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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



Ane ta MIC KIE WICZ

Opo le

Ek wi wa len cja fra zeo logi cz na w cze skim
tłuma cze niu Dzia dów cz. III Ada ma Mi c kie wi cza

Ba da nia po rów na w cze polsko-cze skie prze pro wa dzo ne zwłaszcza 
w la tach sie dem dzie siątych i osiem dzie siątych mi nio ne go stu le cia
sku piały się głów nie na przed sta wie niu wza je mnych po do bieństw
oraz wy ka za niu ró ż nic fra zeo logi z mów obu ję zy ków. Na pod sta wie
tych ba dań mo że my uo gó l nić, że w po rów ny wa niu fra ze o lo gii pol -
skiej i cze skiej ważną ro lę od gry wają wspó l ne ko rze nie i bli skie po -
kre wie ń stwo ję zy ko we oraz przy na le ż ność do jed nej wspól no ty ku l -
tu ro wej. Jed no cze ś nie za zna czyć przy tym na le ży, że wie lo le t nie
wpływy ob cych ję zy ków – fran cu skie go na fra zeo logi z my pol skie
i nie mie c kie go na cze skie – pro wadzą do wi do cz nych ró ż nic mię dzy
le ksyką i stru kturą gra ma tyczną tych związków. Współcze ś nie ba da -
nia kon cen trują się jed nak na in nym za gad nie niu, a mia no wi cie „na
wy bra nych po je dyn czych zna kach słow nych oraz werba l no-no mi na l -
nych kon stru kcjach ana li ty cz nych” (Mi cha l ska 2006, s. 127). Du ży
wpływ na ba da nia fra zeo logi cz ne ma obe c nie te o ria ob ra zo wa nia,
któ ra rów nież we fra ze o lo gii do pa tru je się od zwier cied le nia cha ra kte -
ru da ne go na ro du, sposo bu je go my śle nia, men ta l no ści, ste reo ty pów
itd. Co za tym idzie, ba dając obe c nie wa r stwę fra ze o lo gii ję zy ka, ba -
da my tak na pra wdę me ta fo ry, któ re owe związki sta no wią. Przy ta kim 
spo j rze niu na fra ze o lo gię kom pe ten cje tłuma cza, któ ry przekłada
związki fra zeo logi cz ne, są w du żej mie rze uza le ż nio ne nie od zna jo -
mo ści wa r stwy le ksy ka l nej ję zy ka, ale od zna jo mo ści re a liów spo-
łecz nych, oby cza jo wych, ku l tu ro wych, hi sto ry cz nych. Te o ria ta zna j -
du je swo je po twier dze nie przy ana li zie cze skie go tłuma cze nia Dzia -
dów Ada ma Mi c kie wi cza w przekład zie Fran ci sz ka Ha la sa. Dla cze -

go? Otóż, Ha las nie znał ję zy ka pol skie go. Tłumacząc Dzia dy, ko rzy -
stał ze słow ni ka pol sko-nie mie c kie go (po nie waż nie dys po no wał pol -
sko - cze skim), a ta k że z przekładów wcze ś nie j szych oraz prze de
wszy stkim z filo lo gi cz nych tłuma czeń Jo se fa Matouša. Mi mo to prze- 
kład Ha la sa wzbu dził za chwyt wśród pol skich ar ty stów i inte lektu a li -
stów. Tym, co wy ró ż nia ha la so wskie tłuma cze nie Dzia dów, jest – jak
wska zu je J. Ba luch (1975) – szcze gó l nie tra f ne zróż ni co wa nie sty li -
sty cz ne ję zy ka po sta ci. Po eta wy ko rzy stał całą ga mę sty lów fun kcjo -
na l nych, któ ry mi dys po no wała ów cze s na cze sz czy z na, do sko na le od -
dał cha ra kter scen dia lo go wych, któ re w ory gi na le utrzy ma ne są
w sty lu kolo k wia l nym (np. sce na wię zien na). Właś nie w ta kich fra g -
men tach wy stę pują li cz ne fra zeo logi z my, któ rych ek wi wa len ty uży te
w cze skim przekład zie stały się ma te riałem ba da w czym do ni nie j szej
pra cy. Ce lem ja ki sta wia so bie au tor, jest ana li za po rów na w cza związ- 
ków fraze olo gi cz nych w pełni lub czę ścio wo ekwi wa len t nych, a ta k że 
sy tu a cji, kie dy tłumacz z po wo du bra ku w ję zy ku do ce lo wym stru ktu -
ry iden ty cz nej lub po do bnej, zmu szo ny jest za sto so wać in ne spo so by
przełoże nia fra zeo logi z mu. Do opi su po szcze gó l nych przykładów ko -
rzy sta no z kla sy fi ka cji typo lo gi cz nej An drze ja M. Le wi c kie go (1976)
i fun kcjo na l nej Pio tra Müldnera-Nieckowskiego (2004). Po mo c ne
w ni nie j szej pra cy były też pu b li ka cje Bożeny Re ja ko wej (1986,
1994), któ rej ba da nia do tyczą fra ze o lo gii po rów na w czej ję zy ków pol -
skie go i słowa c kie go. 

1. Naj waż nie j szym ce lem ka ż de go przekładu jest jak naj wier nie j -
sze od da nie za rów no tre ści, jak i śro d ków ję zy ko wych (cech fo r ma l -
nych), za po mocą któ rych ta treść jest wy ra żon a w oryginale. Ta kie
kry te rium przy j mu je się rów nież wo bec związków fraze olo gi cz nych,
któ re mogą być fo r ma l nie i se man ty cz nie iden ty cz ne, tzn. „wy ka zują
na płasz czy ź nie mię dzy jęz ko wej pełną od po wie d niość łączli wo ści le -
ksy ka l nej i pla nu tre ści” (Re ja ko wa 1986, s. 72). Są one przykładem
to ż sa mo ści idio ma ty cz nej oraz po do bie ń stwa w post rze ga niu i opi sy -
wa niu rze czy wi sto ści w dwóch sy ste mach ję zy ko wych. Uwa run ko -
wa ne mo że być to po kre wie ń stwem ję zy ko wym, wspó l nym po cho -
dze niem, czy sąsie dztwem geo gra fi cz nym. Za Ba sa jem mo że my za -
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sto so wać tu po ję cie lu strza ne go od bi cia, któ re okre śla sy tu a cję, gdy w 
dwóch ję zy kach – ory gi nału i przekładu – za ist niała całko wi ta zgod -
ność mię dzy zna cze niem re a l nym i stru ktu ra l nym związku fraze -
ologi cz ne go, a ich po szcze gó l ne ko m po nen ty po kry wają się se man ty -
cz nie i fo r ma l nie (Ba saj 1982, s. 154). W ze bra nym ma te ria le gru pa
związków w pełni ekwi wa len t nych sta no wi około 20%. Obe cność
przetłuma czo ne go fra zeo logi z mu w cze skim przekład zie jest na tu ra l -
na, tak sa mo jak je go obe cność w pol skim ory gi na le. Za da nie tłuma -
cza jest w tym przy pa d ku dość pro ste, po nie waż ko rzy sta on z obe cno -
ści ta kie go sa me go związku fraze ologi cz ne go w ję zy ku do ce lo wym.
Przy j rzy j my się repre zenta ty w nym przykładom. 

»Zaszło słońce« wołają astro no my z wieży

Volají: zašlo slunce, hvězdářové s věí

Słoń ce za cho dzi – slun ce zachází to związek otwa r ty, w któ rym
ko m po nent skład nio wy „za cho dzi“ mo że w ję zy ku pol skim ule gać
prze kształce niom, tworząc no we fra zeo logi z my, np. o za cho dzie słoń -
ca, z za cho dem słoń ca, tzn. w cza sie wie czo ru, kie dy za pa da zmrok.
Za rów no w ję zy ku pol skim jak i cze skim słoń ce jest w tym wy pa d ku
per soni fiko wa ne: po zo r ny ruch słoń ca jest przez lu dzi okre śla ny cza -
so w ni kiem cho dzić – cho dit z od po wied nim przed ro stkiem. W pa rze
za cho dzi – zachází ma my do czy nie nia z fra zeo logi z mem iden ty cz -
nym. Ró ż ni ca po ja wia się jed nak przy zwro tach słoń ce wscho dzi –
slun ce vychází, gdzie uży wa się in nych przed ro stków pol. ws-, cz. vy-.
W przy pa d ku pol skie go słowa, pre fiks ws- (lub wa riant wz-) wraz
z cza so w ni kiem wska zu je na do pro wa dze nie do sku t ku te go, co oz na -
cza cza so w nik, uin ten syw nie nie czyn no ści okre ślo nej cza so w ni kiem
zwłasz cza ru chu ku gó rze (wspi nać, wzra stać wscho dzić), na to miast
cze skie vy-, po do b nie jak pol skie wy-, wska zu je ty l ko na ruch w kie -
run ku od wewnątrz do zewnątrz i od dołu ku gó rze. Wi dzi my za tem,
że w przy pa d ku fra zeo logi z mu słoń ce wscho dzi/ slun ce vychází ma my 
do czy nie nia z ek wi wa lencją nie pełną. Spó j rz my na in ny przykład:

Czyż to mnie miło męczyć?– mnie samemu męka
Ach – jak to źle być czułym – Ach serce mi pęka!

Myslíš milo mučit? – i pro mne jsou to muka,
Ach, zlé je citlivým být, achich, srdce puká.

Zwrot otwa r ty se r ce (ko muś) pę ka po do b nie jak w ję zy ku cze skim
– srdce (někomu) puká, za wie ra po mi ja l ny, czy li nie obo wiązkowy
wska ź nik za im ko wy. Uży cie za im ka nie jest ko nie cz ne, co uka zu je
za bieg tłuma cza: po mi ja za imek wska zujący mi, po nie waż mo ż na
wnio sko wać z kon te kstu do ko go od no si się fra ze o lo gizm. W ten spo -
sób w te k ście ory gi na l nym ma my zwrot se r ce (komuś) pę ka, na to -
miast w przekład zie uży to srdce puká, bez po mi jal ne go wska ź ni ka za -
im ko we go. Ten związek fra zeo logi cz ny jest ta k że przykładem ho mo -
ni mii fra zeo logi cz nej. Cze skie srdce puká mo że być źle zro zu mia ne
ja ko pol skie se r ce pu ka, któ re po do b nie jak se r ce kołacze, tłucze się,
wa li oz na cza przy spie sze nie ry t mu bi cia se r ca. Tym cza sem od po -
wied ni kiem pol skie go se r ce pu ka bę dzie srdce klo upá.

W ze bra nym ma te ria le związków fraze olo gi cz nych w pełni ekwi -
wa len t nych, znaczną część przykładów sta no wią wy ra że nia rze czow -
ni ko we o sza b lo nie gra ma ty cz nym rze czo w nik + przy mio t nik lub
przy mio t nik + rze czo w nik, np. mle cz na dro ga – mléčná dráha, prze -
klę ty grze sz nik – hříšník prokletý, du sza nie win na – nevinná duše,
krew nie win na – nevinná krev, zły duch – zlý duch itd. Ko le j nym czę -
stym przy pa d kiem są zwro ty o wzo rze skład ni ków obo wiązko wych
cza so w nik + rze czo w nik, któ re są w pełni ekwi wa len t ne w sza b lo nie,
na to miast w kon te k ście mo że do cho dzić do dro b nych zmian gra ma ty -
cz nych. Uwa run ko wa ne jest to ró ż ni ca mi w sy ste mie ję zy ko wym,
a w ba da nym ma te ria le dzie je się tak w przy pa d ku cza so w ni ków
w przekład zie cze skim uży tych w cza sie przeszłym, je śli cza so w nik
wy stę pu je w 1. lub 2. os. l. poj. i mn. ma po stać złożoną (pa r ti ci pium
l-o we + słowo po siłko we být w od po wied niej fo r mie), na to miast w ję -
zy ku pol skim cza so w ni ki wy stę pują w po sta ci pro stej. W ten spo sób
do cho dzi do ró ż nic gra ma ty cz nych, któ re ob ra zu je przykład: 

Na ten czas gorzko płakałem ktoś gorzko płacze

Tedy hořce lkal jsem stále někdo hořce lká

Słowem go rz ko okre śla my czy jeś przy kre lub bo le s ne do świa d -
cze nie. W obu przy pa d kach zna cze nie fra zeo logi z mu jest za tem iden -
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ty cz ne, na to mist fo r ma l nie są to ż sa me z wyjątkiem opo zy cji fo r my
pro stej do złożo nej w za kre sie cza so w ni ków cza su przeszłego. Oprócz
te go wyjątku, prze wa żająca wię kszość zwro tów jest to ż sa mych, np:
zwie sił nos – svěsil nos, masz su mie nie – máš svědomí, daj na mszę –
dej na mši, ta ń czyć lek ko – lehcé tančít itd. Po do b nie jak po zo stałe fra -
zeo logi z my, któ re re pre zen towa ne są przez nie wielką li cz bę przy-
kładów, np. wy ra że nie okre ślające: jak śnieg biały – jak sníh bílý, kró -
t kie zwro ty z jed nym skład ni kiem stałym: prze kli nać ko goś – pro kli -
nat někoho i in ne.

