přenesené významy určitého de mi nu ti va se v češtině a v bulharštině 
neshodují. Podobné případy jsou velmi časté a – jak zjístíme z uve-

deného příkladu – za určitých podmínek by mohla vzniknout mezi-
jazyková homonymie:

abka жaбкa

l. zdrob. k ába 1. yмaл. oт жaбa

1.1. bezocasý obojivelník  
 dělat, házet abky     =

бeзoпaшaтo зeмнoвoднo  
живoтнo
 пpaвя, xвъpлям жaбки

1.2. expr. dítě enského po-
hlaví, malé děvče, dívka           мoмичeнцe

2. co abku nějak připomíná:      2. нaзвaниe нa paзлични мeтaлни или 
дъpвeни чacти зa зaxвaщaнe нeщo:

2.1. hud. dolní část smyčce se 
šroubem k napínání íní     = 2.1. дoлнa чacт нa лък нa

цигyлкa

2.2. elektr. ruční svěradlo 
k napínání drátu     < 2.2. тexн. Cкoбa, cтeгa,  

cтиcкa, щипкa

2.3. odb. nů se silnou a za-
křivenou čepelí         гpaдинapcки

нoж 

schránka v pa-  
lubní desce auta,
kastlík, odkládací 
skříňka

           3.oтдeлeниe зa вeщи в кoмaнднoтo
нa aвtoмoбилa

Srovnáním významů lexému ab ka v bulharštině a v češtině se
zjišťuje sho da jen v prvním významu vztahujícím se k motivujícímu
slo vu ába, tj. malý bezocasý obojivelník (1.1 lat. ra na). Expresivní
uití k označení malé děvče (1.2) není obvyklé v bulharštině. Přene-
sené významy jsou záludné, pro toe aso cia ce, které způsobuje slo vo
ab ka pro uiva te le českého ja zy ka a pro uiva te le bulharského ja zy ka 
ne j sou to toné, vztahují se to ti k odlišným denotátům. Tak např.
v bulharštině se ab ka ne vy sky tu je ve významu ‘nů se si l nou a za-
křivenou čepelí’ (2.3), v češtině za se ve významu ‘kastlík, schránka
v palubní de sce auta’ (3.). Ve významu 2.2 ‘svěrací zařízení’ se oz na-
čení do jisté míry shodují, avšak se různí vzhle dem k je jich di fe ren-
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7 Tento problém by si zaslouil mnohem důkladnější výklad; zatím necháváme
stranou té uití de mi nu tiv ve frazeologických spojeních.

8 Srov. slovníkové definice v SSJČ, BTR, ČBR.
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ciačnímu uití (v bulharštině se pojí s větším okru hem denotátů).
Úplná sho da je jedině ve významu 2.1 ‘dolní část smyčce se šroubem
k napínání íní’. Je zřejmé, e přes formální to tonost de mi nu ti va ab -
ka se je ho významy (deminutivní a přenesené, denotativní a ko no-
tační) v obou jazycích nekryjí.

Krajní stupeň v pro ce su lexi ka li za ce zdrobnělin zaznamenávají
jed no t ky, u kterých došlo k úplné ztrátě deminutivního významu,
take si slo vo u neuvědomujeme v opo zi ci s nedeminutivním korelá-
tem, tj. nehledíme na ně ja ko na slo vo fundované. To mu to dia chron-
nímu pro ce su pod le hla např. slo va slun ce – cлънцe, srdce – cъpцe.
Z hle di ska synchronního jsou však lexémy jen formálně označené ja -
ko od vo ze ni ny s typickými deminutativními su fi xy, ale ono ma zio -
logi cky motivované charakteristickým ry sem základového slo va, tý-
kajícím se převáně je ho vla st no sti, tva ru, fun kce, dru hu látky apod.,
ni ko liv je ho rozměru. Jak podotýká B. Krăstev (Kpъcтeв 1976, s. 21,
33, 45), pro ces desémantizace de mi nu tiv a je jich lexi ka li za ce probíhá
i v současnosti:

lahůdka jídlo vybrané, jemné chutí; po cho u t ka, de li ka te sa 
kva sin ka jednobuněční mi kro orga nis mus
velebníček velební pán, kněz, farář 
ledek chem. dusičnan alkalického kovu 
uhlík chem. nekovový lehký biogenní prvek zn. C
stopka I l. bot. část ro st li ny (zprav, tenká a krátká) vyrůstající ze stonku

a nesoucí květ n. plod;  expr. má očí na stopkách divá se pozorně,
zvědavě n. udivené; 2. část, součást něčeho připomínající ro st lin nou
stopku: s. sklenky; tech. upínací konec řezných nástrojů, hud. svislá čára
vycházející z notové hlavičky; zool. (u někt. hmyzu) zúená přední část
zadečku přiléhající k hrudi; med. s. nádorů.

Přestoe uvedené lexémy postrádaly deminutivní význam a ko re -
la ce s nedeminutivním slo vem by la neutralizována, u některých z nich 
pre su po zi ce menšího rozměru podmiňuje zvolení deminutivního slo -
va k označení denotátů (sto p ka, kva sin ka). V některých případech lze
předpokládat odeznělý hodnotící vztah (velebníček, lahůdka). V jiných

je za se pojmenování za loeno na metafoře, ale zbavené veškeré ex -
pre si vi ty (le dek, uhlík).

Zaznamenaná spe ci fi ka de mi nu tiv ve dou k přesvědčení, e v pod -
statě jde o dvojí onoma ziolo gic kou re a li za ci. Na jedné straně jsou de -
mi nu ti va, které gravitují k základovému slo vu, take se je jich význam
pojí s va ria bili tou rozměru a/ne bo s hodnocením. Na druhé straně jsou
de mi nu ti va formální – svým tva rem jsou deminutivními odvo ze ni na -
mi (v je jich struktuře je deminutivní su fix), ale významově se plně
osa mo stat ni la (ji mi se označuje denotativní třída odlišná od de no ta tiv- 
ní třídy základového slo va). Oba ty py jsou široce zastoupené ve
slovanských jazycích, take je jich komparativní výzkum lze vést
různými směry – přes způsoby je jich tvor by a k fungování těchto
výrazových prostředků v ko mu ni ka ci.
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Žoreta ČOLAKOVA

Plo v div

Pod oby di gre se v Holanově in ter pre ta ci
Or fe o va mýtu v No ci s Ha m le tem

V moderním myšlení XX. století mytické od ka zy podléhají zvlášt-
ní interpretační stra te gii, která se liší sna hou k reva lo ri za ci konvenční- 
ho smy s lu: Námět se rozkládá na jednotlivé fra g men ty, které začínají
fun go vat samostatně, a tím se produkují zce la nové významy, občas
původně k námětu nepatřící. O takové narativní trans fo r ma ci zřejmě
svědčí i Holanův přístup k mýtu o Or fe o vi v je ho skladbě Noc s Ha m -
le tem (1964).

Původní látka to ho to mýtu se vyznačuje bohatým dějovým sché-
matem, ve kterém jsou výrazně rozeznatelné tři součásti: Or fe o vo
básnické povolání ja ko zprostředkování boského světa, Orfeův se -
stup do podsvětí a Or fe o va smrt. So uhrn těchto částí vytváří základní
dějovou ko stru to ho to mýtu, kte rou by chom na zva li ko m p lex Orfeův.
Pro to se i Orfeův ko m p lex můe pro je vo vat mi mo referenční ro vi nu
te x tu; stačí jen roze znat kon ce p ty, které se v něm skrývají, ja ko
například boské povolání umění, re la ti vi ta rozhraní obou světů –
pozemského a to ho druhého, ce sta do podsvětí, láska tváří v tvář smrti, 
oči, které vradí, je di nec ja ko oběť kolektivního bláznovství, roz ko us- 
kování těla, ko nec fyzického ivo ta a nesm r te l nost duše atd.

Pozorohodné je, e vzhle dem k dynamickému rázu vnitřně séman-
tických vztahů různých motivů, budujících mytický syet, můe se
kadý z nich snad no oddělit od ce l ku a začlenit se do nového kon te x tu, 
ne bo sám vy bu do vat kon text vlastní. Narativní jed no t ky, které se vy-
víjejí námětovou výstavbou, mívají ve l kou kreativní po ten ci, o čem
svědčí vývoj evropské li te ra tu ry, ope ry a malířství: nezávisle na dru hu 
a ánru jsou ty to mo ti vy často rozpracovávány samostatně a rozrůstají 
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se a do celistvého epického ne bo dramatického syetu. Fra g ment
původního námětu se odděluje od svého původního děje a nabývá
scho p no sti ge ne ro vat vlastní narativní stru ktu ru a tím vy bu do vat nový 
umělecký ce lek. Transformační po stu py obsahují především sub jek-
tivní autorský po hled na určitou filo zofi c kou a existenční otázku a ob-
starávají neo mezený pro stor pro vyjádření tvůrčí vi ze.

V moderním myšlení 20. století se ta to interpretační stra te gie, po -
kud jde o Orfeův mýtus ob je vu je nejdříve v kon te x tu avan t gar dy –
například u Apo lli na i ra a zejména u Coc te a ua1. Na rozdíl od do sa vad-
ní tra di ce, která je vůči autentickému námětu spolehlivější a loajál-
nější, odvolává se nová ge ne ra ce na svo bod nou zmo der nizo vanou ad -
ap ta ci, která ve de a k největší di gre si. Odbočka od základní dějové li -
nie se pro je vu je různými způsoby, které zasahují jak prostředí, v něm
se odehrává děj, tak i literární po sta vy samé – je jich po va hu, vzájemné 
vzta hy, ba i důleité stránky je jich osobní bio gra fie. V plánu na ra ce se
di gre se vy sky tu je v samé struktuře vyprávění: ve fra g men ta ci původ-
ního děje a fungováni určitých jed no tek nezávisle na látkovém ge no -
ty pu, v odvozování a přidávání narativních segmentů.