2. O ek wi wa len cji w związkach fraze olo gi cz nych dwóch ję zy ków
mo że my mó wić rów nież w przy pa d ku, gdy do cho dzi do dro b nych
roz bie ż no ści w sfe rze le ksy ki, mo r fo lo gii lub skład ni (Ba saj 1982,
s. 158). Fra zeo logi z my te są iden ty cz ne pod wzglę dem se man ty cz -
nym, ale ró ż nią się nie wie l ki mi zmia na mi le ksy kal ny mi lub gra maty -
cz ny mi. Sy tu a cja ta ka mo że wpro wa dzać pe w ne zmia ny sty li sty cz ne,
ale związki te są za wsze zgod ne pod wzglę dem ob ra zo wa nia. Te go ty -
pu fra zeo logi z my sta no wią naj li cz niejszą gru pę, bo aż 32% ba da ne go
ma te riału. 

Do sy tu a cji ek wi wa len cji se man ty cz nej z fo r malną zmianą le ksy -
kalną do cho dzi, gdy je den z ko m po nen tów zastąpio ny jest w ję zy ku
do ce lo wym ko m po nen tem lub kom po nen ta mi bli sko zna czny mi. Fra -
zeo logi z my w ję zy ku cze skim, któ re są syno ni mi cz ne do od po wied ni -
ków pol skich, ale wy ko rzy stują in ny ze staw le kse mów, ró ż nią się od
sie bie fo r ma l nie, a co za tym idzie, wy ko rzy stują in ny spo sób ob ra zo -
wa nia. Ba saj uwa ża je za rze czy wi ste ek wi wa len ty, z tym że „o ek wi -
wa len cji […] [ta kich – przyp. A.M.] stru ktur mo że my mó wić z za -
strze że niem, że są to se man ty cz nie pa ra le l ne, ale ró ż ne fo r ma l nie
związki fra zeo logi cz ne. Pa ra le le se man ty cz ne do tyczą w tym wy pa d -
ku je dy nie zna cze nia re a l ne go związków, a nie stru ktu ral ne go” (Ba saj 
1982, s. 160). Wy ni ka z te go, że nie któ re zmia ny w pla nie wy ra że nia
nie wpływają na to ż sa mość związków, więc mo że my je uz nać za
ekwi wa len t ne, np.: 

Nóż świe rz bi w ręku, pozwól ubić.

Nů svrbí v dlani. Dovol, musím. 

W tym przykład zie pol ski związek fra zeo logi cz ny ma fo r mę coś
świe rz bi (ko goś) (w rę ku/w dłoni), gdzie na wias okrągły oz na cza
wska ź ni ki wy bo ru wa rian tu le ksy kal ne go. Cze ski fra ze o logizm ma
na to miast sza b lon stały: něco svrbí někoho v dla ni. Fra ze o lo gizm w
obu ję zy kach oz na cza chęć uży cia przed mio tu trzy ma ne go w dłoni,
jed nak w ję zy ku pol skim dopu sz cza l na jest wa rian cja w rę ku co mo że
wy da wać się nie lo gi cz ne (nie trzy ma my cze goś całą ręką, ale ty l ko jej
czę ścią – dłonią). Mi mo to, ma my w pol szczy ź nie dużą li cz bę związ-
ków fraze olo gi cz nych ze słowem rę ka, któ re tak na pra wdę do tyczą
dłoni, np. całować ko goś w rę kę, całować rączki, brać za rę kę, trzy -
mać się za rę ce, coś się ko muś klei do rąk, coś się ko muś pa li w rę kach
itd. Tłumacz wy brał fo r mę něco svrbí (někoho) v dla ni, do ko nując
zmia ny le ksy ka l nej, któ ra na grun cie cze skim jest po wszech nie obe c -
na, w ję zy ku pol skim na to miast – wa rian ty w na. Je śli uwa ga tłuma cza
sku piłaby się na dokład no ści le ksy ka l nej słowa rę ka, mógłby użyć też
fra zeo logi z mu něco (někomu) svrbí ru ce, któ ra (oprócz po mi jal ne go
w tej pra cy za gad nie nia zmia ny szy ku wy ra zo we go) ró ż ni się rekcją
przy pa d ka: svrbí v dla ni (Msc), svrbí ru ce (B). Ponad to trze ba wziąć
pod uwa gę frek wen taty w ność związku w ję zy ku – wy bra ny przez
tłuma cza fra ze o lo gizm jest bar dziej po pu la r ny w ję zy ku cze skim. 

In nym przykładem jest po rów na nie fra zeo logi z mów sze ro ki świat
a svět celý:

Wszyscy mędrcy i proroki, których wielbił świat szeroki.

Vás básníci s my s li te li, věštce, svět co slaví celý.

Fra ze o lo gizm świat sze ro ki jest próbą ob ję cia słowem wie l ko ści
świa ta. Mó wiąc świat sze ro ki ma my na myśli prze strzeń roz ciągającą
się da le ko we wszystkie stro ny, mającą zna cz ny za sięg, obe j mującą
wszy stkie czę ści składo we (w tym lu dzi). Po do b ne zna cze nie ma wy -
ra że nie svět celý, któ rym posłużył się tłumacz. Wy bór te go ek wi wa -
len tu jest mo ty wo wa ny w tym przy pa d ku zgod no ścią ry mową. Zwią-
zek mo że my za tem uz nać za to ż sa my, po nie waż ma to sa mo zna cze -
nie, a ró ż ni ca le ksy ka l na do ty czy w obu przy pa d kach okre śle nia prze -
strze ni.
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Do nie co in nej sy tu a cji do cho dzi, gdy ma my do czy nie nia ze
zmianą se man ty cz no-le ksy kalną jed ne go z ko m po nen tów, któ ra nie
wpływa jed nak na zna cze nie całości związku fra zeolo gi cz ne go. Wte -
dy to skład nik, któ ry sta no wi ró ż ni cę fo r malną, nie jest syno ni mi cz ny
ze skład ni kiem fra zeo logi z mu przekłada ne go. Te go ty pu związków
jest nie wie le, sta no wią zni ko my pro cent całości ma te riału. Przy j rzy j -
my się repre zenta ty w nym przykładom:

A w takim tłumie taka była cichość głucha;

Takové temné ticho všechno popoleví;

Fra ze o lo gizm głucha ci sza jest to ż sa my zna cze nio wo z cze skim
temné ti cho i jest zin tensy fiko wa nym okre śle niem pa nującej ci szy.
Przy j rzy j my się jed nak przy mio t ni kom in ten sy fi kującym głuchy –
temný. Nie mo że my tra kto wać ich syno ni mi cz nie, po nie waż od noszą
się do dwóch ró ż nych zmysłów: głuchy od no si się do słuchu, temný
na to miast do wzro ku. W obu przy pa d kach cho dzi za tem o wzmo c nie -
nie zja wi ska ci szy, jed nak przy mio ty są wy ra ża ne od mien ny mi le kse -
ma mi. 

Mi l czysz! – Jam Ci do głębi serce me otworzył,

Mlčíš! a já Ti srdce otevřel a na dno,

Otwo rzyć ko muś se r ce do głębi – otevřet někomu srdce a na dno to 
połącze nie dwóch związków fraze olo gi cz nych, z któ rych pie r wszy
(otwo rzyć ko muś se r ce – otevřet někomu srdce) zna czy ty le co być
szcze rym, wy zna wać coś szcze rze, być wo bec ko goś ży cz li wym.
Dru gi na to miast to część okre ślająca po chodząca z ta kich fra zeo logi z -
mów jak: prze ni ka/prze j mu je coś ko goś do głębi, ob ra ża (coś, ktoś)
ko goś do głębi. Ma my tu za tem do czy nie nia z mo dy fi kacją po le -
gającą na ku mu la cji dwóch związków w jed en. Dru gi człon no we go
zwro tu, któ ry w tym przy pa d ku sta no wi ró ż ni cę le ksy kalną, jest
wzmo c nie niem zna cze nia pie r wszej czę ści fra zeo logi z mu, je go uin -
tensy w nie niem. Wy ra że nia do głębi – a na dno nie mo że my tra kto -
wać syno ni mi cz ne, choć mają niewątpliwie wspó l ne pun kty ob ra zo -
wa nia: głębia wy ra ża ruch wer ty ka l ny skie ro wa ny w dół (np. głębo kie 
je zio ro, mo rze, stud nia, itd.). Gra nicą głębi (je zio ra, mo rza, stud ni)

jest dno. Ró ż ni ca wy ni ka za tem z in ten syfi ka cji związku otwo rzyć se -
r ce – otevřet srdce. Szcze rość do gę bi (czy li bar dzo du ża, mo c na), nie
jest tak si l nym zwro tem, jak a na dno (tj. do gra nic mo ż li wo ści).

In nym ty pem nie pełnej ek wi wa len cji jest sy tu a cja, gdy do cho dzi
do całko wi tej zgod no ści w pla nie tre ści, przy nie wie l kich zmianach
fo r ma l nych w pla nie wy ra ża nia: przy iden ty cz nym skład zie le ksy ka l -
nym wy stę pują ró ż ni ce stru ktu ra l ne, np.:

Za nimi, hej, za nimi sokole me oczy,

Za nimi, hej, za nimi sokolí mé oko,

Wie lo kro t nie wa rian ty w ny związek fra zeo logi cz ny ja strzę bie/or -
le/soko le oko/oczy oz na cza spo j rze nie by stre, prze ni kli we, bar dzo
spo strze ga w czy wzrok. Przy miot ni ko we wska ź ni ki wy bo ru do tyczą
pta ków dra pie ż nych, któ re łączy ce cha do bre go wzro ku, stąd do wol -
ność w wy bo rze. Dru gi wska ź nik wy bo ru opie ra się na li cz bie rze czo -
w ni ka, z tym że uży cie li cz by po je dyn czej oko nie oz na cza wca le, że
ktoś ma ty l ko jed no oko spo strze ga w cze. Jest to syn ek do cha ty pu pars 
pro to to, w któ rym oko oz na cza wzrok. Iden ty cz nie wygląda sza b lon
gra ma ty cz ny fra zeo logi z mu w ję zy ku cze skim (sokolí/orlí/jestřábí
oko/oči), mi mo to tłumacz zde cy do wał się na wy bór fo r my w li cz bie
po je dyn czej. Ma my tu do czy nie nia z wy bo rem krzy żo wym, czy li wy -
bo rem wa rian tów o ró ż nym skład zie, po mi mo ist nie nia ścisłych od po -
wied ni ków (Re ja ko wa 1986, s. 78). Dzię ki ta kie mu za bie go wi tłu-
macz mo że osiągnąć ma ksy ma l ny sto pień odpo wie d nio ści przekłado -
wej. W tym przy pa d ku ró ż ni ca le ksy ka l na w ża den spo sób nie wpły-
wa na se man ty kę związku, wy bór nie jest też po dy kto wa ny zgod no -
ścią ry mo twórczą, ale po pro stu większą fre k wencją uży cia fo r my oko
(po do b nie jak w ję zy ku pol skim). Dzie je się tak dla te go, że mó wiąc
oko ma my tak na pra wdę na my śli wzrok, ten zaś za wsze wy stę pu je
w li cz bie po je dyn czej. Ko le j ny przykład to:

Już nie win ne skronie | za krwa wio ne, w szy de r skiej cie r nio wej koronie,

Nevinné u čelo | mu pod koronou z trnů celé zkrvavělo,

Związek fra zeo logi cz ny ko ro na cie r nio wa/cie r ni sta po cho dze nia
bib li j ne go oz na cza wie niec z cie r ni zakłada ny na głowę, ale sym bo li -
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zu je też mę kę, cie r pie nie i ból. W ję zy ku cze skim wy stę pu je ta ki sam
fra ze o lo gizm, jed nak bez wa rian cji jed ne go ze skład ni ków i ze zmie -
nio nym szy kiem, co wy ni ka z ró ż nej tra dy cji skład nio wej. Trnová ko -
ru na to ‘symbol těkého utrpení (fyzického a duševního) jed not li v ce,
národa ap. (zpravidla v obrazných kon te x tech)’ (Slovník české fra ze o -
lo gie a idio ma ti ky 1988, s. 140). Wi dzi my za tem, że ist nieją w obu ję -
zy kach związki w pełni ekwi wa len t ne, ale mi mo to tłumacz wy bie ra
za miast przy mio t ni ka wy ra że nie przy im ko we, od po wia dając na py ta -
nie z cze go jest ko ro na, a nie ja ka jest ko ro na. Nie wpływa to jed nak
na wa r stwę se man tyczną zwro tu. 

Znaczną gru pę sta no wią fra zeo logi z my, któ re ró ż nią się postacią
wy ra że nia przy im ko we go lub przed ro stkiem. Te dro b ne zmia ny nie
po wo dują w ta kim wy pa d ku zmia ny zna cze nia, lecz uka zują je dy nie
ró ż ni cę w stru ktu rze ję zy ka. Dokład ność tłuma cze nia wy ra zów za -
wie rających pre fiks jest isto t na o ty le, że ka ż dy przed ro stek jest jed -
nostką zna cze niową. Przy j rzy j my się przykładom:

Oni to wszyscy mali, ale patrz im w serce;- 

Vím, to jsou všichni, hleď jim do srdcí však na dno: –

 Zwrot pa trzeć ko muś (głębo ko) w se r ce (tzn. ‘po znać czy jeś za -
mia ry, in ten cje’) ró ż ni się od cze skie go hle dat někomu do srdcí (na
dno) posta cią przy im ka oraz wska ź ni kiem po mi ja l nym uję tym w na -
wia sy. Nie obo wiązko we skład ni ki fra zeo logi z mu głębo ko i na dno nie
po kry wają się fo r ma l nie, jed nak są to ż sa me w znacze niu i po do b ne
w ob ra zo wa niu. Po nie waż w obu przy pa d kach ele men ty te nie sta no -
wią obo wiązko we go skład ni ka stru ktu ry związku, nie bę dzie my ich tu 
roz pa try wać. Wa r to jed nak zwró cić uwa gę, że tłumacz sko rzy stał
z mo ż li wo ści roz sze rze nia fra zeo logi z mu, cze go nie uczy nił au tor te -
kstu ory gina l ne go. 

Wró ć my jed nak do za gad nie nia ró ż ni cy mię dzy przy im ka mi w
a do. Oba wy ra żają ruch i kie ru nek czyn no ści skie ro wa ny do wew-
nątrz. Za sad ni cza roz bie ż ność wy stę pu je w tych dwu przy pa d kach nie 
w pl anie tre ści, ale fo r my, a dokład nie re kcji: w – v łączy się z bie r ni -
kiem, na to miast do łączy się z do pełnia czem. Spó j rz my na sche mat
gra ma ty cz ny:

patrzeć w serce – V + (w) Nacc

hledět do srdcí – V + (do) NGen

Co cie ka we, ten den cje współcze s nej pol szczy z ny zmie rzają w kie -
run ku wa rian cji uży cia obu przy im ków w połącze niu z bie r ni kiem
(np. co raz czę ściej mó wi my wsta wić kwia ty do wa zo nu, niż w wa zon).
W ana li zo wa nym przy pa d ku wa rian cja rów nież wy da je się być dopu -
sz cza l na, jed nak nie jest ona pra kty ko wa na w uzu sie. W ję zy ku cze -
skim na to miast wa rian cja wy ra że nia z przy im kiem v/do jest nie mo ż li -
wa. Od mien ność przy im ków w fra zeo logi z mie pol skim i cze skim nie
wy ni ka, jak mogło by się zda wać, z wpływów nie mie c kich na cze sz -
czy z nę (in das Hertz se hen ma po do b nie jak w pol skim przy imek w),
ale jest mo ty wo wa na tra dycją ję zy kową. Ró ż ni ce w łączli wo ści wy ra -
żeń przy im ko wych są jed nak nie li cz ne, w wię kszo ści przy pa d ków
wy stę pu je zgod ność re kcji. Przy j rzy j my się na to miast fra zeo logi z -
mom, w któ rych je den ze skład ni ków ró ż ni się przed ro stkiem: 

Gal w nim winy nie znalazł i – umywa ręce,

Nenalez Fran co uz viny, a ruce si myje, 

Fra ze o lo gizm po cho dze nia bib li j ne go umy wać rę ce (od cze goś)
przy wołuje po stać Piłata, któ ry ge stem umy cia rąk zrzu cił z sie bie
odpo wie dzia l ność za ukrzy żo wa nie Chry stu sa. Związek ten oz na cza
za tem ty le co nie chcieć brać w czymś udziału, nie mie szać się do cze -
goś i nie brać za to odpo wie dzial no ści. Cze ski sza b lon umýt/umývat si
ru ce (ja ko Pilát) w pełnym wa rian cie od no si się wprost do oso by Pon -
cju sza Piłata, i oz na cza dokład nie to sa mo, co pol ski fra ze o lo gizm.
Roz pa try wa nie ek wi wa len cji ogra ni czy my jed nak ty l ko do pod sta wo -
wych skład ni ków związku. W sza b lo nach umy wać rę ce i umýt/umývat 
si ru ce do cho dzi do ki l ku zja wisk ró ż niących te dwie fra zy. Po pie r -
wsze, wy stę po wa nie w cze skiej wer sji za im ka zwro t ne go si, któ ry
wska zu je na skie ro wa nie czyn no ści na sie bie. W pol skim fra zeolo gi z -
mie ma my na to miast eli p sę: brak za im ka so bie, któ re go obe cność
w tym wy pa d ku nie wy da je się ko nie cz na, po nie waż kon tekst za zwy -
czaj wska zu je wy ko na w cę tej czyn no ści (np. Nie wiem jak ty, ale ja
umy wam rę ce od te go wszy stkie go). Wpływ na za sto so wa nie eli p sy
ma też tra dy cja ję zy ko wa fra zy, po nie waż w przy pa d ku po do bne go
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związku fraze ologi cz ne go za imek so bie jest już za sto so wa ny, choć
nie jest on obo wiązko wy ura biać (so bie) rę ce po łokcie. Ko le j nym
zja wi skiem jest wa rian cja cze skie go fra ze o lo gizmu, przy czym za -
zna czyć na le ży, że w ję zy ku pol skim ist nie je wer sja umyć rę ce (od
cze goś), jed nak jest uży wa na spo ra dy cz nie i nie jest uwz glę d nio na
w słowni ku fra zeo logi cz nym. Sa mo słowo umy wać jest dziś uwa ża ne
za prze sta rzałe, czy li po za kon te kstem fra zeo logi z mu ra czej rza d ko
uży wa ne. Opo zy cja form infi ni ty w nych umy wać do umýt, umývat jest
isto t na, po nie waż uży cie w cze skim te k ście fo r my umýt wska zu je na
aspekt do kona ny czyn no ści. W ana li zo wa nym przykład zie tłumacz
użył cza so w ni ka w fo r mie oso bo wej i w cza sie tera ź nie j szym my je, co 
wska zu je na trwa nie czyn no ści, po do b nie jak pol ski cza so w nik w as-
pe kcie nie do ko na nym umy wa. Wi dzi my jed nak ró ż ni cę mię dzy pol-
ską a czeską formą użytą w związku fra zeo logi cz nym: uży cie przed -
ro stka u-, co uwy da t nia aspekt do ko na ny czyn no ści lub dąże nie do do -
pro wa dze nia czyn no ści do sku t ku, jak to jest w przy pa d ku słowa umy -
wać. Oba związki mo że my jed nak tra kto wać ja ko ekwi wa len t ne za -
równo w pla nie tre ści, jak i fo r my: dro b ne ró ż ni ce nie wpro wa dzają
powa ż nie j szych zmian. 

Po do b nie jest w przy pa d ku:

Tylko łyknie po wie trza i wnet się pod chmie li.

Jen si vzduchu lokne a bude nachmelený.

Związki pod chmie lić (so bie/się) i na chme lit se oz na czają ty le co
wy pić tro chę za du żo al ko ho lu. Jest to eu fe mizm na okre śle nie lek kie -
go sta nu upo je nia alko ho lo we go. W tym przykład zie ana li zu je my
dwa zja wi ska – ró ż ni cę przed ro stków pod- i na- oraz ad iekty wi zację.
Pie r wsze ze zja wisk po rów na my w fo r mie bezokolicznika pod chmie -
lić i na chme lit mają dwa ró ż ne pre fi ksy pod- i na-, któ rych zna cze nie
nie za wsze się po kry wa. Przed ro stek pod- w połącze niu z cza so w ni -
kiem wska zu je na czę ścio we osiągnię cie ce lu, sku t ku lub czyn no ści,
stąd pod chmie lić (so bie/się) oz na cza stan nie pełne go upo je nia, czę -
ścio we go upi cia. Na- two rzy cza so w ni ki oz na czające wzmo że nie in -
ten syw no ści ja kiejś czyn no ści lub re a li za cję te go, co oz na cza cza so w -

nik pod sta wo wy. Wi dzi my za tem, że zna cze nie sa mych przed ro stków
mo że się ró ż nić, jed nak w tym przy pa d ku cza so w ni ki pod chmie lić
i na ch me lit są ekwi wa len t ne, po nie waż są ścisłymi odpo wied ni ka mi.
Nie ma my w ję zy ku pol skim opo zy cji pod chmie lo ny i na chmie lo ny
ja ko słów od dających sto pień na si le nia sta nu upo je nia. Po do b nie w ję -
zy ku cze skim nie ist nie je fo r ma podchmelený. Dla te go fo r my z ję zy ka 
ory gi nału są se man ty cz nie w pełni ekwi wa len t ne, w pla nie fo r my ró ż -
nią się jed nak pre fi ksem oraz wpro wa dze niem do te kstu do ce lo we go
zmia ny stru ktu ra l nej przez zmia nę fo r my cza sow ni ko wej na przy mio -
t ni kową, tzw. adie kty wi za cję. Jest to ta k że ko le j ny przy pa dek wy boru
krzy żo we go, po nie waż w obu ję zy kach wy stę pują wa rian ty zwro tu z
za im kiem zwro t nym oraz cza so w ni ka być z imiesłowem przy miot ni -
ko wym:

pod chmie lić (sobie, się) j na chme lit se

być pod chmie lo ny  m být nachmelený

Wi dzi my za tem, że tłumacz wy brał wa rian ty o ró ż nym skład zie,
po mi mo ist nie nia ścisłych od po wied ni ków. Mo że być to po dy kto wa -
ne dąże niem do zgod no ści wer syfi kacy j nej lub czę st szym uży ciem
wa rian tu z imiesłowem w uzu sie. We współcze s nej pol szczy ź nie rów -
nież ob ser wu je my wzrost fre k wen cji uży cia fo r my być pod chmie lo ny
niż pod chmie lić (so bie/się).