Holanův přístup k mýtu o Or fe o vi zřejmě na va zu je na tu to avan t -
gardní ten den ci a její sna hu pod ma nit tradiční kon ven ci svému vlast-
nímu názoru na svět a umění. Tím se Ha m let i Or fe us stávají au to ro-
vými pro ta go ni sty, a pro to vyjadřují příbuzné představy o světě a lid-
ské exi sten ci. Intelektuální a jazyková příbuznost Ho la na s avan t gar -
dou není nahodilá, svědčí o ní ještě je ho první sbírky a pro ka zu je se
i později v je ho tvorbě ze 60. a 70. let. Avšak je ho neklidný tvůrčí duch 
se neo me zu je rámcem určitého avantgardního směru – po eti s mu,
který je patrný v je ho prvotině Blouznivý vějíř (1926), ne vy ho vu je je -
ho neklidné ci t li vo sti. V Holanově po ezii souzní především ex pre sio -
nis mus a sur rea li s mus, které vytvářejí svébytnou sli ti nu – na rovině
ideové zaznívají v je ho tvorbě ex pre sio nis mus a později exi sten ciali s -
mus ja ko děsivé tó ny obklopující intelektuální sa mo ty a na rovině

jazykové právě surrealistické setkávání neslučitelných obrazů od po-
vídá je ho po ci tu ab sur di ty.

V du chu moderního myšlení při vymaňování z ustálených význa-
mů antických mýtů a ze svatozáře kulturních hrdinů zba vu je Ho lan
Or fea ja ko jedinečnou po sta vu všech původních rysů, které slouí
k je ho glo ri fi ka ci: Není to ani umělec okouzlující li di a bo hy, ivou
a mrtvou přírodu, co v mýtu sym bo li zu je je ho duchovní moc a je ho
absolutní od da nost bo hu Slun ce a Umění; a není ani mi len cem, který
ve jménu lásky překonává hra ni ci pozemského světa. V No ci s Ha m le -
tem je Or fe us zba ven příleito sti prokázat svou výjimečnou a bo hem
da nou po va hu: V epické rovině skla d by není ani ka ta ba sis (se stup) ani 
ana ba sis (ce sta na ho ru), které jsou základními sloka mi původního
my t hu, důsledkem čeho je zničeno vertikální hle di sko po hy bu. To to
odstranění prostorové per spe kti vy je navíc sugerováno situováním
děje do po ko je - do prostředí všedního a orámovaného, záměrně
postaveného pro ti neomezenému venkovnímu a vnitřnímu to po su
v mýtu. Výpustka kataláze působí tím, e je Holanův Or fe us zba ven
smy s lu in te gro vat pozemský svět a svět druhého břehu, a pro to zůstá-
vá v zajetí chmurné představy o lidské exi sten ci ja ko trýznivém,
bezvýchodném la by rin tu. Pro Ho la na te dy být milován bo hy a přeít
pe klo ve jménu lásky ne do ka zu je smysl exi sten ce: Po svém návratu
z podsvětí se Or fe us a Eu ry di ka nechají ponořit ve tmě a v realitě, ani
by věřili v nesm r te l nost i v lásku. Narativní eli p sa je te dy na hra ze na
do da t kem „apokryfní” epi zo dy, zobrazující obě po sta vy po je jich
návratu do ivo ta.

Anabáze, která je v mýtu představena ja ko trojčlen obsahující ce -
stu vzhůru, Orfeův ob rat a ztrátu Eu ry di ky, ne je nom ustu pu je z ro vi ny
fa bu la ce, ale je zce la vyvrácena:

Neboť Orfeus, odváděje si ji, NEOHLÉDL se 
a přivedl ji tedy zase na TENTO svět.
Právě na něm udělali několik kroků

V mýtu se Or fe us obrací, aby zji stil Pra vdu, ja ko kdy by v tom
okamiku je ho Víra v boskou vůli ustu po va la nedůvěře, ja ko kdy by
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1 Apo lli na i re Le Be stia i re ou Cortége ďOrphée (1911), Co c te au : Orphée
(1949), Le te sta ment ďOrphée (1959).



by lo nutné boskou pra vdu prokázat lo gi kou senzuální zkušenosti, ve
smy s lu „exi stu je to, co vidím”. Ten to Orfeův po su nek evidentně
vyjadřuje di le ma me zi Pra vdou a Vírou: Hledání pra vdy prostředky
racionálními, ro zu mem a smy s ly, znamená ab sen ci víry, pro toe ten,
kdo věří v Bo ha, nepotřebuje kauzální důvody. Holanův Or fe us je te dy 
více ve Víře ne v Pravdě a dodruje Boí vůli – zákaz neo bra cet se
během ce sty. Je to mu tak, pro toe Méda, co je ne do saitelné očima a
co se te dy nedá zničit lidským do te kem, osaháním. Je nome je ho
transcendentální po hled na svět je traumatizován vizí děsivého ne ko-
nečna. Ten to po cit hrůzy bytí a nebytí Or fe us ni k dy přímo ne vys lo vu -
je, ale je implicitně sugerován v pasái o stra chu, předcházející v te x tu 
zjevení. Vdyť je ta to idea jasně vyjádřena Ha m le tem:

Co nás nyní ob klo pu je, ZA VALÍ NÁS JEDNOU...

Ho la no va in ter pre ta ce Or fe o va návratu zo bra zu je útěk ze smrti ja -
ko zce la moný, reálný, ale není v tom zřejmě pravý smysl ivo ta, je st -
lie to nepřináší vyšší smysl exi sten ce. Je důleité, e v Holanově
skladbě návrat Or fea a Eu ry di ky není zo bra zen ja ko ce sta, ja ko po hyb
vzhůru, a pro to nemá význam ini cia ce. Je do kon ce redukován na po -
uhou remi ni s cen ci, její jediným cílem je zdůvodnit exi sten ci obou
světů.

Eu ry di ka: Tam dole jsme se ptali po duši
a všechno nám odpovídalo ztraceným tělem... 
Orfeus: Ano! Já zde nahoře líbal
všechny tvé noční kabátky.

Ty to transformační po stu py mytické látky – eli p sa a připojení
scény je jich zdařilého návratu – odpovídají oběma podstatným mo ti-
vům, které tkvějí v orfickém učení, a to mo ti vu paměti a mo ti vu
zapomnění. Ten to binární mo tiv u Ho la na má v je ho transcendentální
fi lo zo fii klíčovou ide o vou úlohu, která ani by se zto toňovala s or fi s -
mem, vyjadřuje ve l mi styčné dualistické představy. Pozoruhodné je
to, e ten to kon cept je ne je nom explicitně vyjádřen v roz ho vo ru obou
po stav, ale je také exponován různými formálními způsoby. Je to
básníkův způsob po sta vit se pro ti zracionalizovanému chápání sku-

tečnosti a tradičnímu pojetí kulturní paměti. Na rovině na ra ce za po -
menutí podmiňuje narativní eli p su: ja ko by au tor „si ne pa ma tu je” na
vlastní mytický námět, a pro to je ho Or fe us má ve l mi málo společného
se svým pro to ty pem. Ta to intertextuální stra te gie, projevující se při
konstruování dějové osy skla d by, účinkuje mnohonásobně, avšak
hlavní její pro je vy stále vypovídají ne ji sto tu lidského poznání. Na
rovině jazykové zapomenutí je například implicitně sugerováno roz -
pa dem kauzální ob ra z no sti, co Přemysl Blaíček určuje ja ko „nepří-
tomnost celistvého ob ra zu” (Blaíček 1991, s. 17). Jed no ta světa je
navdy ztra ce na, a pro to se obrazový ce lek rozpadá do samostatných
jed no tek, které se ja ko by navzájem nerozpoznají, ale intuitivně hle-
dají svůj společný zdroj bytí a smy s lu, je nome jediné co nepochybně
zůstává, je jen to u ha po ztracené ha r mo nii. Nezávisle te dy na tom,
jakým způsobem se pro je vu je – na rovině textuálně explicitní ob ra z -
no sti ne bo jazykově implicitní su ge s ci – binární mo tiv paměti a za po -
menutí vyjadřuje ideu trans gre se obou světů: viditelného a ne vi di tel-
ného, ivo ta a smrti. Není nahodilé, e po svém návratu z ono ho světa
si Eu ry di ka přiznává, e na všechno zemské u zapomněla a e se
musí zno vu učit trpět, zatímco Or fe us, který patří ivo tu, cití tíhu
vzpomínek.

Eu ry di ke: Nevím, ne pa ma tu ji se ještě... Budu se zase musit učit bolesti... Jak dlouho
jsem byla mrtva?

Orfeus: Já se zase pa ma tu ju příliš na všechno... Nevím jak dlouho jsem ivý...

Uspořádání zapomenutí a pamětí, smrti a ivo ta se v Holanově
skladbě uskutečňuje prostřednictvím dia lo gu, který představuje další
pod obu di gre se mytické látky. Začleňování dia lo gu do stru ktu ry te x tu
ruší imanentní představu lásky ja ko nevyslovitelné a jedině pravé
lidské soubytí. Pod le mýtu si Or fe us a Eu ry di ka nic neřikají – je jich
láska je mlčenlivá, a pro to dokonalá, zatímco u Ho la na jediný výjev,
ve kterém jsou ony přítomny, pre zen tu je je jich roz ho vor po návratu
z podsvětí. Potřeba sdílet, vy s lo vit své stra chy ničí sakrální moc jak
Slo va, tak i mlčení. Řeč manelů, situovaná me zi stěnami je jich po ko -
je, nemá ani iniciační význam, ani in spi ra ci překonat úzkosti ivo ta.
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Pro to básníkovy úvahy o existenčním stra chu anticipují je jich dia log a 
uvádí je do si tu a ce příliš lidské. 

Slova implikují absenci věcí tak jak přání, implikují absenci svého objektu. Jedna
i druhá se ozývají v slepé ulice ko mu ni ka ce a štěstí. Vztah slov k věcem je stejný jak
přání ke svému objektu (Todorov 1996, s. 116). 

Uskutečněné přání u není přáním. Slo va ztrácejí svůj význam,
kdy překládají ni tro jso u c no sti. V mýtu Or fe us nemluví, jen zpívá a
je to hu d ba inspirovaná Apo llo nem. Slo va jsou ja zy kem smrtelných,
snad pro to i láska vyjádřená slo vy je zaznamenána smrtí:

Láska je jenom jedna 
a jenom jednou.
Láska je skutečně smrtelná!

Ne monost slo vy přidat lásce vyšší smysl ve de a k to mu, e Or fe -
us zůstává ponořen do tmy bytí, je za ja t cem svých strachů, ne ji sto ty a
roze rva no sti.

Verbalizované setkání Or fea s Eu ry di kou se zřejmě od chy lu je od
pojetí sakrálních scén, které se v orfickém ri tu uskutečňují ja ko
ponoření do ni tra duše a hledání bo ha v zasvěceném mlčení. Ten to
stav duše, dosahující přímou kon tem p la ci bo ha, představuje fázi entá-
ze, v ní se to to duchovní zto toňování uskutečňuje bez účastí jakého-
koliv prostředníka, včetně slov.

Ja ko kon tra punkt verbálního pro je vu obou po stav se v skladbě ob -
je vu je Ju lie – dce ra Or fea a Eu ry di ky, která ja ko by nepatří po zem-
skému ivo tu („něco me zi viděním a zje vem”, „šest let na východ od
tvého hla su”). A snad právě její nevi dite l nou přítomnost cití Eu ry di ka, 
kdy říká: „Není někdo za námi?” Eu ry di ka si na ni ne pa ma tu je, nezná 
ji, právě pro to nepatří zasvěcencům. Jedině Or fe us můe prokázat její
exi sten ci, pro toe právě on zná en ta zi, a není nahodilé, e je ho dce ra ji
ztělesňuje. En ta ze ja ko pro ti pól extáze je v po ezii Holanově ne j b liší
je ho konce pci Ver ba, zadané me ta fo rou jeskyně slov.

Vnitřní spojení Ho la no va Or fea s boským iv lem není te dy ani
popřené, ani kompromitováné – na opak, samý je ho zdařilý návrat
z podsvětí o tom svědčí. Ve skladbě však je ta to událost zo bra ze na ja -

ko scéna manelského soukromí, a pro to nemůe nabýt vyššího smy s -
lu a vyřešit záhadu exi sten ce. Holanův Or fe us vrátil svou milovánu
enu z ono ho světa, a tím uskutečnil svou ve l kou to u hu po lásce, ale
zřejmě je ho kulturní úloha má nadosobní, vyšší poslání. Jak na to sám
Ho lan po uka zu je „byl by ovšem omyl chápat tu to báseň po uze ja ko
výraz událostí jen tehdejších, ne boť mně vdy c ky šlo o člověka a je ho
dra ma vůbec, o je ho lidský úděl a neblahý osud, který ije za všech
dob” (Opelík 2004, s. 142). Pro to i různé pod oby di gre se původní látky 
slouí autorově ideovému záměru prokázat dis ha r mo nii lidského bytí
a ne monost smířit neu poko ji vou tvůrčí duši, která, i kdy plní svou
ro li zasvěcence, zůstává v zajetí ma r no sti a ne ji sto ty zemského světa.
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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

Мapгapитa Младенова, Чешка граматика. 
Наука и изкуство, София 2004. 208 с., ISBN 954–02–0295–7.

Osobnost do cen tky M. Mladenovové je dobře známa ne je nom me zi bo he mi sty
a sla vi sty. V ro ce 1997 vyšla její první učebnice Чешки за абсолвенти – Čestina pro
ab so l ven ty (So fia, He ron Press, 220 s.), zaměřená na rozšířování a obohacení znalostí
studentů a je jich přípravu ke státním zkoušká, a tom pomocí vyběru textů a různých
témat. Tímto počínem se au to rka snaží odstranit ne do sta tek učebnic a příruček pro
vyšší ročníky bohemistů.

Ro ku 2004 Ma r ga ri ta Mla de no va potěšila bu l harskou bo he mi sti ku svou první,
bul ha r sky na psa nou Českou mlu v ni ci, orien to va nou především k praktickému použití
stu den ty, ale ur če nou i širšímu okru hu čtenářů.

Systematická me to da umožňuje, aby Česká mlu v ni ce po sloužila ve výuce pra ktic- 
ké češtiny na všech úrovních stu dia: jak pro začátečníky – svým výkladem základních 
otázek fo ne ti ky, mo r fo lo gie a syn ta xe současného ja zy ka českého, tak i pro pokročilé
– ja ko příručka pro rychlé zkontrolování osvojené látky po mo ci stručného a jasného
podání českých pádů a je jich užívání, zvláštností slovesného systému atd.

Roz sah mlu v ni ce je vy ložen v několika ka pi tolách. První část mlu v ni ce (Výslov-
nost a pra vo pis, s. 9–19) upozorňuje na zvu ko vou cha ra kte ri stiku některých jed no t li-
vých fonémů a na je jich rozlišovací zna ky a příznaky. Mo r fo lo gie (s. 20–134) je ne jen 
nejobsáhlejší kapitolou, ale au to rka v ní využívá bo ha tou zkušenost ze své práce
s bulharskými stu den ty při výuce české mlu v ni ce a úplně novým způsobem zdůraz-
ňuje nejrozšířenější potíže právě pro Bu l ha ry. Novátorská me to da v České mlu v ni ce
je v tom, že je věnována zvláštní po zo r nost těm rysům českého ja zyka, které ho nejvíc
odlišují od bulharského. Základní místo zaujímá sedmipádové skloňování v češtině
(s. 21–86), které už ne e xi stu je v bulharštině a je úplně cizí mluvčím současné
bulharštiny, a možná i pro to asi nejtěžší pro Bu l ha ry. Ve l mi užitečný je dvojí způsob
výkladu skloňování – jed nak horizontálně (jed notlivé pády a je jich kon co v ky ve
všech skloňovacích ty pech podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen jsou vy -
loženy v přístupně seřazených tabulkách a s přesnými i jasnými vysvětleními o
každém pádě a je ho funkcích, s. 24–37), a jed nak vertikálním způsobem (pod le
skloňovacích typů, spo lu s poznámkami o některých zvláštních případech ne bo
výjimkách, s. 37–55). Poprvé zaznamenáváme oba způsoby vyjádření českého sklo-
ňovacího systému v jedné učebnici a to do velké míry usnadňuje je ho výuku. Každý
stu dent si může vy brat jednodušší způsob zapamatování případně jednotlivé in fo r ma -

ce. Do každého ty pu skloňování jsou dodány i různojazyčná cizí sub stan ti va s vy-
světlením proč jsou připojeny do jed no ho či jiného ty pu, které představují obyčejně
největší potíže pro Bu l ha ry, studující češtinu. Není za po me nu to ani na nesklonná
podstatná jména, ilustrovaná množstvím příkladů. 

Musíme po zna me nat velké množství podrobných a maximálně přesných názor-
ných příkladů skloňování všech druhů zájmen v tabulkách (s. 62–74).

Na rozdíl od jmenného systému, česká slo ve sa dospěla k zjednodušení ve srov-
nání s bulharskými slo ve sy, především v časování, což usnadňuje výuku češtiny Bu l -
ha ry a do jisté míry ko m pen zu je potíže se skloňováním. Téma Slo ve so (s. 87–111)
tradičně ob sa hu je slovesné ka te go rie vid, čas, rod a způsob, kde M. Mla de no va za se
hledá srovnání me zi oběma ja zy ky a jednodušší osvojené nových znalostí. Za po zo r -
nost stojí originální řešení vysvětlit ka te go rie mo da li ty až později v ka pi to le o syn ta xi.

Důležité místo v České mlu v ni ci zaujímají Slo va neohebná (s. 111–134), která
jsou často opomíjena v různých mlu v nicích a příručkách. Tvoření zájmenných pří-
slovcí je ilustrováno pod ro b nou ta bu l kou, kte rou jsou učitelé praktického ja zy ka
obyčejně nu ce ni dělat spo lu se svým vysvětlením o pe stro sti příslovečných fo rem
v češtině. Kla si fi ka ce předložek má stručný a přesný ob sah pod le skloňovacího
systému a pod le je jich funkcí. Je tam dost příkladů s překladem do bulharštiny pro
srovnání.

Další základní ka pi to la České mlu v ni ce je Skla d ba (s. 135–195). Samozřejmě v ní
mají své místo věty jednoduché (jednotlivé ko m po nen ty věty, slo vo s led, dru hy)
a souvětí (dru hy souvětí atd.). Dalším novátorskím řešením doc. M. Mladenové v této
ka pi to le je Vyjádření různých typů významů (s. 180–192): Existenční význam; Po lo ha
místa (trvalá a netrvalá, dočasná po lo ha místa, po lo ha těl v pro sto ru, uka zování,
vyjádření prostorových poměrů); Vyjádření jisté a nejisté in fo r ma ce (lexikální pro-
středky – slo ve sa a slovesně-jmenné predikáty, částice, modální slo ve sa; mluvnické
prostředky – pomocí budoucího času ja ko vyjádření předpokladu a pomocí jed-
notlivých hypotaktických souvětí s že a ŕby pro vyjádření nedůvěry); Základní pra vi d -
la společenského chování v řeči (po zdra vy, ustálené výrazy při přivítání a při pozvání, 
přání). V této poslední ka pi to le České mlu v ni ce je soustředěno velké množství růz-
ných rozdílů me zi češtinou a bulharštinou v ob la sti mor fo syn ta xe. Jde „o podobné vý- 
znamy, které se v jed nom z obou jazyků vyjadřují určitým mlu v nickým prostředkem,
vzniklým za do bu je ho individuálního roz vo je, zatímco v druhém ja zy ku podobný či
stejný prostředek není vytvořen, a daný význam se vyjadřuje prostředky lexikálními
ne bo jinými způsoby ko m pen za ce chybějících mlu v nických prostředků” (s. 180,
překl. R.Ž.). V této části své mlu v ni ce au to rka shromáždila spo u stu případů asymetrií
me zi oběma příbuznými ja zy ky, které mají značný význam v pro ce su výuky češtiny
ja ko cizího ja zyka a také mají důležitou ro li v pro ce su překladu. 