W ba da nym ma te ria le ist nieją rów nież sy tu a cje po mi nię cia jed ne -
go lub ki l ku ko m po nen tów fra zeo logi z mu, jed nak to nic nie zmie nia
lub zmie nia nie wie le w wa r stwie se man ty cz nej. Czę sto fra ze o lo gizm
jest po wszech nie zna ny i po mi nię cie skład ni ków wy wołuje u od -
biorcy pod świa do me uzu pełnie nie sza b lonu. 

Kiedy będzie wieczny płacz i zębów zgrzy ta nie. 

kde bude věčný pláč a skřípání jak v pekle.

Fra ze o lo gizm bę dzie płacz (i zgrzy ta nie zę bów) ma bi b li j ne po cho -
dze nie. W ewan ge liach Jezus w ten spo sób opi su je mie j s ce wie cz ne go 
po tę pie nia grze sz ni ków, czy li piekło (otchłań). Współcze ś nie fra ze o -
lo gizm zna czy ty le co ‘należy spo dzie wać się nie przy je mno ści, pro -
ble mów, przy krych konsekwencji’. Po cho dze nie bi b li j ne spra wia, że
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związek jest wspó l ny dla obu ję zy ków. W tłuma cze niu mamy jed nak
nie pełną wer sję zwro tu věčný pláč a skřípání (zubů). Fra ze o lo gizm
jest jed nak na ty le po wszech ny i zna ny, że od bio r ca mo że zro zu mieć
je go zna cze nie, na wet w nie pełnej fo r mie. Do da t ko wo tłumacz użył
po rów na nia jak v pe kle, od nosząc się do pie rwo t ne go kon te kstu fra -
zeo logi z mu.

Są jed nak przy pa d ki, kie dy re du k cja związku fraze ologi cz ne go
mo że przy nieść stra ty w zna cze niu. Przy j rzy j my się przykłado wi:

Czyś ty mi dał, czy wziąłem, skąd i Ty masz – oko | bystre

Či dals mi je, či vzal jsem, odkud ty máš – oko| ve chvílích mocné síly

Fra ze o lo gizm mieć by stre (oko, oczy) oz na cza wzrok prze ni kli wy,
spo strze ga w czy itd. Sa mo okre śle nie by stre jest cechą po zy tywną
wzro ku. Po do b nie po zy ty w ny wy dźwięk ma fra ze o lo gizm uży ty
w tłuma cze niu mieć oko – mít oko, któ re wy stę pu je z wa rian cja mi do -
bré/so ko lé/or lé. Jed nak w tym zwro cie bra ku je dokład nie okre ślo nej
ce chy uży tej w te k ście ory gi na l nym. Re du k cja fra zeo logi z mu nie
zmie nia zu pełnie zna cze nia, ale nie co je zu ba ża. 

3. Omó wio ne po wy żej przy pa d ki trans po zy cji fra zeo logi z mów
były opa r te na od szu ka niu ist niejących w ję zy ku od po wied ni ków (to -
ż sa mych w wa r stwie se man ty cz nej i fo r ma l nej ję zy ka przekładu).
Pro blem na to miast po ja wia się w chwi li, gdy w ję zy ku do ce lo wym
bra ku je stru ktu ry iden ty cz nej do tej, któ ra ist nie je w te k ście tłuma czo -
nym. Wte dy tłumacz zmu szo ny jest zna leźć spo sób, by jak naj le piej
od dać fo r ma l nie i zna cze nio wo przekładaną jed no stkę. Cho dzi o prze- 
tłuma cze nie bez strat, któ re wy ni kają czę sto z „nie mo ż no ści prze ka -
za nia ob ra zo wo ści wpi sa nej w stru ktu rę związku idio maty cz ne go,
a ta k że ele men tów mo ty wujących zna cze nie całości związku” (Re ja -
ko wa 1994: 28).

W przekład zie zda rza się, że jed no stka fra zeo logi cz na zo sta je
zastąpio na ty l ko jed nym wy ra zem. Wy raz ten mo że być jed nym ze
skład ni ków fra zeo logi z mu (zwłasz cza fra ze mu) i tym sa mym wy ra -
żać całościo we zna cze nie związku. Może być to wy raz nie związa ny
fo r ma l nie ze związkiem, ale od dający je go treść itd. Tłuma cze nie te go 

ro dza ju mo że zu ba żać tekst mię dzy in ny mi o na ce cho wa nie sty li sty -
cz ne. Według Re ja ko wej (1994) są jed nak przy pa d ki, kie dy zastą-
pie nie fra zeo logi z mu kon kre t nym wy ra zem sprzy ja przekłado wi lub
jest dla nie go op ty malne. Cho dzi o ta ki wyraz, któ ry przy no si jak naj -
wię cej ko rzy ści przy jak naj mnie j szych stra tach ję zy ko wych. Dzie je
się tak na przykład wte dy, gdy w ję zy ku do ce lo wym nie ist nie je ek wi -
wa lent ani na wet syno ni mi cz ny związek fra zeo logi cz ny. Poza tym sy -
tu a cja ta ka jest dopu sz cza l na rów nież wte dy, gdy wy raz uży ty w prze- 
kład zie w pełni od da je zna cze nie związku. Przykładem mo że być sy -
tu a cja, gdy cza so w nik sta je się in ter pre tacją zna cze niową, któ ra wy ni -
ka z po wtó rze nia ko m po nen tu cza sow niko we go. W tym przy padku
uży cie przetłuma czo ne go ko m po nen tu cza sow niko we go jest rów no -
zna cz ne z całym fra ze o lo gizmem ję zy ka ory gi nału. Do ty czy to czę sto
fra ze mów, w któ rych sens mie ści się w za kre sie zna cze nia wy ra zu
nad rzęd ne go. Spó j rz my na przykład:

By cię wydał w ręce wroga.

Ať tě vydá vrahu, milý. 

Wy da wać ko goś w czy jeś rę ce ma dwa zna cze nia: ofi cja l nie oz na -
cza od dać ko goś ja kiejś wład zy oraz po to cz nie – zdra dzać ko goś.
Słowo rę ka w tym związku uży te jest w opa r ciu o wy ob ra że nie rę ki ja -
ko na rzę dzia ja kie goś działania, zwłasz cza wład zy. Dla te go ist nie je
sze reg związków o po do bnej stru ktu rze i zna cze niu: od dać/złożyć/po -
wie rzyć coś/ko goś w czy jeś rę ce. Jest to za tem od wołanie do ob ra zu
rę ki dzierżącej wład zę, któ ry za ko rze nio ny jest w świa do mo ści użyt -
ko w ni ków ję zy ka. Przetłuma cze nie te go związku za po mocą jed ne go
słowa, zu ba ża o od wołanie do rę ki ja ko sym bo lu wład zy. Nie uj mu je
jednak nic z wa r stwy se man ty cz nej wy dać w rę ce wro ga i vydát vra hu
ma to sa mo zna cze nie. Po do b nie jest w przy pa d ku związ ku wy dać
w rę ce ka ta – vydát ka tu. 

Innym przykładem jest sy tu a cja, kie dy cza so w nik utwo rzo ny z jed-
ne go z ko m po nen tów wy ra ża zna cze nie całego związku, np.:

Jak ciemno, patrz jaka zebrała się chmura. 

Hle, jak se zamračilo, jaká náhlá tma je.
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Fra ze o lo gizm o ki l ku wska ź ni kach wy bo ru chmu ry gro madzą się/
/zbie rają/za wisły uży wa się na okre śle nie nad chodzącej bu rzy, nagłe-
go za chmu rze nia. Je śli do da my wy ra że nie przy im ko we nad kimś/czymś
zna cze nie związku zmie ni się na ‘komuś za gra ża nie bez pie czeń stwo,
ktoś za czy na mieć kłopo ty’. Wi dzi my więc, że uży cie fra zeo logi z mu
w kró t szej fo r mie mo że przy woływać ta k że zna cze nie fo r my roz bu -
do wa nej, zwłasz cza w kon te k ście wska zującym na nad ciągające nie -
bez pie czeń stwo lub za gro że nie. Tłumacz na to miast posłużył się re -
dukcją fra zeo logi z mu do cza so w ni ka odrze czow niko we go zamračilo
se (od rze czo w ni ka mrak, czy li chmu ra). 

Mo że się zda rzyć sy tu a cja, w któ rej uży cie jed ne go ze skład ni ków
związku fraze ologi cz ne go nie od da w pełni zna cze nia całego fra zeo -
logi z mu, np.:

Potęp i wydaj go męce!

„Odsuď! – Vydej ho!” dav vyje. 

Ar cha i cz ny związek fra zeo logi cz ny wy dać ko goś mę ce ma współ-
cze ś nie po stać z przy im kiem wy dać ko goś na mę kę. Zna czy ty le co
‘zadawać to r tu ry, pod dać ko goś cie r pie niu fizycznemu’. W cze skim
przekład zie tłumacz użył cza so w ni ka, któ ry wy stę pu je w pol skim
związku, jed nak nie od da je w pełni zna cze nia całego fra zeo logi z mu.
Kon tekst uka zu je sy tu a cję bi b lijną, w któ rej mo ż na do my ślić się, że
okrzyk vy dej ho łączy się z męką Chry stu sa. Jed nak rów nie pra wdo -
podo b na mo że być in ten cja vy dej ho (nam/idům). Dla te go uz nać mo -
ż na, że w tym przy pa d ku po je dyn czy wy raz nie od da je zna cze nia
związku fraze ologi cz ne go, po mi mo te go że przetłuma czo ny jest do-
słownie je den ze skład ni ków. 

In ny przykład:

I mnie dzikim okiem łowił.

Zrakem svým mě stíhal stále.

Pa trzeć na ko goś dzi kim okiem oz na cza wzrok wy ra żający złe
emo cje, gniew i złość. Tak jak w jed nym z wcze ś nie j szych przy-
kładów oko znów pełni ro lę syn ek do chy i oz na cza zmysł wzro ku.
W tym wzglę dzie tłumacz pra widłowo przełożył część wy ra że nia, po -

minął jed nak część okre ślającą: dzi ki wzrok, czy li gro ź ny, gnie w ny
itd. Ta ce cha nie zo stała w ogó le uję ta w tłuma cze niu i mo że po niekąd
wpływać na zna cze nie całości. Uży ty w przekład zie wy raz wy ra ża
fra ze o lo gizm ty l ko czę ścio wo. 

Po je dyn czy wyraz uży ty przez tłuma cza za miast związku fraze -
ologi cz ne go mo że też wy ra żać w pełni znacze nie związku, ale nie być
związa ny fo r ma l nie z żad nym z ko m po nen tów fra zeo logi z mu, np.:

Jaka nowina | z kuli zie m skiej, z mojej chatki,

Co se stalo | na tom světě, co je s chatkou?

Ku la zie m ska jest okre śle niem glo bu, pla ne ty Zie mi. W przekła-
dzie uży to syno nimi cz ne go wy ra zu svět, który se man ty cz nie jest bli -
ski ku li zie m skiej, jed nak sty li sty cz nie ma nie co in ne na ce cho wa nie.
Związek fra zeo logi cz ny wska zu je ra czej na na uko wy cha ra kter pla ne -
ty (pod kre śle nie kształtu Zie mi, ja ko fa ktu na uko we go). Svět nie dość,
że jest okre śle niem bar dziej po to cz nym, ma ta k że sze r sze po le se man -
ty cz ne (świat ja ko pla ne ta Zie mia, ja ko ogół lu dzi na niej żyjących lub 
pe w na rze czy wi stość, w któ rej ży je my itd.). W po da nym kon te k ście
oba okre śle nia uży te są po to, aby pod kre ślić opo zy cję mię dzy świa -
tem zie m skim a pla netą Zie mią ja ko fa ktem rze czy wi stym (po zna -
walnym zmysłowo), a rze czy wi sto ścią po za ziemską, du chową, gdzie
przeby wa zmarła ma t ka bo ha te ra. W przekład zie opo zy cja ta zo sta je
do da t ko wo pod kre ślo na za im kiem wska zującym (na tom světě). Sko -
ro duch py ta o ten świat, oz na cza to, że jest też in ny, po za zie m ski. 