Ve l mi užitečnou částí České mlu v ni ce pro sa mo sta tnou přípravu studentů je
příloha s cvičeními ke každé z ka pi tol a na kon ci učebnice klíč s odpověďmi
(s. 196–206).
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Závěrem můžeme shrnout, že všechny základní otázky a zna lo sti, které ten to obor 
předpokládá, jsou vy loženy a je jich vysvětlení jsou stručná, syntetická a jasná.
M. Mlade no va zdůrazňuje nejpodstatnější zvláštnosti a znaky fonetického systému,
morfologických kategorií a skla d by. Nabízí srovnání s bul ha r skou mluvnicí a vše ilu -
stru je s příklady z mluveného ja zy ka, zvláštní po zo r nost věnuje těm rysům české mlu -
v ni ce, které jsou nejobtěžnější pro Bu l ha ry, tj. zvláštnostem slo vo s le du a tvoření spe -
ci fic k ého ry t mu české věty. Česká mlu v ni ce je výsle d kem bohaté metodické zkuše-
nosti a vědecky zdůvodněných tvůrčích řešení autorky. Učebnice je napsaná na vy so-
kém vědeckém úrovni a ob sa hu je řadu nových a přínosných řešení, a to ne jen z me to-
dického hle di ska. Ne l ze opo me no ut, že styl a fo r ma jsou přístupné a využitelné i pro
sa mo sta tnou přípravu studentů.

Musíme také po zna me nat, že učebnice je už druhým rokem používána stu den ty
češtiny na Sofijské univerzitě Sv. Kli men ta Ochridského, a pravděpodobně i na
dalších vysokých školách v Bu l ha r sku. Na závěr chce me zdůraznit, že Česká mlu v ni -
ce paní do cen tky Ma r ga ri ty Mladenovové zaujímá vedoucí místo v bohemistické
literatuře a za slouží si po zo r nost každého, kdo se zabývá bohe mi sti kou ne bo vůbec
sla vi sti kou. 

Radost Železarova, Sofia

Žoržeta Čolakova, Český sur rea li s mus 30. let. Stru ktu ra básnického
ob ra zu. Ka ro li num, Pra ha 1999. 144 s. ISBN 80–7184–629–5.*

Mo no gra fie bulharské bo he mi stky z plovdivské uni ve rzi ty Žoržety Čolakovy je
svým ti tu lem zasvěcena české surrealistické po ezii třicátých let, její skutečný záběr
však da le ce překračuje me ze zvoleného tématu. Jinými slo vy, aby si au to rka vytvořila 
vhodné operační po le pro zkoumání ob ra z no sti v básnických dílech členů předváleč-
né pražské surrealistické sku pi ny, podniká ne j pr ve rozsáhlý ex kurz ke genetickým
kořenům sur rea li s mu, a to hned v celých dvou třetinách své práce. Oprávněnost
zmíněného přístupu lze však nahlédnout v problematičnosti zkoumaného je vu. Je to
to tiž právě fenomén sur rea li s mu a je ho zvýšená manifestační a vývojově au to in ter -
pretační akti vi ta, co si vyžadu je pozorné odlišení sta no vi ska literárněhistorického od
op ti ky dobové pro kla ma ce: 

Český sur rea li s mus ne po su zu je návaznost na některé předcházející modely moderního umě-
ní jako projev literárněhistorického sledu určitých estetických a uměleckých představ. Literární
kon ti nu i ta podle něho pro ka zu je exi sten ci a trvalost konstantních hodnot ztělesňujících odvěkou 
lidskou touhu po sebepoznání. Iracionální pod sta ta jeho kon ce pce  předpokládá pozitivní vztah i
k dalším moderním programům, jakými jsou například fu tu ri s mus a da da i s mus... (s. 60). 

Ačkoliv způsob výkladu dává tušit, že au to rka ve svém zkoumání literárního
vývoje vychází ze strukturalistických po zic (např. s. 43), lze se nadít, že uvedený
vstupní ex kurz bu de navíc zhod no cen i novým úhlem po hle du na věc, jejž skýtá
postavení zahraničního ba da te le. 

Úvodní ka pi to la kni hy ne se název Svo bo da – klíčový po jem sur rea li s mu a je
věnována surrealistické no e ti ce a po eti ce v širším rámci. Zce la zákonitě tu Čolakova
osou svého výkladu činí kon ce pci Bre to no vu: na jejím základě je sur rea li s mus po sta -
ven do kontrastního světla vůči ostatním projevům avantgardního myšlení a tvor by
i vůči starším uměleckým proudům a tendencím, je jichž představitele surrealisté
začleňují – ni ko liv ne kri ti c ky – do svého ro do k me nu (ba ro ko, ro man ti s mus, sym bo li -
s mus, „is my” počátku dvacátého století). Vycházejíc z – explicitně nevyřčené – me to -
do lo gické pre mi sy, že ke struktuře surrealistického ob ra zu se lze přiblížit te pr ve po
pochopení surrealistického noetického sta no vi ska, rozvíjí au to rka svá pozorování
zjednodušeně řečeno dvojím směrem. Tím prvním je osvětlení surrealistické doktríny 
(za klíčový po jem lze označit axiologický uni ve rza lis mus, „záměr sjed no tit re a li tu
a ire a li tu, ro zum a podvědomí do univerzálního mo de lu lidské oso b no sti, uplatňují-
cího se v umění i životě”, s. 10) a její vymezení od přímých inspiračních zdrojů (např.
od Fre u do va učení). Dru hou po lo hu te x tu pak tvoří – zatím ještě obecná – analýza
surrealistické ob ra z no sti ve vzta hu ke gene alo gi c ky spřízněným typům  básnického
vyjádření (Ri m ba ud, Mallarmé, Lautréamont, Bau dela i ro va este ti ka korespondencí
atd.). 

Tímto způsobem je pojednán rozdíl me zi básnickým světem sym bo li s mu a sur -
rea li s mu. Zatímco sym bol vyžadu je relativní au to no mnost vzájemně se vztahujících
znakových jed no tek a současně též jistý a rozvedený kon text, mi mo nějž sym bol
nemůže fun go vat, znakový systém sur rea li s mu, který je vybudován na základě iden ti -
fi ka ce vnitřního živo ta a reálií bytí, ty to podmínky ruší zto tožněním ob je ktu se
samým ja zy kem. Ji nak řečeno, „ob raz se už ja ko sym bol určité ide je nevytváří, pro -
tože idea nean ti ci pu je ob raz, nýbrž ob raz an ti ci pu je ideu“ (s. 28). Od tud ply ne i další
důležitý rys odlišující sur rea li s mus od sym bo li s mu, to tiž akcen tu a ce různých exi-
stenčních souřadnic. Současně s fixním postavením a omezeným ho ri zon tem ob raz-
ných prvků je to tiž v symbolistickém básnictví upevňována ka u za li ta a následnost, tj.
prin cip časovosti. Zde má svůj zdroj i in ter fe ren ce znakových jed no tek po ezie a hu d -
by, pro sym bo li s mus příznačná. Sur rea li s mus na pro ti to mu vytváří svůj svět na
základě simu lta nei s mu – ab sen ce po slou p no sti znamená li k vi da ci chronologického
to ku a zdůraznění znaků prostorových. Tak se básnický sur rea li s mus dostává do
blízkosti výtvarného pro je vu, na což – ovšem z poněkud jiného úhlu po hle du – upo zo -
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r nil svého času již Jan Mukařovský (např. ve stu dii Sémantický roz bor básnického
díla: Nezvalův »Absolutní hrobař« z ro ku 1938).

Simu lta ne i ta, zrušení chronologické ka u za li ty ve de vývojový spoj me zi sur rea li s -
mem a uměním kubistickým. Následkem simu lta ne i ty je pak dle au to rky hermetič-
nost představovaného světa, jež se v případě ku bi s mu rovná ome ze no sti: kubistický
ob raz je budován mi mo styk s re a li tou, to tiž ni ko liv na základě vi ze, ale kon ce pce. Tu -
to hypotézu Čolakova přejímá od kanadské ba da te l ky Igly Franceové; faktická po-
doba kubistického malířství však dává tušit, že uve de nou in ter pre ta ci ne l ze akce p to -
vat bez výhrad. Jsou to to tiž právě kubisté, kdo do svých pláten ja ko první začleňují
prvky syrové re a li ty (ku sy papíru, dřeva ap.), aby tímto tvůrčím po stu pem rozšířili
možno sti výtvarného zna ku a občerstvili – i nově zprob lema tizo va li – je ho vztah ke
skutečnosti. (Nu t no přiznat, že Čolakova ten to jev uvádí, když píše o kolážové te ch ni -
ce a o budování prostorové stru ktu ry obrazů; nicméně předkládané tvrzení Franceové
di sku tabilním zůstává.) 

Cenné jsou ty pasáže kni hy, jež ozřejmují vztah kubistické, resp. později sur re a li -
stické ob ra z no sti a revoluční přeměny ve vědeckém chápání hmo ty, tak jak se
promítla do fyzikálních teorií na přelomu 19. a 20. století (hmo ta přestává být zto -
tožňována s věcným světem, čas a pro stor jsou traktovány ja ko proměnlivé veličiny).
Ač by se mo hlo zdát, že tu autorčin výklad opouští literárněvědné te ri to rium, jde beze
vší po chy by ne jen o pozorování relevantní surrealistickému scien ti s mu, ale též o in -
spirativní upozornění na provázanost vědeckého a básnického di sku rzu, která je za ko -
t ve na již v strukturalistickém pojetí básnického (estetického) výtvoru ja ko zna ku.

A je tu minimálně ještě jed na zajímavá ob last problémů, jejíž kon tu ry lze v první
ka pi to le mo no gra fie vy s le do vat. Týká se základního surrealistického pojmosloví
a od tud též surrealistického po hle du na svět. No e ti ka sur rea li s mu je za ko t ve na v úsilí
o prolnutí „všech fo rem antinomického myšlení, příznačného pro dosavadní roz voj
lidského vědomí“ (s. 10).  Tak k sobě přikládá ro zum a podvědomí, ob jekt a sub jekt,
reálné a imaginární; hledá univerzální ka te go rii – sur re a li tu – v níž by by lo možné
zažité pro ti kla dy nahlédnout v absolutní jednotě, ja ko jistý amalgám úplnosti. So u-
časně však sur rea li s mus s vybranými an ti no mie mi ope ru je ja ko s výslednicí myšlen-
kové syntézy: imaginární je pojímáno ja ko pro ti pól reálného – a zároveň se stává
prvkem této di cho to mii nadřazeným („Imaginárno je pod le sur rea li s mu funkcí su re a -
li ty, tj. syntézou re a li ty a podvědomí“, s. 18), obdobně je to mu i s po j mem re a li ty
(Čolakova ci tu je z Bretonových Spojitých nádob („Na fantastickém je obdivuhodné
právě to, že v něm vlastně není nic fantastického: co v něm působí, je jen reálnost“,
s. 18). Po zavržení „tradičních“ antinomických dvo jic nenásleduje pro ces pro je kto-
vání nové pojmové stru ktu ry. Sur rea li s mus tak působení protikladů nevylučuje, staví
je však do pozměněného světla: jednotlivé pó ly působí souběžně, aniž by ovšem
ztrácely svůj konfliktní cha ra kter. Ačkoliv te dy surrealistické myšlení usi lu je o pře-
klenutí „dávných“ rozporů, lze říci, že svou pod sta tou leží zakořeněno v půdě an ti no-
mického kon ce p tu světa – pro ble mati zu je je ho fo r my, není z něj však vyvázáno. 

V následující části kni hy, nazvané Ge ne ze českého sur rea li s mu, se již au to rka
soustřeďuje na ty mo men ty českého literárního vývoje, které ve d ly k vytvoření sur re -
a li stického ty pu ob ra z no sti. V jednotlivých podkapitolách tu jsou charakterizovány
„spřízněné“ poetické mo de ly od ro man ti s mu až po po eti s mus. Jed nu z os výkladu, na
jejímž základě Čolakova pozorně kon fron tu je sur rea li s mus s předcházejícími básnic-
kými pro je vy, tvoří mo tiv snu, je ho fun kce v poznávání skutečnosti i způsoby, jakým
je začleňován do obrazného systému. Tak se tu lo gi c ky dostává značného pro sto ru po -
ezii Máchově (upozorněme alespoň na přínosnou in ter pre ta ci Máje a je ho úvodní
vlastenecké básně); cenný a objevný postřeh však také představuje op ti ka, s níž jsou
zde vy loženy zápisy snů Er be no vy – ji mi se básník sur rea li s mu blíží více, než jsou sa -
mi surrealisté ocho t ni připustit (s. 45). Na pro ti to mu například au to rka pro hlu bu je ar -
gu men ta ci Jiindřicha Chalupeckého a Zdeňka Pešata zpochybňující sur rea li stic kou
po zi ci Ri char da We ine ra. 

Soustředěný roz bor po ezie poetistické ve de Čolakovu k potvrzení te ze o svébyt-
nosti českého sur rea li s mu. Jak ba da te l ka přesvědčivě do ka zu je, pro ces přeměny po -
eti s mu v básnický mo del surrealistický ne byl řízen vnějším působením kontaktů me zi 
Pra hou a Paříží (vzpomeňme jen počáteční nedůvěru poetistů – pozdějších surrealistů
– vůči surrealistickému pro gra mu), ale imanentním vývojem básnické stru ktu ry. Od -
tud také pramení podíl sen zu a li ty v surrealistické po ezii Nezvalově, zde má svůj zdroj 
i akti vi ta rýmu a strofického členění v českých surrealistických te x tech. 

Páteř závěrečné ka pi to ly mo no gra fie tvoří roz bor Ne z va lo vy po ezie ze 30. let.
Básníkovy sbírky tu však ne j sou pojednány jednotlivě, ale jak už ti tul ka pi to ly – On -
to lo gie surrealistického ob ra zu – napovídá, v tematických okruzích, jež odrážejí
různé ty py konstruování verbální surrealistické ob ra z no sti. Od to ho to těžiště výkladu
se in ter pre ta ce rozbíhá k ostatním představitelům předválečného sur rea li s mu, k Jin-
dřichu Štyrskému, Kon stan ti nu Bie b lo vi a částečně též k Jindřichu Hei s le ro vi. Tak
Čolakova rozvíjí Mukařovského te zi o ro li tzv. nepřítomného činitele (surrealistická
po ezie je „vylidněná“, přítomnost člověka evokují po uze sto py je ho činnosti) a na
konkrétním materiálu do ku men tu je hypotézu o dvojím způsobu dema te ria liza ce
materiálních znaků: buď je určitý předmět básnickou situací transponován do cizího
pro sto ru, ne bo jsou cizorodé předměty umisťovány do pro sto ru společného, ima gi-
nárního. Posledně jmenovaný po stup, často užívaný  Štyrským (a podotkněme, že ne -
jen v po ezii, ale i v je ho tvorbě výtvarné), au to rka cha ra kte rizu je ja ko aglutinační typ
ob ra z no sti. Pro ti němu staví prin cip substituční, kdy je den básnický ob raz za stu pu je
a zpochybňuje ob raz předcházející, tak jak je to mu zvláště v po ezii Jindřicha He i s le ra. 
Zajímavou pa ra le lu této ty po lo gie lze nalézt ve struktuře přirovnání a me ta fo ry:
zatímco přirovnání kla de oba znakové prvky ve d le se be, me ta fo ra na hra zu je je den
druhým. Si tu a ce tu je však dle Čolakovy složitější, ne boť účin surrealistického ob ra zu 
mno h dy spočívá právě v in ter fe ren ci těchto dvou tropologických fo rem (přirovnání
v te x tu prolíná s me ta fo rou). 
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Kni ha Žoržety Čolakovy zprostředkovává zasvěcený a systematický po hled na
pro ces utváření české surrealistické po ezie. Je je nom škoda, že její záběr končí právě
třicátými léty. By lo by jistě zajímavé sle do vat proměny básnického ob ra zu v le tech,
kdy se – řečeno s Mukařovským – nad re a li ta sta la oficiální re a li tou, te dy v době
válečné a poválečné to ta li ty. Českým čtenářům se od ro ku 1989 do sta lo již celé řady
souborů surrealistických básníků tvořících – zpra vi d la ineditně – od čtyřicátých let
20. století: výtvarné i básnické dílo Jindřicha He i s le ra na le z lo svou uce le nou pod obu
ve sva z ku Z ka se mat spánku (1999, eds. František Šmejkal, Ka rel Srp a Jindřich To -
man), po ezii Zbyňka Havlíčka re pre zen tu je kni ha Otevřít po mé smrti (1994, ed. Jiří
Bra bec; na okraj uveďme, že Havlíčkovy teoretické te x ty pu b li ko val souborně ve sva -
z ku Skutečnost snu Sta ni s lav Dvorský, 2003), sva z kem nazvaným Básně 1 (2004, ed.
Jan Šulc) se otevírá ve l ko ry se koncipovaný pro jekt vydávání textů Vra ti s la va Ef fen -
ber ge ra, dílo Ka r la Hyn ka soustřeďuje pu b li ka ce S vyloučením veřejnosti (1998, eds.
Vra ti s lav Ef fen be r ger, Jan Šulc a Ale na Nádvorníková)... Jde o ediční počiny zásadní, 
odhalující do sud zastřené eta py českého sur rea li s mu, a nad to doplněné cennými
sekundárními te x ty, stu die mi, do slo vy. Soustředěný roz bor proměn českého sur re a li -
stického ob ra zu ve čtyřicátých, padesátých, šedesátých a případně též dalších le tech
však do sud chybí. A v to m to smy s lu zůstává mo no gra fie plovdivské ba da te l ky
výzvou i osm let od svého vydání. 

Ja kub Sedláček, Pra ha

Čtyři práce o překladu českého pravoslavného le xi ka1

V loňském ro ce by la na různých místech publikována zajímavá řada článků Mgr.
Evy Hrdinové, Ph.D., která působí na katedře ger ma ni sti ky Filozofické fa ku l ty
Ostravské uni ve rzi ty. Ve svých pracích se zabývá pro ble mati kou náboženského le xi -
ka pravoslavné církve v Česku a je ho vzni kem, s čímž je nedílně spo je na otázka
překladu náboženských textů. Stu dium této pro ble ma ti ky nám umožňuje uložit další
střípek do mo za i ky od ra zu slavistického a překladatelského myšlení v pro ce su kon sti -
tu ování československého pravoslaví. Problém je o to zajímavější, že ja ko materiál
pro analýzy zvo li la au to rka většinou překlady starých náboženských textů, které ale

by ly pořizovány s velkým časovým od stu pem – až v první třetině 20. století – te dy
v mi nu lo sti ce l kem nedávné. Hod no ta publikací spočívá mi mo jiné v tom, že získané
výsledky jsou pod loženy dlouhodobým kontinuálním stu diem pro ble ma ti ky včetně
sestavení vlastního terminologického ko r pu su a prací s takovými pra me ny, ja ko jsou
například staré srbské te x ty. Všechny zmíněné články by ly zveřejněny v ro ce 2006 ve
sbornících z vědeckých konferencí v Česku (Trans lato lo gi ca Ostra vien sia I), na Slo -
ven sku (Analytické son dy do te x tu 2, Pre klad a tlmočenie 8) ne bo v časopise „ToP.
Tlmočení – preklad”.