4. O bo ga c twie mo ż li wo ści tłuma cze nia te kstów świa d czy wie lo -
ra kość spo so bów od da nia właści wo ści se man ty cz nych i fo r ma l nych
ory gi nału. Do cho dzi za tem ta k że do sy tu a cji od wro t nych niż te, któ re
opi sa ne zo stały wy żej: tam, gdzie au tor użył jed ne go wy ra zu, tłumacz
uży wa związku fraze ologi cz ne go. Ta ki stan rze czy po dy kto wa ny jest
ró ż ny mi wzglę da mi, naj czę ściej cho dzi jed nak o prze ka za nie pe w -
nych cech sty li sty cz nych lub le p sze (wg tłuma cza) zo bra zo wa nie
przekłada ne go te kstu. Cza sa mi te go ty pu tłuma cze nie nie po kry wa się 
w pełni w wa r stwie se man ty cz nej, ale od da je in ne właści wo ści te kstu. 
Przy j rzy j my się przykładom:
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Zro zu miałem, coś Ty jest i jakeś Ty władał. – 

Kdo jsi, a i Tvá vláda, u mi svítá v hlavě. – 

Kie dy mó wi my, że coś za czy na nam świ tać w głowie – svítat
v hlavě to oz na cza to, że coś so bie przy po mi na my, za czy na my o tym
my śleć lub ro zu mieć to. Tym właś nie fra zeo logi z mem posłużył się
tłumacz, przekładając słowo zro zu mieć. Związek jest se man ty cz nie
to ż sa my do uży te go w ory gi na le słowa, wy da je się za tem, że mo że my
uz nać obie jed no stki za ekwi wa len t ne. Sty li sty cz nie fra ze o lo gizm
mo że wpro wa dzać nie co po to cz no ści do kon te kstu, w któ rym jest osa -
dzo ny. Jed no cze ś nie jed nak zmia na szy ku zda nio we go wpro wa dza
w cze skim te k ście pod niosłość wy po wie dzi: nie natu ra l ny szyk wska -
zu je ja s no na po ety c kość te kstu. Ró ż ni ce uży tych jed no stek oraz
inwer sja w pe wien spo sób wy twa rzają „rów no wa gę sty li styczną”
w ana li zo wa nym wer sie. 

In ny przykład:

I mam je, mam je, mam – tych skrzydeł dwoje; [...]
Lewym o przeszłość, prawym o przyszłość uderzę

A mám je, mám já, mám ta křídla dvoje: [...]

Mi nu lost levým, pravým ve tvář bu dou c no sti/ udeřím

W tym przy pa d ku ma my do czy nie nia z zastąpie niem neu tra l ne go
słowa przyszłość cze skim fra zeo logi z mem tvář bu dou c no sti, któ ry
mo że my przetłuma czyć dosłow nie ja ko twarz przyszłości. Po ety cki
związek fra zeo logi cz ny, któ ry per soni fi ku je abs tra kcy j ne okre śleń
cza su na dając jej twarz, do sko na le pa su je do to nu Wie l kiej Im pro wi -
za cji. Co wię cej w da l szej czę ści wy po wie dzi ma my cza so w nik ude -
rzyć, któ ry w obu ję zy kach two rzy połącze nie wy ra zo we z rze czow ni -
ka mi skrzydła (ude rzać skrzydłami) i twarz (ude rzyć ko goś w twarz).
Wi dzi my więc, że w cze skim te k ście dołącze nie fra zeo logi z mu (a jed -
no cze ś nie ro dza ju me ta fo ry – per soni fi ka cji) tvář bu dou c no sti bu du je
do da t ko wy ob raz po ety cki. 

5. W ze bra nym ma te ria le zna lazły się przykłady tłuma cze nia związ- 
ków fraze olo gi cz nych, któ re albo trud no za kla syfi ko wać do kon kre t -
ne go ty pu wśród po da nych wy żej spo so bów przekładu, al bo stoją na

po gra ni czu ki l ku kla sy fi ka cji. Są to po je dyn cze przy pa d ki, któ re naj -
le piej roz pa try wać indy widu a l nie. Przy j rzy j my się dwóm przykła-
dom: 

A! – Co? – Nie patrzy! zma r sz czył brwi – spojrzał ukosem? 

Co? Nevidí? Jak mračně stranou zpod brv zírá! 

Aby za na li zo wać spo sób przekładu dwóch związków fraze olo gi -
cz nych w tym przykład zie, mu si my naj pierw wy ja ś nić ich zna cze nie.
Po pie r wsze związek ma r sz czyć brwi oz na cza ‘poruszeniem brwi wy -
ra żać gniew, nie zado wo le nie’. Wa rian tem te go związku jest rów nież
chmu rzyć brwi, któ re go zna cze nie jest ta kie sa mo jak ma r sz czyć…
Pełnym ek wi wa len tem fra zeo logi z mu ma r sz czyć brwi jest w ję zy ku
cze skim związek vraštit obočí. Tłumacz nie ko rzy sta jed nak z mo ż li -
wo ści uży cia te go ek wi wa len tu. Dru gim związkiem jest zwrot pa -
trzeć/spoglądać z uko sa z wa rian tem pa trzeć/spoglądać uko sem uży -
tym w te k ście. Zna cze nie to ‘patrzeć na ko goś po dej rzli wie, tra kto wać 
ko goś z nie chę cią’. Nie ma w ję zy ku cze skim pełne go ek wi wa len tu
dla te go związku, tak jak w przy pa d ku pie r wsze go fra zeo logi z mu.
Tłumacz mu siał w tej sy tu a cji sko rzy stać z za mien ni ka. 

Przy j rzy j my się te raz cze skie mu przekłado wi. Tłumacz za sto so -
wał tam po do b ne związki fra zeo logi cz ne: pie r wszy to mračně zírat,
czy li pa trzeć, spoglądać chmu r nie. Oz na cza to ty le co ‘spoglądać
z gnie wem, wy ra żać wzro kiem złość’. W ję zy ku pol skim od po wied -
ni kiem jest mieć po chmu r ny wzrok, pa trzeć po chmu r nym wzro kiem.
Dru gi związek to zírat zpod brv, ekwiwalent pol skie go pa trzeć/spo-
glądać spod brwi. Związek zírat zpod brv i je go pol ski od po wied nik
oz na czają ‘patrzeć po dej rzli wie, bacznie’. Ale ma my tu je sz cze połą-
cze nie wy ra zo we zírat stra nou, co dosłow nie przetłuma czyć mo że my
ja ko ‘patrzeć bokiem’. Pol skim związkiem rów no wa ż nym jest tu uży -
te przez Mi c kie wi cza pa trzeć z uko sa. Po rów na j my te raz zna cze nia
związków uży tych w ory gi na le i przekład zie:

ma r sz czyć brwi g ‘wyrażać gniew’
mračně zírat f 

patrzeć, spoglądać z ukosa g ‘patrzeć podejrzliwie’ 
zírat zpod brv, zírat stranou f
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Wi dzi my za tem, że se man ty cz nie fra zeo logi z my są ekwi wa len t ne, 
od noszą się też do po do bne go ob ra zo wa nia: w przy pa d ku brwi krzy -
żo wo, na to miast uko sem – stra nou w rów no ległej li nii. 

In nym przykładem mo że być zja wi sko, któ re tu taj na zwę po zorną
re dukcją związku w ję zy ku do ce lo wym, np.:

Nie wolno! Każdy w swoję drogę. 

Jděte po svých, ádné postávání. 

Pol ski fra ze o lo gizm o sche ma cie iść swoją/własną drogą/włas ny -
mi dro ga mi oz na cza ‘być indy wi du a listą, nie wzo ro wać się na in nych, 
mieć włas ny spo sób roz wiązy wa nia problemów’. Związek ten w te k -
ście ory gi nału jest uży ty w fo r mie z elipsą – Mi c kie wicz po minął cza -
so w nik iść, jed nak czy te l nik mo że do my ślić się z kon te kstu, a ta k że
z uta r tej zna jo mo ści ję zy ka, pełnej fo r my i prze de wszy stkim zna cze -
nia. W ję zy ku do ce lo wym ma my rów nież do czy nie nia z nie pełnym –
mogłoby się wy da wać – związkiem. Co pra wda za cho wa ny jest cza -
so w nik (jděte), ale bra ku je słowa dro ga – ce sta. Jest to jed nak ty l ko
po zo r na re du k cja. W ję zy ku cze skim po pra w ny sche mat fra zeo logi z -
mu to jít po svých. Do cze sz czy z ny weszła za tem na stałe fo r ma zre du -
ko wa na, a oba związki uży te w te k ście – w swo ję dro gę i jděte po
svých – są se man ty cz nie to ż sa me, choć łączy je ty l ko za imek swo ja –
svá. 

Bli skość ge ne ty cz na jak i sąsie dz two tery to ria l ne ję zy ków cze -
skie go i pol skie go mogą po zo r nie su ge ro wać, że przekład te kstów
z tych ję zy ków nie po wi nien przy spa rzać wię kszych pro ble mów. Jed -
nak ana li za ma te riału wy ka zała, że jest to pro blem bar dziej złożo ny.
Pod su mo wując mo że my za tem wy snuć na stę pujące wnio ski: 

– W języku polskim i czeskim ist nie je dość spora ilość związków
fraze olo gi cz nych to ż sa mych zna cze nio wo i fo r ma l nie. Jest to tak
zwana pełna ek wi wa len cja. W tej sy tu a cji tłumacz przekłada fra ze -
o lo gizm z tekstu oryginału do języka do ce lo we go w relacji morfem
za morfem (według Basaja (1982) – sy tu a cja lu strza ne go odbicia).
Jest to najko rzyst nie j sza forma przekładu, po nie waż w ten sposób

tłumaczenie nie zubaża ani nie dodaje nic do pod sta wo we go zna -
cze nia fra zeo logi z mu w ory gi na le. 

– O ek wi wa len cji w związkach fraze olo gi cz nych dwóch ję zy ków
mo że my mó wić rów nież w przy pa d ku, gdy do cho dzi do dro b nych
roz bie ż no ści w sfe rze le ksy ki, mo r fo lo gii lub skład ni, przy czym
zmia ny te nie mają wię ksze go wpływu na zna cze nie fra zeo logi z mu. 
W tym wy pa d ku, obok dro b nych ró ż nic le ksy ka l nych i gra ma ty cz -
nych, do pu sz cza się rów nież roz bie ż no ści na ce cho wa nia sty li sty -
czne go. 

– Nie któ re dro b ne zmia ny w sfe rze le ksy ki, mo r fo lo gii lub składni
mogą być mo ty wo wa ne – rów nież po mi mo ist nie nia iden ty cz nej
fo r my w ję zy ku do ce lo wym – le p szym od da niem cech pol skie go
fra zeo logi z mu na grun cie cze skim. 

– Do zmian skład nio wych mo że do cho dzić w wy ni ku ró ż nic mię dzy
ję zy kiem pol skim a cze skim (np. w przy pa d ku cza so w ni ków w prze-
kład zie cze skim uży tych w cza sie przeszłym – je śli cza so w nik wy -
stę pu je w 1. lub 2. os. l. poj. i mn. ma po stać złożoną – par ti ci pium
l-o we + słowo po siłko we být w od po wied niej fo r mie, na to miast
w ję zy ku pol skim cza so w ni ki wy stę pują w po sta ci pro stej) al bo ze
wzglę du na po ety cki cha ra kter te kstu. 