Na počátku všech článků au to rka do sti obsáhle zmiňuje oko l no sti vzni ku a vývoje 
pravoslavné náboženské tra di ce v českých zemích a na Moravě od schi z ma tu 1054
a přiklonění se k západnímu křesťanství, ale zejména po za ložení Českoslovanské
pravoslavné církve ve svobodném Československu ro ce 1924, kdy vzniká potřeba
obnovení a podstatného doplnění náboženské ter mi no lo gie a také překladů bo ho -
služebných a jiných náboženských textů. V sou vi s lo sti s překladatelskou činností
a konstituováním názvosloví je zmiňován především Matěj Pavlík (bi skup Go razd II.),
který se s kru hem svých spolupracovníků věnoval systematickému překládání důle-
žitých pravoslavných textů do češtiny a které by ly také vydány ti skem. Ve d le
skutečnosti, že v té době nee xi sto va la ko di fi ka ce české or to do xie, přispělo knižní
vydání k je jich rozšíření a způsobilo, že se ji mi vytvořená ter mi no lo gie pro české
a slovenské pravoslavné věřící sta la názvoslovnou no r mou. Právě překlady Matěje
Pavlíka a je ho spolupracovníků (nejčastěji z církevní slovanštiny), je jich celkový
přístup k trans la ci, ale také užívané ek vi va len ty konkrétních sku pin jazykových jed -
no tek jsou předmětem jednotlivých analýz a srovnávání. 

Při hledání ekvivalentů vycházel Pavlík především z církevní slovanštiny (ne jen
ja ko z rituálního ja zy ka některých pravoslavných církví, ale často také ja ko z výcho-
zího ja zy ka svých překladů) ja ko jed no ho pra me ne a ze současných slovanských
jazyků ja ko z druhého pra me ne. Právě výpůjčky z těchto jazyků často používal
namísto pojmenování tradičních v katolickém světě. Mo ti vy to ho to přístupu můžeme
nalézt v zásadě dvojí. Na jedné straně to by la praktická nu t nost po j me no vat je vy
duchovní re a li ty, které jsou v katolické církvi buď neznámé ne bo okrajové. Na straně
druhé zde by la zřejmá sna ha o vyhranění se a překonání zbytečných va zeb na římský
kato li ci s mus, což spočívalo také ve svébytnosti názvosloví nové církve, které ovšem
zároveň odrážet kořeny její tra di ce (církevní slovanština ja ko ja zyk věrozvěstů Cy ri la
a Metoděje a současné slovanské ja zy ky ja ko ja zy ky pravoslavných zemí). Význam
to ho to mo ti vu je o to silnější, že se jedná o slo va symbolizující kon takt člověka s Bo -

–21–1; E .  H r d i n o v á, 2006c, Překlad vlastních jmen v ranných textech českého pravoslaví, 
„ToP. Tlumočení – překlad” XVII/81, s. 25–27. ISSN 1210–4159; E .  H r d i n o v á, 2006d,
Teologie skrytá za slovy aneb k překladu některých náboženských termínů. In: Preklad a tlmo- 
čenie 7, ed. J., Vilikovský, A. Huťková, Banská Bystrica, s. 395–401. ISBN 80–8083–2342–7. 
V této práci se budu na ně odvolávat.

1 Jde o práce: E .  H r d i n o v á, 2006a, Exo ti za ce a natu ra li za ce a jejich odraz v překladu
náboženské ter mi no lo gie. In: Trans lato lo gi ca Ostra vien sia I, ed. E. Hrdinová, M. Vavrečka,
Ostrava, s. 54–58. ISBN 80–7368–168–4; E .  H r d i n o v á, 2006b, Náboženská slovní zásoba 
českých pravoslavných křesťanů coby překladatelský a lingvistický problém. In: Analytické
sondy do textu 2, ed. E. Čulenová, I.  Nosková, Banská By stri ca, s. 78–85. ISBN 80–86009–
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hem a je ho církví, te dy vzta hy intenzívně prožívané, které jsou nedílnou, neo pomi -
nute lnou, prioritní a každodenní součástí živo ta věřících.

V českém pravoslavném názvosloví lze te dy nalézt dvě základní sku pi ny lexémů:
1) výpůjčky z církevní slovanštiny (např. vla dy ka) včetně slov řeckého původu, které
by ly přebrány prostřednictvím církevní slovanštiny (např. je rej, epi skop), a 2) výpůj-
čky ze současných slovanských jazyků, především ruštiny (např. označení manžel ky
duchovního mátuška) a srbštiny. Srbština by la ja zy kem Bělehradu, pod který ve
svých počátcích nová církev po několik let správně spa da la. Ruština je velký výcho-
doslovanský ja zyk země, ve které pa nu je silná pravoslavná tra di ce (kon text společen-
sko-politického vývoje na jejím území v době, kdy Matěj Pavlík tvořil své překlady,
je zde irelevantní, pro tože pravoslavná ter mi no lo gie a li te ra tu ra exi sto va la ve velkém
roz sa hu a kvalitě z dřívější do by a by la v Československu dostupná). V českých
zemích navíc působila od 19. století ruská zahraniční pravoslavná církev, jejíž akti vi ta 
by la si ce omezená, ale na její tra di ci by lo možné částečně navázat. Právě pro to, že
česká pravoslavná ter mi no lo gie vzni ka la nejméně ze dvou pramenů ke kterým se
přidávala sna ha o počeštění přejímek a pro to, že do sud ne e xi stu je názvoslovná no r ma, 
můžeme dnes za zna me nat poměrně ve l kou va rian t nost některých termínů (igu me na,
igu me ni ja a igu men ka pro označení představené řeholního řádu ne bo di vo t vo rec,
divotvůrce, di vo to r ce či exotizující čudotvorec). Uvedená kla si fi ka ce je nejšířeji
popisována v příspěvku Náboženská slovní zásoba českých pravoslavných křesťanů
co by překladatelský a lingvistický problém předneseném na kon fe ren ci Analytické
son dy do te x tu 2 v Banské By stri ci.

V sou vi s lo sti se současnou českou pra vos lav nou terminologií se Eva Hrdinová
v článku Te o lo gie skrytá za slo vy aneb k překladu některých náboženských termínů
(2006d) zamýšlí nad odlišností a to tožností významu a kontextů užívání ad je ktiv
ortodoxní a pravoslavný, případně pravověrný. Příklady, na nichž je ilustrováno uží-
vání obou slov jsou vo le ny z náboženského ti sku Československé pravoslavné církve. 
Zajímavé je také srovnání s němčinou, v níž českým slovům pravoslavný i ortodoxní
odpovídá po uze jed no ad je kti vum or t ho dox.

Na jiném místě (Hrdinová 2006b) se au to rka zamýšlí nad spe ci fi ky překladů
náboženských textů a vzácností translatologických prací věnovaných této pro ble ma ti -
ce. Oprávněně kon sta tu je, že je nutné, aby také věda o překladu ze svého hle di ska
adekvátně za rea go va la na podněty, které vy p ly nu ly z výsledků zkoumání této ob la sti
literárními vědci a lin g vi sty. Požada vek je tím více opodstatněný, že práce s te o lo gic-
kými te x ty se po společenských změnách v naší ze mi sta la opět součástí překla-
datelské pra xe a za slu hu je si zpracování z teoretického, metodického a dalších hle di -
sek na základě současného sta vu a pra xe.

Srovnáním přístupu svou konkrétních překladatelů k pro ble ma ti ce české pra vo s -
lavné ter mi no lo gie se E. Hrdinová zabývá v článku nazvaném Exo ti za ce a natu ra li za -
ce a je jich od raz v překladu náboženské ter mi no lo gie (Hrdinová 2006a). Srovnává
zde Pavlíkovy meziválečné překlady s prací Ot to Františka Ba b le ra, který překládal

srbský román Ste fa na Sre m ce Pop Ćíra a pop Spíra. Rozdílnost obou přístupů je de ter- 
minována sko po sem. Ba b ler – fi lo log, překladatel a vy da va tel – pra co val s be le tri stic- 
kým dílem a pro to řešil pro ble ma ti ku termínů často substitucí po j mem římskokatolic- 
kého náboženství (ko stel, po pka apod.), je jichž zna lost u širokých vrstev čtenářů
předpokládal. Přestože mohl využít již existujícího českého pravoslavného po j mo-
vého aparátu (román vy dal Československý spi so va tel v ro ce 1960), s ohle dem na
sro zumi te l nost překladu pro čtenáře zvo lil adaptační přístup.2 Na pro ti to mu Pavlík
potřeboval vytvořit originální názvosloví a pro to ten to přístup na opak programově
odmítal. Navíc překládal te x ty určené především vymezené skupině věřících užíva-
jících zaváděných pojmů a obeznámených s je jich ob sa hem, čímž se cha ra kter
překládaných textů blížil odbornému te x tu. Při porovnávání ne l ze opo me no ut skuteč-
nost, že O. F. Ba b ler tam, kde to by lo účelné, užíval existující (dílem Pavlíkovo) české 
pravoslavné názvosloví a místy také srbi s my, které plní částečně fun kci exotizačního
prvku.

V článku Překlad vlastních jmen v ranných te x tech českého pravoslaví se Eva
Hrdinová soustředí na je den z dílčích aspektů, kterým je pro ble ma ti ka převodu jmen
v Pavlíkových překladech a na základě výběrové analýzy de fi nu je několik směrů. Je
to sna ha o „poslovanštění“ původně řeckých a latinských jmen (Dio ny sij/Dio ny sios,
Pa tri cij/Pa tri cius), zachování staršího, církevněslovanského přepisu (Ba sil/Va sil,
Ba si lis sa/Va si li sa) a užívání zvyklých biblických jmen (Adam, Mojžíš, Petr). K me -
todě překladatele je nu t no po zna me nat, že Pavlík a je ho spoluautoři ne dodržova li
beze zby t ku je den zvolený způsob převodu jmen (například nahrazování -ios/-ius
slovanským -ij). To by lo způsobeno především tím, že jim chybělo odborné fi lo lo gic-
ké vzdělání, ačkoliv překládané ja zy ky zna li a používali, ale také aktuální potřebností
prvních překladů pravoslavných textů, s ní spojeným časovým tla kem a velkým roz -
sa hem díla (jen tzv. Gorazdův sborník má přes 700 stran). Sám Pavlík si byl
nedostatků vědom a počítal s dopracováním této „první re da kce“ svých překladů.

Vítězslav Vilímek, Ostra va

2 Po do bnou pro ble mati kou se zabývá Z. Vychodilová v článku Několik poznámek k překla- 
du religiózní li te ra tu ry publikovaném ve sborníku 1996 Rossica Ostra vien sia (in: Rossica
Ostra vien sia. Lingua rossica in sphaera mer ca tu rae, Ostrava 1996, s. 247–251), ve kterém
po pi su je vlastní práci při překladu Go go lo va Размышления о божественной литургии pro
širokou vrstvu českých čtenářů, při níž se při hledání ekvivalentů pravoslavné ter mi no lo gie
řídila předpokladem, že čtenář bude znát (alespoň částečně) katolický ritus.
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K R O N I K A

Živ otní ju bileum pro fe sorky PhDr. Marie Čechové, DrSc.

Profesní, odborná i vědecká životní ce sta pro fe sor ky Ma rie Čechové je od
počátku úzce spja ta s českým ja zy kem a jeho vyučováním. Po ab so lu to riu na Peda-
gogické fakultě UK v Pra ze působila od roku 1961 jako učitelka českého ja zy ka a li te -
ra tu ry na střední škole, a to dva roky. Učitelská pra xe v ní podnítila badatelský zájem
o češtinu a její vyučování, a pro to se roz ho d la pro aspi ran tu ra u prof. J. Jelínka
v oddělení českého ja zy ka Výzkumného ústavu pedagogického v Pra ze. 

Věde ckou činnost pro fe sor ky Ma rie Čechové otevřely stu die a úvahy o české sty -
li sti ce a mlu v ni ci. Na základě prvních vlastních výzkumů zpra co va la rigorózní práci
na téma Mluvnické ka te go rie sub stan tiv ve vyučování. Obha jo ba se ko na la  na
Filozofické fakultě Uni ve rzi ty Ka r lovy v Pra ze v roce 1970, kdy Ma rie Čechová
získala aka de mický titul do kto ra  fi lo zo fie (PhDr.). O dva roky později předložila
tamtéž svou disertační práci a udělala tzv. „kandidátské minimum”. Po úspěšné
obhajobě získala v roce 1972 vědeckou hod nost kandidáta věd (CSc.). V té době se
roz ho d la přispívat výuce češtiny organizačně a začala pra co vat na mini ste r st vu
školství v oddělení výuky českého ja zy ka. V roce 1975 odešla z mini ste r st va na ka te -
dru českého a slovenského ja zy ka FF UK v Pra ze, aby mo hla pokračovat ve výzkumu
české funkční mo r fo lo gie, jenž začala ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Pra ze.
Již v následujícím roce pub li ko va la mo no gra fii Mluvnické ka te go rie podstatných
jmen ve vyučování českému ja zy ku, která na mnohá léta určila směr jejího dalšího
vědeckého výzkumu. Na základě to ho to spi su se v roce 1978 úspěšně habi li to va la
a o rok později byla jmenována do cen tkou v obo ru český ja zyk. 

I když se spe ktrum dalšího výzkumu Ma rie Čechové významně rozšířilo, di da kti -
ce češtiny zůstala věrná. O několik let později vydává mo no gra fii Vyučování slo hu
(Úvod do te o rie), za niž získala vyznamenání mini stra školství. Byla to vůbec první
domácí te o retická práce, zabývající se otázkami vyučování českému ja zy ku z po hle du
ko mu nikačního aktu jako základního východiska institucionálního výukového dia lo -
gu. Na základě této práce pak získala v roce 1986 vědeckou hod nost do ktor věd
(DrSc.). Následně se začala zabývat i širšími otázkami jazykovědnými. Kromě ling -
vodi da kti ky, sty listiky a české mo r fo lo gie se věnovala též le xi ko lo gii a le xi ko gra fii,
a především fra ze o lo gii, a to jak z hle di ska synchronního, tak i diachronního. Díky to -
mu to výzkumu a s ním spojeným statím a publikacím byla v roce 1988 jmenována
pro-fe sor kou českého ja zy ka. A nadále se snažila přispět k řešení mnohých problémů
češtiny a její výuky. Spo lu se svým dlo u ho letým spolupracovníkem, V. Styblíkem,
vy da la v roce 1989 vy so koškolskou učebnici Di da kti ka češtiny (1989) a pak v roce

1998 samostatně dvě mo no gra fie: Komunikační a slohová výchova a Čeština a její
vyučování. Připomeňme také týmové práce Ma rie Čechové, k nimž patří například
Sty li sti ka česká, kte rou zpra co va la spo lu s J. Chlo u p kem, M. Krčmovou a E. Miná-
řovou nebo Čeština – řeč a ja zyk, připravovaná společně M. Do ku li lem, Z. Hla v sou,
J. Hrbáčkem a Z. Hruškovou.

Mno ho času a péče věnovala pro fe sor ka Marie Čechová výukovým materiálům
českého ja zy ka pro žáky základních škol a středoškolské stu den ty. První učebnice,
kte rou zpra co va la s P. Ha u se rem a B. Sedláčkem, vyšla již v roce 1975 (Český ja zyk
pro 9. ročník). Přestože je příprava učebních materiálů a metodických doporučení
časově ve l mi náročná a kla de i vysoké požada v ky na přímý kon takt au to ra s vyu-
čovací praxí, vy da la Ma rie Čechová v následujícím období učebnice a příručky další.
V posledních le tech byly např. přepracovány nebo nově zpracovány učebnice če ské-
ho jazyka pro základní a střední školy a metodické příručky pro učitele češtiny, a to
např. Český ja zyk pro I.–IV. ročník středních škol (mluvnická a stylistická část), Český
ja zyk pro VI. ročník základní školy, Český ja zyk pro VII. ročník základní školy
autorského ko le kti vu Z. Hla v sy, F. Daneše, K. Hau sen b la se, J. Hoffmannové, V. Sty-
blíka a K. Svo bo dy, Komplexní jazykové roz bo ry týmu M. Do ku lil, J. Hrbáček,
V. Styblík, K. Ha u sen b las, F. Daneš, Přehledná mlu v ni ce češtiny pro základní školu
zpracovaná spo lu s V. Styblíkem, Z. Hla v sou a A. Te j no rem, spo lu s V. Styblíkem a P.
Ha u serem Co mám umět z českého ja zy ka (v 6.–9. ročníku) atd. 

Výzkumná a didaktická činnost pro fe sor ky Ma rie Čechové je tedy ve l mi bohatá.
Je au to rkou nebo spo luau tor kou de se ti monografií, dva ce ti učebnic českého ja zyka
pro základní a střední školy a také speciálně pro gymnázia, šesti příruček a více než
de se ti souborů metodických doporučení určených učitelům češtiny a doprovázejícím
její vlastní učební te x ty, je spo lue di tor kou šesti vědeckých sborníků. Z jejího pera
vyšlo sko ro dvě stě vědeckých článků, recenzí a jiných publikací. 

Ma rie Čechová se též zúčastňovala a zúčastňuje různých významných vědeckých
akcí. Přednášela např. na mezinárodních konferencích v Německu, Ru sku, Švédsku,
Pol sku, Slo ven sku, Bu l ha r sku, Maďarsku a na Litvě. Výsledky své výzkumné čin-
nosti pre zen to va la také na zasedáních Jazykovědného sdružení Aka de mie věd České
re pu b li ky a jiných vědeckých společností. 

Kromě výše uvedených akti vit byla pro fe sor ka Ma rie Čechová činná i v různých
řídících funkcích. Od roku 1981 do roku 1990 byla po prof. A. Jedličkovi vedoucí ka -
te dry českého a slovenského jazy ka FF UK. Mno ho let je členkou Českého komitétu
slavistů. V roce 1985 převzala po prof. J. Jelínkovi fun kci vedoucího re da kto ra
časopisu Český ja zyk a li te ra tu ra.

Přání pro fe sor ky Ma rie Čechové, aby se ve školách více pečovalo o český ja zyk
a také aby se komplexněji dba lo o jeho pre stiž, bylo realizováno už v roce 1972, kdy
ještě československé mini ste r st vo školství podpořilo a na plni lo její ideu or ga ni zo vat
každoročně olympiádu  českého ja zy ka, jež zůstala i v České re pu b li ce ve l mi pre stižní 
soutěží a jíž se prof. Čechová věnuje do dnes.

Mie czysław Ba lo wski
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Ústecká léta pro fe sorky PhDr. Marie Čechové, DrSc.

Ne mo hu hod no tit vědecké dílo pro fe sor ky do ktor ky Ma rie Čechové, do ktor ky
věd, to ponechám kolegům lingvistům. Mohu však hovořit o jejím patnáctiletém
působení na katedře bo he mi sti ky Pedagogické fa ku l ty Uni ve rzi ty Jana Evan ge li sty
Purkyně v Ústí nad La bem, které jsem ve d le ní a s ní prožila. Zna ly jsem se zběžně už
dlo u ho před tím, než přišla do Ústí. Poprvé jsme se sešly na přípravném výboru
Šrámkovy So bo t ky někdy na počátku 70. let, naše další kon ta kty byly pak vlastně jen
prostřednictvím časopisu Český ja zyk a li te ra tu ra, kam jsem čas od času přispívala
literárněhistorickými články. Více jsem ji po zna la poté, kdy přišla na ka te dru bo he mi -
sti ky Pedagogické fakul ty nově založené Uni ve rzi ty Jana Evan ge li sty Purkyně do
severočeského re gio nu. Přišla z prestižního pracoviště na Karlově univerzitě, které
léta ve d la, a přinesla se bou ne jen své zna lo sti a zkušenosti, ale i náročný styl vědecké
a pedagogické práce. 