– W ma te ria le ba da w czym fra zeo logi z my w pełni ekwi wa len t ne i
ekwi wa len t ne czę ścio wo sta no wią ponad 50% całości. Są to związ-
ki, któ re tłumacz przekładał przy po mo cy innego – mniej lub bar -
dziej to ż sa me go – fra zeo logi z mu z za so bu ję zy ka cze skie go. Po zo -
stała część to fra zeo logi z my przekłada ne in nym spo so bem.

– Pro blem przekładu fra zeo logi z mu po ja wia się w chwi li, gdy w ję zy -
ku do ce lo wym bra ku je stru ktu ry iden ty cz nej do tej, któ ra ist nie je
w te k ście tłuma czo nym. Wte dy tłumacz zmu szo ny jest zna leźć spo -
sób, by jak naj le piej od dać fo r ma l nie i zna cze nio wo przekładaną
jed no stkę. Mu si to zro bić tak, by obyło się bez strat zna cze nio wych, 
sty li sty cz nych bądź znaczących cech fo r ma l nych. Jed nym ze spo -
so bów jest sy tu a cja, w któ rej jed no stka fra zeo logi cz na zo sta je
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zastąpio na w tłuma cze niu ty l ko jed nym wy ra zem. Wy raz ten mo że
być jed nym ze skład ni ków fra zeo logi z mu (zwłasz cza fra ze mu),
i tym sa mym wy rażać całościowe zna cze nie związku; mo że być to
wy raz nie związa ny fo r ma l nie ze związkiem, ale od dający je go
treść itd. Stra ty wy ni kające z te go ro dza ju przekładu to głów nie
utra ta na ce cho wa nia sty li sty czne go, któ re wpro wa dza fra ze o lo -
gizm.

– W przekład zie do cho dzi rów nież do sy tu a cji od wro t nych: tam,
gdzie au tor ory gi nału użył jed ne go wy ra zu, tłumacz uży wa związku 
fraze ologi cz ne go. Ta ki stan rze czy po dy kto wa ny jest ró ż ny mi wzglę-
da mi, naj czę ściej cho dzi jed nak o prze ka za nie pe w nych cech sty li -
sty cz nych lub le p sze (wg tłuma cza) zo bra zo wa nie przekłada ne go
teks tu.

– Ist nieją też jed no stkowe, spe cy ficzne mo dy fi ka cje fra zeo logi z mów,
któ re trze ba roz pa try wać indy widu a l nie. Świa d czy to o bo ga c twie
sztu ki tłuma cze nia i bra ku szab lo no wo ści, ma try co wo ści w prze-
kład zie.
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Vie ra KOVÁČOVÁ

Ruomberok

Cze ch- S lo vak in ter cul tu ral in ter se c tions on the
exa m p le of the in ter lan gua ge phra seo lo gi cal

co m pe ten ce of Czech uni ve r si ty stu dents

Con tem po ra ry lin gu i stic re se arch fo cu sing on com mu ni ca tion co -
m pe ten ce con cen tra tes on the qu e stion of accu l tu ra tion ma in ly de -
aling with „the ac qu i si tion of cu l tu ral iden ti ty pa ra me ters of a ce r ta in
fo re ign na tion who se in di ca tors are pro to ty pe (na tion wi de do mi nant)
sym bols/signs and mo ral va lu es of eve ry day (i.e. no r mal) li fe” (Or go-
ňová 2005, p. 258). In this re spect, it is the phra seo lo gi cal unit (units)
that „mo re ap t ly and pre g nan t ly ex press(es) and eva lu a te(s) ty pi cal,
but usu al ly less ea si ly cap tu ra b le li fe si tu a tions and con di tions, as well 
as phe no me na of ex te r nal re a li ty…” (Mi ko 1989, p. 17), and „test(s)”
the per cep tion and un prob le ma tic un de r stan ding of a fo re ign lan gu a ge 
text from the in ter cul tu ral po int of view. One of the indi spen sa b le pre -
con di tions for a suc ces s ful com mu ni ca tion is ac tu al ly the kno w le d ge
and ap pro pria te se man tic in ter pre ta tion of the most com mon phra se -
mes of the lan gu a ge in qu e stion (comp. the ob se r va tion of J. Šindelá-
řová con ce r ning the ne ces si ty of dra wing at ten tion to the most com -
mon Czech phra se mes in the at tempt to re mo ve the com mu ni ca tion
bar riers in the pro cess of pre pa ra tion of fu tu re Czech lan gu a ge te a -
chers for the mul tie t h nic com mu ni ca tion in scho ols1 – Šindelářová,
2006, p. 167).

Re se arches fo cu sing on the li ve li ness of phra se mes or the phra seo -
lo gi cal co m pe ten ce of the lan gu a ge users are, even in Sla vic phra se o -
lo gy, con si de red as pro gres si ve2. Not on ly in con ne c tion with the dy -
na mics of the phra seo lo gi cal stock, but al so from the po int of view of
pare miodi da c tics or phra seodi da c tics, they are used as a me ans of de -
te r mi ning the pare mio lo gi cal or phra seo lo gi cal mi ni mum (Ďurčo
2001). De fi ning the phra seo lo gi cal mi ni mum or mi ni ma can ha ve a
po si ti ve im pact not on ly on the na ti ve lan gu a ge but al so fo re ign lan gu -
a ge te a ching.3

Sin ce the ade qu a te se man tic in ter pre ta tion of phra se mes and skill
in the ir usa ge im pro ves students’ com mu ni ca tion skills and in flu en ces 
the un de r stan ding of fo re ign lan gu a ge (even if lin gui sti cal ly co g na te)
text, the fo cus of our scho la r ly in te rest are phra se mes or, mo re pre ci se -
ly, the phra seo lo gi cal co m pe ten ce of the re pre sen tati ves of yo ung ge -
ne ra tion of two lin gui sti cal ly and cu l tu ral ly clo se na tions: Slo vaks and 
Czechs, in ten tio nal ly fo cu sed on ex po si tion and sub se qu ent ana ly sis
of the pre sent sta te of Slo va k - Czech and Cze ch- S lo vak pas si ve bi lin -
gu a lism. 

Con tem po ra ry lin gu i stics views the mu tu al re la tion s hip of Slo vak
and Czech lan gu a ges from dif fe rent aspects. J. Dolník (2007) po ints
out the use fu l ness of the re fle c tion of stan dar di zed ju d g ments whi le
ana ly zing this re la tion s hip. The se ju d g ments are ap p lied wi t hin the
Czech and Slo vak en vi ron ment and they stru c tu re the per ce p tion of
the mu tu al re la tion s hip of the re pre sen tati ves of gi ven cu l tu res – the se
are so cal led ste reo ty pes which are ei t her car ried over from the past or
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1 On the Slovak side, the qu e stion of mul ticu l tu ral un de r stan ding of the world
applied to the equ a li za tion of cu l tu ral dif fe ren ces in school edu ca tion is dealt with
by for exa m p le V. Cabanová (2006).

2 In broader sense this question has its sub stan tia tion also in trans la tions of
foreign language texts (see for example: Biloveský, Kráľová 2002).

3 According to some Czech linguists, the Czech language at the beginning of the
21st century got into a specific situation in terms of teaching it as a foreign language,
because of the new geo po li ti cal context, „which brought and still brings many new
roles for a language of a so called small nation, whose historical territory is moreover
strictly mo no lin gu al. These hi sto ri cal ly determined reasons, more than in other
national communities, underline the importance of care for Czech as a foreign
language and its teaching” (Hádková, Šindelářová 2007. p. 57).



they spring up as a re a c tion to al te red so cio- poli ti cal con text (ac com -
moda tio nal, deli mi ta tio nal, bar rier, men tal, he u ri stic ste reo ty pe). Na -
tu ral ly, whi le lo o king at the Cze ch- S lo vak re la tion s hip from the po int
of view of ste reo ty pes and the ir uti li ta rian fun c tion (to the be ne fit of
ce r ta in in te rests of a gro up), it is im po r tant to be ar in mind that re a li ty
and ste reo ty pe do not ne ces sa ri ly ha ve to co in ci de, qu i te the con tra ry.
The con cor dan ce be twe en them can be on ly pa r tial, or not exi sting at
all. A lin gu ist con si de ring the Czech si de con cen tra tes on a so cal led
bar rier ste reo ty pe ba sed on the as su m p tion of gra du al lin gu i stic se pa -
ra tion of Czechs and Slo vaks (cre a tion of a lan gu a ge bar rier). Sin ce
the ba sic ob je c ti ve po int of de pa r tu re (af fi ni ty of the se lan gu a ges) is
in va ria b le, from the gi ven ob se r va tion eme r ges a qu e stion, what the
as su m p tion of the lan gu a ge se pa ra tion, pre sen ted ma in ly as con ce r -
ning the yo ung ge ne ra tion, is ba sed on. He re the au t hor em p ha si zes
that: 

Ob jec ti ve ly given easy ove r co ming of in ter lan gua ge dif fe ren ces is still valid,
only the appe r ce p tion pro mptness is sup pres sed (Dolník 2007, p. 137), 

thus the actu a li za tion of po ten tial Cze ch- S lo vak appe r ce p tion co m pe -
ten ce is not po ssi b le wi t ho ut a pro per nu m ber of sti mu li. Si mi lar con c -
lu sions are pre sen ted by M. Nábělková (2006) who con ti nu al ly in ve -
sti ga tes the fun c tio ning of Slo vak lan gu a ge in Czech en vi ron ment and 
ob se r ves that the re is a re al de cli ne in the con tact with Slo vak lan gu a -
ge. In the ca se of many yo ung pe o p le it re sults in si tu a tions of an ab -
sen ce of per ce p tion co m pe ten ce (di s co m fort du ring the con tact with
Slo vak spo ken or writ ten texts bro ught abo ut by spo ra dic con tact with
Slo vak). 

In his re se arch con ce r ning the re ce p tion of Slo vak lan gu a ge by
Czech stu dents of edu ca tion pro grams, P. Mit ter (2007) using the me t -
hod of que stion na i res, fo cu ses, among ot her things, on at ti tu des of the
con tem po ra ry yo ung uni ve r si ty mic ro so cie ty to wards Slo vak lan gu a -
ge. His que stion na i re of fers the se op tions: 

a) Slovak is a close lan gu a ge to the re spon dent, 
b) Slovak is a foreign lan gu a ge just like other Slavic lan gu a ges, 

c) Slovak is not a close lan gu a ge, but not foreign either. 

Su r vey re a li zed on the sa m p le of 100 stu dents con fi r med a ce r ta in
„abo ve stan dard” re la tion s hip of Czech re spon dents to the Slo vak lan -
gu a ge. 74% cla i med it was a clo se lan gu a ge (and 62% con si ders the
kno w le d ge of Slo vak as im po r tant), no ne of the re spon dents eva lu a ted 
Slo vak to be on the sa me le vel with ot her Sla vic lan gu a ges as a fo re ign 
lan gu a ge. Re ma i ning 26% re spon dents cho se the third op tion: Slo vak
is not clo se, but at the sa me ti me not ab so lu te ly fo re ign. This re sult
ma kes the au t hor be lie ve that the hy po t he sis abo ut not ap pro a ching of
the Czech and Slo vak lan gu a ges in Czech Re pu b lic in the yo un gest
ge ne ra tion is cor rect. He thus re acts to the ob se r va tions of M. Ná-
bělková (1999) who, in con ne c tion with the pro gno ses of the mu tu al
re la tion s hip be twe en Czech and Slo vak lan gu a ges in the com mu ni ca -
tion pra cti ce of the re pre sen tati ves of both lan gu a ge com mu ni ties,
talks abo ut a pe riod of „se pa ra tion” or de ta ch ment. Ac cor ding to P.
Mit ter, this ap pel la tion is su i ta b le for mid d le and ol der ge ne ra tions, in
ca se of yo ung ge ne ra tion, he pre fers the term „not ap pro a ching” (Mit -
ter 2007, p. 189, 192).