Ústecká jazykovědná bo he mi sti ka pěstovaná na samostatné Pedagogické fakultě
ještě před vzni kem Uni ve rzi ty Jana Evan ge li sty Purkyně měla dobrý zvuk, připo-
meňme zejména pro fe so ra Jiřího Novotného a do cen ta Ludvíka Kubu. Díky Ma rii
Čechové si svou úroveň po je jich od cho du do důchodu ne jen udržela, ale dále ji
zvyšovala a to zásluhou její vlastní práce i scho p no sti strhno ut mladší ko le gy,
nasměrovat je a svým příkladem i hnát dopředu. Dokáže ne jen precizně fo r mu lo vat
problém, ale také dotáhnout jeho řešení až do praktické ap li ka ce: v tom její síla. Celý
život se vzta hu je ke školní pra xi – prošla za dobu svého odborného působení různými
typy škol od základních po vysoké – , a její zájem o ja zyk je akcentován zřetelem
k výuce. Je st liže ústecká bo he mi sti ka získala právo doktorského stu dia v obo ru „Te o -
rie vzdělávání v bo he mi sti ce“, je zřejmé, že právě toto zaměření pro fe sor ky Čechové
bylo důležitou de vi zou a východiskem pro koncipování jeho lingvistické části.

Je zásluhou pro fe sor ky Čechové, že se do Ústí, na pravidelné lingvoliterární kon -
fe ren ce, konané od roku 1994 vždy v září sudého roku, sjíždí již tradičně několik
desítek lingvistů českých i zahraničních. Podílí se přípravě pro gra mu stejně jako na
zpracování sborníků z těchto konferencí a její zkušenost re da ktor ky (dlouhá léta řídí
časopis Český ja zyk a li te ra tu ra) je inspirací pro mladší ko le gy, kteří se te pr ve
redaktorskému „řemeslu“ učí. 

90. léta byla pro ni vědecky plodným obdobím, v té době vznikají mimo dalších
prací (viz bi b lio gra fie), tři rozsáhlá díla věnovaná sty li sti ce, na nichž se výrazně
podílela. V posledních le tech, kdy by mo hla odpočívat na vavřínech a jen připravovat
re e di ce svých starších úspěšných učebnic a příruček, rozšířila svůj záběr na i nové,
svrchovaně aktuální téma: začala se věnovat pro ble ma ti ce jazykové výuky dětí, které
přicházejí do českých škol z jinojazyčného prostředí, dětí imigrantů. Jako jed na
z prvních u nás po cho pi la, že ten to problém má i svůj ho ri zont teoretický i praktický
a začala se jím zabývat. Získala pro tuto práci okruh spolupracovníků ne jen z Ústí ale
i z dalších vysokoškolských pracovišť i z regionálního školství. Opět tu prokázala

schop nost pro po jo vat náročné teoretické hle di sko erudované lin g vi stky se školní
praxí zkušené didaktičky.

Pra co vi tost a od da nost Ma rie Čechové obo ru je výjimečná. Je dokonalý profe-
sionál, náročná učitelka, ale i vstřícná a přátelská kolegyně, která ví, že ars lon ga, vita
bre vis, a pro to jako je den ze svých úkolů na katedře chápe sti mu la ci odborného růstu
mladších kolegů lingvistů a didaktiků ja zy ka. I pro nás, kteří jsme si našli v bo he mi sti -
ce jiná témata, je svým po sto jem k obo ru, který si na začátku své profesní dráhy zvo li -
la, inspirujícím příkladem. 

Do bra va Moldanová

Lit erárněvědná kon fer ence „Pos vátná místa v lit era tuře“
Kate dra Lit era tury XX w. i Teo rii Lit era tury 

Uniwer sytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsz tynie, 
Gi etrzwałd, 26. – 28. dubna 2007 

Lit erárněvěd nou kon fer enci Pos vátná místa v lit era tuře (Święte miejsca w lit era -
turze) zor gani zo vala Kate dra lit era tury 20. století a teo rie lit era tury Warmiňsko-
 mazurské univer zity v Olštýnu. Místo kon fer enčního jednání od povídalo jejímu
zaměření, neboť proběhla v Gi etrzwaldu ve dnech 26. – 28. dubna 2007 na faře, která
po skytuje so lidní uby to vací ka pacitu. Samo místo, které zvo lili naši hos titelé, je po zo -
ruhodné tím, že jde o jediné místo v Pol sku, kde došlo ke zjevení Panny Marie
(v r. 1877), které bylo také ka tol ickou církví ofi ciálně potvrzeno. Gi etrzwald se tudíž
svým významem řadí po bok Fa timy a La Sal etty, byť s nimi nemůže konku ro vat
počtem návštěv níků, kteří tuto pos vát nou půdu každoročně navštíví.

Kon fer enci zahájil je den z hlav ních or gan izátorů kon fer ence – lit erární his to rik
a kri tik prof. dr hab.  Z b i g  n i e w  C h o  j n o w s k i,  jenž vys lovil myšlenku, že v ob -
dobí trans for mace sice stále vzrůstá ekonomický kapitál, ale snižuje se kapitál kul -
turní. Tato situace je znepoko ju jící o to víc, že bez sym bol ických statků se může dále
roz víjet civi li zace, ale nik oli její kul tura, chápaná jako emanace duchov ního živ ota
řady osob v mnoha směrech. Téma pos vátných míst v lit era tuře a zejména v poezii je
sa mozřejmé, když slovy pol ského básníka a kněze Jana Twar dowského „Pánbůh čte
básně“. A přestože na počátku bylo Slovo a to bylo u Boha, jak se dočteme v Bibli,
člověku patří další sled vyt váření světa.

To pos pos vát ného místa v lit era tuře, bez něhož je ne jen pol ská, ale i če ská lit era -
tura prostě ne myslitelná, také generuje další to poi a mo tivy, napřík lad pout níka
a putování, tak časté v dřívějším, ale i současném písem nictví (zvláště v sou vis losti
s emi grací). Kromě toho naše národní a ev rop ská před sta vi vost je vyt vářena různými
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pos vát nými místy – ho rami a kopci, kos tely, nek ro po lemi, místy závažných bitev
a významných set kání apod. Konečně výzkum lit erárních textů prostřed nict vím kate -
go rie „pos vát ného místa“ nám při pomíná, že lit era tura není pouze vzta hem slov
k dalším slovům, ale že lit era tura vzniká v sou vis losti s konkrét ními místy, je zrcad -
lem geo grafie sym bolů.

Prof. Z. Cho jnowski vy jádřil v závěru úvodního vys toupení naději, že kon fer ence
se stane součástí velkého at lasu geo grafie sym bolů, který snad jed nou vzni kne ve spo -
lu práci his to riků, geo grafů, lit erárních vědců, ja zyk ovědců aj. 

O ce lonárodním významu kon fer ence svědčilo také to, že se jí zúčast nili pra cov -
níci významných akade mických cen ter z Varšavy, Krakova, Vra ti slavi, Gdaňsku,
Poznaně, Ka to vic, Byd hoště, Čen sto chové, Štětínu, Siedlc, Słup ska, Řešova, Biel-
ska- Białej, Elblągu a Olštýnu. Rovněž te ma tické zaměření kon fer enčních příspěvků
bylo až nečekaně ši roké. Není možné z roz sa hových důvodů věno vat po zor nost jed -
not livým vys toupením, můžeme je ex post sesku pit do te ma tických bloků: ono mas -
tika, historicko- kulturní prob lema tika, tvorba autorů vy hnaných či odsun utých z vlas- 
ti (např. tvorba německého autora Jo han nesa Bo browského, který po chází z východ-
ních Prus), Bi ble a místa považov aná v ev rop ské tra dici za pos vátná, ale i po jetí pos -
vátných míst v židovské tra dici, žán rová prob lema tika, re gionální a lidová poezie,
konkrétní sakrální místa (zejména Litva a re gion Vil niusu), spe ci fika pos vát nosti
z hle diska existenciálně- politické te ma tiky a pos vát nosti mezi národy; kromě pří-
spěvků o českých a česko- polských sakrálních mís tech zaznělo téma společných
polských a německých pos vátných míst, ale napřík lad i pos vátných to poi v lit era tuře
Al bánie. 

Dobře byl při jat re ferát prof. PhDr. J a  r o  s l a v a  Ve n c á l k a,  CSc. z Příro -
dovědecké fa kulty Os travské univer zity, jenž ne jen ho vořil o pout ních mís tech Mo -
ravského Krasu jako součásti ge nia loci ji ho mo ravské kra jiny, ale zároveň prezen to -
val množství kval itní obra zové doku men tace. Ve svém příspěvku jsem se věno val
kul turnímu významu lázní Grae fen berk (dnes Lázně Je seník) i v mez inárodním kon -
textu; na téma léčeb ného významu Grae fen berku a nevšední osob nosti jejich zak la -
datele Vin cence Priessnitze vznikla celá řada od borných a populárních pub lik ací, na
téma kul turněhis torického významu lázní do sud žádná...

O všech re ferátech se živě diskuto valo, a to daleko víc, než bývá u nás zvykem.

Po uk ončení této skvěle zor gani zované kon fer ence měli její účast níci možnost
navštívit no vou bu dovu Fa kulty hu manit ních věd Univer zity Warminsko- Mazurské
v Olštýnu a set kat se s jejími akade mickými funk cionáři. Poté násle do val poznávací
výlet po pos vátných mís tech War miňska a Ma zur ska (Mrągowo, Święta Lipka,
Reszel, Stoc zek War mi ński a Lidzbark War mi ński). Za zvláště mi lou návštěvu bych
považoval překrásný rokok ový kos tel ve Svaté Lipce vy bavený mis trně zho tovenými
var ha nami, které jsme si zároveň mohli poslech nout při hudební pro dukci, kdežto
návštěva kláštera v Stoc zku, kde byl za to tal ity vězněn polský kardinál Ste fan
Wyszyński, byla příležito stí k duchovní kon tem placi. V pod večerních hodinách po

prohlídce Olštýnu jsme byli poz váni preziden tem města Czesławem J. Małkowským
k ne formálnímu set kání a diskusi na rad nici. 

Zvěčněním re ferátů z kon fer ence bude sborník Święte miejsca w lit era turze. Není
jistě bez významu ani to, že řada polských kolegů pro jevila zájem zúčast nit se
opavské lit erárněvědné kon fer ence Moře v če ské a pol ské lit era tuře – Morze w lit era -
turze czeskiej i pol skiej, kterou chystá Ústav bo hemis tiky a kni hov nictví Slez ské
univer zity v Opavě na lis to pad roku 2007.

Li bor Ma r ti nek, Opa va
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