Whe t her we will de al with the qu e stion of Cze ch- S lo vak re la tion s -
hips from the po int of view of mu tu al de ta ch ment or not ap pro a ching,
in any ca se the pro blem of Cze ch- S lo vak bi lin gu a lism is fre qu en t ly
di s cus sed in scho la r ly ci r c les. Its na tu ral co m po nent is al so an un de r -
stan ding of the phra seo lo gi cal sy stem of the co g na te lan gu a ge. In spi te 
of this, the phra seo lo gi cal aspect of the Cze ch- S lo vak pas si ve bi lin gu -
a lism was not an ob ject of in cre a sed in te rest of scho lars. In an ef fort to
con tri bu te, at le ast pa r tial ly, to the comp le men tari ty of the ab sent
aspect of this qu e stion, we ha ve fo cu sed our at ten tion on the su r vey of
the in ter lan gua ge phra seo lo gi cal co m pe ten ce of Czech uni ve r si ty stu -
dents. The re was a pa ral lel re se arch on the Slo vak si de as well. Re sults 
of Slo vak uni ve r si ty stu dents we re pre sen ted by D. Baláková in her re -
port. 

Met ho do lo gy of the re se arch of the phra seo lo gi cal co m pe ten ce of
Slo vak and Czech uni ve r si ty stu dents was iden ti cal. Re spon dents we -
re sup po sed to con si der a gro up of se ven phra se mes ex ce r p ted from
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the Slo vak trans la tion of the no vel Na rren turm (in the ori gi nal and
Czech trans la tion) writ ten by Po lish wri ter A. Sa p ko wski. The ob ject
of re se arch we re 1st–4th ye ar stu dents of Bo he mian stu dies and edu ca -
tion for ele men ta ry scho ols at the Fa cu l ty of Pe da go gy Uni ve r si ty
JEP Ústí nad La bem in an ove rall nu m ber of 252 re spon dents. The ir
task was to ade qu a te ly se man ti cal ly in ter pret in di vi du al phra seo lo gi -
cal units, and if po ssi b le to wri te down the ir Czech equ i va lent (ana ly -
zed phra se mes are gi ven in bold): 

1. Štvorčlenná posádka dobre e sa od roboty ne pre tr hla... 

2. Človeku a vlasy stávali dupkom. 

3. Ako huby po dadi vyrastajú falošní proroci...

4. K vozu sa priblíil aj Eu sta chy von Rochow. A tie vyceril zuby. 

5. Raz a navdy si vybi z kotrby enu Ge l fra da Sterczu...

6. Šaty nerobia človeka, – ľadovo za re a go val Šarlej.

7. ... ena mohla mať na chrbte ro v na ko štvrtý, ako aj ôsmy kríik. 

As we ha ve al re a dy men tio ned, the ba sis for the gro up of ana ly sed
phra se mes was the work Na rren turm (A. Sa p ko wski), in terms of the
phra seo lo gi cal units used in its Czech and Slo vak trans la tion. Our ob -
je c ti ve is not to com ment on the trans lato lo gi cal aspects of phra se mes, 
but the exi sten ce of this work in three Sla vic lan gu a ges (Po lish, Slo -
vak and Czech) cre a ted a su i ta b le ba sis for the se le c tion of phra seo lo -
gi cal equ i va lents of Slo vak and Czech lan gu a ges. The on ly ex ce p tion
is the phra se me nu m ber 4 (vy ce ril zu by), whe re the Czech trans la tor
did not use a phra seo lo gi cal unit (usmál se). In the gro up of se le c ted
equ i va lent phra se mes, ce r ta in par ticu la ri ties of re spe c ti ve lan gu a ges
are vi si b le– the se are ma in ly pho ne tic and le xi cal. For that re a son, we
we re in te re sted whe t her this fact (and to what ex tent) in flu en ces the
cor re c t ness of phra seo se man tic in ter pre ta tion of non - na ti ve re spon -
dents. 

Ac qu i red re sults are pre sen ted in this or der:

1. Co m pa ri son of success rates of Czech uni ve r si ty students con si de -
ring in di vi du al ar chi se mes ac cor ding to years (Chart no.1),

2. Co m pa ri son of success rates of Czech uni ve r si ty students ac cor ding 
to in di vi du al years (Chart no. 2),

3. Cor re c t ness of phra seo se man tic in ter pre ta tion of in di vi du al phra se -
mes (Chart no. 3),

4. Overall success rate of in ter lan gua ge phra seo lo gi cal co m pe ten ce of
Czech uni ve r si ty students (Chart no. 4).

Ove r view of suc cess ra tes in se man tic in ter pre ta tion of in di vi du al
phra se mes di vi ded ac cor ding to the ye ars of stu dy is pre sen ted in the
chart no. 1. Al re a dy the con fi gu ra tion of phra seo se man tic suc cess ra -
tes of in di vi du al ye ars sug gests ba sic pro blem po ints. The se are phra -
se mes no. 1 (do bre e sa od ro bo ty ne pre tr hla), no. 5 (vy bi si z ko tr by)
and no. 7 (mať na chrbte štvrtý, ako aj ôsmy kríik). The lo west suc -
cess ra te of all the ye ars was re cor ded in the ca se of the phra se me no.
1. Such a re la ti ve ly ba lan ced si tu a tion do es not exist in the ca se of
phra se mes no.5 and 7. The hi g hest suc cess ra te is re cor ded in 4th ye ar
stu dents, the lo west in 1st ye ar stu dents. Re la ti ve ly ba lan ced re sults
from the aspect of in di vi du al ye ars we re re a ched in the ca se of phra se -
mes no. 2 (vla sy stávali du p kom) and no. 3 (ako hu by po dadi), with
on ly a slight pre do mi nan ce of the 4th ye ars. A mo re sub stan tial pre do -
mi nan ce of 4th ye ar stu dents was vi si b le in the ca se of phra se mes no. 4
(vy ce ril zu by) and no. 6 (šaty ne ro bia človeka).

Chart no.1  Co m pa ri son of suc cess ra tes (%) of Czech uni ve r si ty stu dents con si de -
ring in di vi du al ar chi se mes ac cor ding to the ye ars of stu dy 
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Al re a dy the pre vio us com men ta ry sug ge sted the dif fe ren tia tion of
in di vi du al ye ars from the po int of view of ade qu a te phra seo se man tic
cha rac te ri stics (Chart no. 2). The 4th ye ar stu dents had the le ast pro -
blems to de te r mi ne the ar chi se me (64%), the 2nd and 3rd ye ars re a ched
exce p tio nal ly ba lan ced re sults (see Chart no. 2), not on ly in terms of
mu tu al co m pa ri son be twe en ye ars, but al so in terms of suc cess ra te
(51%, 50%) or fa i lu re (49%, 50%) whi le in ter pre ting the me a ning.
The suc cess ra te was the lo west in the 1st ye ars, whe re the fa i lu re
(53%) pre va i led over suc cess (47%).

Chart no. 2  Co m pa ri son of suc cess ra te (%) of Czech uni ve r si ty stu dents ac cor ding
to in di vi du al ye ars 

From the chart no. 3 (Cor re c t ness of phra seo se man tic in ter pre ta -
tion of in di vi du al ar chi se mes) cle a r ly fol lows that whi le in ter pre ting
in di vi du al phra se mes Czech stu dents did not ob ta in ba lan ced re sults. 

Chart no. 3 Co m pa ri son suc cess ra tes in in di vi du al ar chi se mes 

Whi le eva lu a ting the re sults, ce r ta in gro ups of phra se mes sta r ted to 
form the m se l ves (as sug ge sted al re a dy in chart no.1). The ir at tri bu tes
may be pro ble ma tic and un prob le ma tic; the ir ex tre mi ties are re pre sen -
ted by phra se mes vla sy stávali du p kom (92% suc cess) – do bre e sa od 
ro bo ty ne pre tr hla (8% suc cess). Phra se me ako hu by po dadi (86%),
in which the re spon dents not on ly no ti ced the im po r tan ce of amo unt
and ex tent (ve ry much), but they pa id at ten tion to the im po r tan ce of
sud den, qu ick ap pe a ran ce, or ba sed the ir phra seo se man tic in ter pre ta -
tion on the mu tu al con ne c tion of gi ven po ssi bi li ties, did not ca u se any
si g ni fi cant tro u b les. Lo o king at the ir Slo vak co un te r parts re a ching
94% suc cess ra te in the phra se me ja ko ho u by po dešti, it is im po r tant
to no te that Czech uni ve r si ty students’ per cen ta ge was lo we red by an -
swers mar ke d ly de via ting from the cor rect se man tic in ter pre ta tion (for 
il lu stra tion we pro vi de so me exa m p les: upřimný člověk, co si myslí, to
poví – co na srdci, to na ja zy ku; kdy skoncí nějaká akce, která se ne -
po ve d la, spo u sta lidí říká, e by to udělala lépe – po bitvě je kadý
generál; vyjadření něčího názoru; kdy někdo le; ni k do by neměl so -
u dit nic dopředu). Re la ti ve ly high per cen ta ge of cor rect an swers re ve -
als that pho ne tic si mi la ri ty of the co m po nent hu ba co m pa red to Czech
ho u ba did not con sti tu te any si g ni fi cant so u r ce of am bi gu i ty. 

If we lo ok at the per cen ta ge of ade qu a te se man tic in ter pre ta tion of
the phra se me šaty ne ro bia človeka (69%), to so me ex tent su r pri sin gly
low suc cess ra te is not ca u sed by the dif fe ren ce of le xi cal co m po nents
in the Slo vak and Czech equ i va lent of the phra se me (dělat – ro biť), but 
by the fa i lu re to no ti ce the ne ga ti ve form of the Slo vak co m po nent (ro -
bia – ne ro bia) and thus un de r stand the se man tic shift. The ba sic form
šaty ro bia človeka me a ning človeka posudzujú, súdia podľa oblečenia
an cho red in mind pre va i led over the at ten ti ve per ce p tion of the phra-
seme’s actu a li za tion used in the text. Slo vak stu dents „strug gled” with 
a si mi lar pro blem (85% suc cess of in ter pre ta tion), so it me ans that in
the ca se of an swers ba sed on the phra seo lo gi cal me a ning of the
phraseme’s ba sic form in both Slo vak and Czech trans la tion, the phra -
se me was ap pro a ched as a con stant, pe tri fied unit with a fi xed po si ti ve
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form and the in ter fe ren ce in to the co m po si tion and form was not ex pe -
c ted. 

Fo ur phra se mes (vy ce ril zu by, vy bi si z ko tr by, mať na chrbte štvrtý, 
ako aj ôsmy kríik, do bre e sa od ro bo ty ne pre tr hla) en ded up un der
the 50% li ne. From the aspect of in ter pre ta tion, the most in te re sting
re sults we re in tho se phra se mes in the ca se of which the at tempt to
ade qu a te ly ex p la in the me a ning was the le ast suc ces s ful (vy bi si z ko -
tr by – 35%, mať na chrbte štvrtý, ako aj ôsmy kríik – 29%, do bre e sa 
od ro bo ty ne pre tr hla – 8%). The an swer to the qu e stion whe re to se -
arch for the ca u ses of tro u b les is not the sa me for all three ca ses. 

In the ca se of ana ly zed phra se mes vy biť si z ko tr by and mať na
chrbte štvrtý, ako aj ôsmy kríik, se man tic dis c re pan cies we re the con -
se qu en ce of the ina bi li ty to iden ti fy ce r ta in le xe mes. Par ticu la r ly pro -
ble ma tic was the le xe me kríik (Czech kříek), in so me ca ses al so in
co m bi na tion with the form of sub stan ti ve chrbát (na chrbte). On the
con tra ry, in so me ot her an swers the pre po si tio nal form na chrbte con -
sti tu ted ce r ta in ba sis but this, when fa i ling to re a li ze the con ne c tion
with the le xi cal kříek a kríik, was not suf fi cient to the cor rect ex pres -
sion of the ar chi se me. From among the gi ven po ssi bi li ties we cho o se
for exa m p le: mo hla mít za se bou čtvrté ne bo osmé dítě; několikrát mo -
hla přijít o ivot; ena po bra la všechno; nezáleelo, je st li měla 4 po -
vin no sti ne bo 8; enu přenásledují nějaké problémy, ne se se bou těký
úder (ne se na be drech kří), mít něco na zádech, trest. In nu me ro us ca -
ses, the re fle c tions of re spon dents tu r ned to the re li gio us do ma in, for
exa m p le: by la ve l mi po boná, ena měla za se bou u nějaké hříchy,
mo hla mít na be drech hřích, který si se bou ne s la, mít na svědomí šestý
(!) a osmý hřích, nezáleí na tom, kolikrát se proviníme, po kud se to
sta lo vícekrát, ostatní nás u bu dou stejně brát ja ko hříšníky. Re co g ni -
tion of the ne u ra l gic po int of the ex p la na tion of the phra seo lo gi cal
unit’s me a ning le ad us to the con c lu sion that va gue an swers li ke jedná
se o věk, označení stáří, by la (moc) stará, vypadá přepracovaně
a staře, ena vysokého věku sho uld be eva lu a ted as in cor rect. 

In the ca se of vy bi si z ko tr by, re spon dents had to de al with an in ter -
pre ta tion of a phraseme’s le xi cal va riant (vy biť si z hla vy – vy biť si

z ko tr by) which was cre a ted by the sub sti tu tion of a sty li sti cal ly ne u -
tral co m po nent hla va by a sy no ny mo us, but ex pres si ve le xi cal unit ko -
tr ba. This sub sti tu tion using a co m po nent un k nown to the yo ung
Czech pu b lic4 ca u sed a si g ni fi cant fa i lu re in the at tempts to ca p tu re
the me a ning and to gi ve po ssi b le Czech equ i va lents of this phra se me.
In the men tio ned re a c tions it is po ssi b le to di s cern two ba sic inter pre -
ta tio nal ap pro a ches: in the first, con ne c ted with the ver bal form vy biť,
the re is an aspect of vio lent act of exi ling so me bo dy (a wo man) from a
re si den tial spa ce, for exa m p le: vy h nat enu z cha lu py, vy h nat enu
z do mu, stavění, vy h nal ji z do mo va, vy ho dit ji z po ko je. In the ot her ca -
se, the co m po nent ena shifts the phra seo se man tic in ter pre ta tion to -
wards ma ri tal re la tion s hips, for exa m p le: pravděpodobně při vdav-
kách, vzal si jí za enu, za manel ku (šel do cho mo u tu, u je pod pan to -
flem, uvázal si ji na krk). 

In the ca se of phra se me do bre e sa od ro bo ty ne pre tr hla, ex tre me -
ly low suc cess ra tes are ne i t her ca u sed by the ina bi li ty to de al with an
un k nown le xi cal co m po nent, nor by dif fe rent pho ne tic forms of le xe -
mes in Czech or Slo vak, which we re the re sult of pho ne tic chan ges ef -
fec tu a ted du ring the in de pen dent de ve lo p ment of the two Sla vic lan -
gu a ges. The ro ots of this phra seo se man tic fa i lu re lie in the pro blem of
ne ga tion used in the con sti tu tion of the phra se me and its im pact on the
phraseme’s me a ning spe ci fi ca tion. In the ca se of the phra se me trhať
sa v ro bo te, Krátky slovník slovenského ja zy ka (2003, p. 622) [The
Short Di c tio na ry of the Slo vak Lan gu a ge] gi ves the se man tic cha rac -
te ri stics veľmi húev na to ro biť. The form using the ne ga tion bro a dens
the po ssi bi li ty of the se man tic in ter pre ta tion, be ca u se be si des the al re -
a dy men tio ned phra seo lo gi cal me a ning this phra se me with we ake ned
ima ge ry in which the key word un de r sto od as a ba sis of se man tic
trans po si tion is the co m po nent pretrhnúť sa (prílišnou námahou sa
vyčerpať), ad mits al so iro ni cal, op po si te me a ning. And this iro ni cal
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4 Lexeme kotrba was known in the Old Czech and ac cor ding to the data from the 
Machk’s Ety mo lo gi cal di c tio na ry (1957, p. 227) it was used as an unkind or hu mo -
ro us ex pres sion for a head.



(for exa m p le: ne pra co va la, flákala se, nenadřela se, líný člověk se
nemá k práci, vše mu trvá a otálí, schválně zdruje, v práci ne j sou
příliš produktivní, ne pra co vat na 100%, s plným na sa zením, posádka
ne pra co va la tak, jak by měla, laxní přístup k práci). From the ove rall
nu m ber of 252 que stion na i res, on ly 19 re spon dents ga ve pre fe ren ce to 
the me a ning of per si stent, in du strio us work. But the in cli na tion to -
wards the iro ni cal me a ning was the we ak po int. Whi le at te m p ting to
de te r mi ne the ar chi se me, they did not pay due at ten tion to the pre sen -
ce of the co m po nent do bre e which in con ne c tion to ne ga tion sub -
stan tial ly in flu en ces the phra seo se man tic cha rac te ri stics and ad mits
on ly the me a ning of hard, di li gent work. Krátky slovník slovenského
ja zy ka sta tes that do bre e with a ne ga tion ex pres ses ex tre me but un -
fea si b le me a su re of ac tion and this me a ning il lu stra tes an exa m p le of
phra seo lo gi cal and nonp hrase olo gi cal usa ge: cho dil, do bre si no hy ne -
zo dral; bol by vy lie zol do bre e nie na stre chu. Whi le ana ly zing the ca -
ses with co m po nent do bre/do bre e, div/div e in the po si tion of a li mi -
ting verb (for exa m p le: oči mu šli vypadnúť – do bre (e) mu oči
nevypadnú – div mu oči nevypadnú), D. Baláková (2005, p. 40) em p -
ha si zes that chan ges (ana lo gi cal usa ge of the verb ísť al te r na ted with
pa r ti c les) did not af fect the sub stan ce of the phra seo lo gi cal unit and
ba sic co m po nents of me a ning re ma i ned un chan ged. 

Ta king the se things in to con si de ra tion, from the gro up of cor rect
an swers we had to ex c lu de pre do mi nant an swers hig hli g h ting la zi ness 
and lu ke warm ap pro ach to work, and this fact had a ra di cal im pact on
the per cen ta ge of cor rect in ter pre ta tions of the gi ven phra se me. 

In the ca se of the se so cal led pro ble ma tic phra se mes (in terms of
the phra seo se man tic in ter pre ta tion pre sen ted by the re spon dents) it is
im po r tant to po int out that the per cen ta ge is ca u sed not on ly by the in -
cor rect an swers but al so by nu me ro us ca ses when the re spon dents did
not gi ve any an swer – they re no un ced to even mi ni mal in di ca tion of
so me mind pro ces ses in the un co ve ring of the phra seo lo gi cal me a -
ning. This most stri kin gly ap pe ars in ca se of phra se mes mať na chrbte
štvrtý, ako aj ôsmy kríik and vy biť si z ko tr by, whe re in the first ca se
70 (28%) and in the se cond 110 (44%) re spon dents from the ove rall

nu m ber of 252 did not at tempt to de te r mi ne the me a ning of the se phra -
seo lo gi cal units. It si g na li zes that the Slo vak form of the se phra se mes
is to tal ly un k nown and con fu sing to them. 

When con si de ring the ove rall suc cess ra te of the in ter pre ta tion of
gi ven phra se mes by Czech uni ve r si ty stu dents (chart no. 4), at the be -
gin ning of the re se arch it was ex pe c ted to be hi g her. It is ne ces sa ry to
men tion that this as ses s ment was ma de ta king in to con si de ra tion the
se le c tion, in which the gist co m pri sed phra se mes with a Czech equ i va -
lent. Se arch for an an swer to the qu e stion to what ex tent the con tem po -
ra ry yo ung Czech ge ne ra tion is ab le to ade qu a te ly se man ti cal ly ex p la -
in phra se mes exi sting in the phra seo lo gi cal sy stem of the Slo vak lan -
gu a ge (na tu ral ly with re spect to the sy stem and ap p li ca tion of the se le -
c ti ve prin ci p le) in fact bro ught bo un da ry re sults: 53% ove rall suc cess
ra te do es sli g h t ly pre va il over the 47% fa i lu re, but in co m pa ri son with
the re sults of Slo vak uni ve r si ty re spon dents (74% suc cess, 26% fa i lu -
re)5 it con firms the le gi ti ma cy of the ob se r va tion con ce r ning ce r ta in
sup pres sion of the po ten tial Cze ch- S lo vak appe r ce p tion co m pe ten ce
of the yo ung Czech ge ne ra tion. 

Chart no. 4 Co m pa ri son of the ove rall suc cess fu l ness (%) of the phra seo lo gi cal co m -
pe ten ce of the Czech uni ve r si ty stu dents 

The re sults of this su r vey of the phra seo lo gi cal co m pe ten ce must
be vie wed in a bro a der con text. Pre sen ted ma te rial ena b les us to ou t li -
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53%

47% Success

Failure

5 In the case of the ana ly sis of Slovak uni ve r si ty students’ results, it is po ssi b le
to apply the aspect of co m pa ri son not only with respect to the results of Czech re -
spon dents, but it is also po ssi b le to draw from the pre ce ding partial results of the



ne – at le ast pa r tial ly – the pre sent sta te of Cze ch- S lo vak pas si ve bi lin -
gu a lism, as well as to see the com mon pro ble ma tic po ints of the
phraseo lo gi cal co m pe ten ce of the con tem po ra ry yo ung (Slo vak and
Czech) ge ne ra tion, wi t ho ut ta king in to con si de ra tion the na ti ve or
con tact lan gu a ge of the re spon dents. The se are ma in ly the qu e stions of 
the re a li za tion forms of phra se mes (pe tri fied units, va riants and actu a -
li za tions of phra se mes; qu e stions of forms and fa ces of phra se mes in
Slo vak is theo re ti cal ly ela bo ra ted in the mo no graph by J. Mlacek,
2001) and the ir po ssi b le con se qu en ces on the cor re c t ness and ade qu a -
cy of the phra seo se man tic in ter pre ta tion in the gi ven con text. Wi t hin
the ex ce r p ted se le c tion of phra se mes, it is ob vio us ma in ly in ca se of
šaty ne ro bia človeka/šaty nedělají člověka and in the Czech re spon -
dents al so in the ca se of do bre e sa od ro bo ty ne pre tr hla. Use of ne ga -
tion wi t hin the in di vi du al kinds of phra se mes has dif fe rent va li di ty, as
J. Mla cek (2006) po in ted out in his es say Oso bi to sti uplatňovania
záporu vo fra ze o ló gii [Par ticu la ri ties of ne ga tion use in phra se o lo gy].
In con ne c tion with ne ga tion he di stin gui s hes fo ur ty pes of phra seo lo -
gi cal units.6 In the ca se of re a li za tion forms of phra se mes em p lo y ed in

the Slo vak trans la tion of the work Na rren turm the first ca se (šaty ne -
ro bia človeka) is an exa m p le of the actu a li za tion of the unit šaty ro bia
človeka, which is usu al ly fi xed in the af fir ma ti ve form; in the se cond
(do bre e sa od ro bo ty ne pre tr hla – div e sa od ro bo ty ne pre tr hla, sko -
ro sa od ro bo ty pre tr hla) the ne ga tion „ap pe ars to be a me ans of se pa -
ra tion of ce r ta in va riants of gi ven phra seo tex te mes, as a sign, in the ca -
se of so me va riants, qu i te sta b le and in com muta b le)” (Mla cek 2006,
p. 73).

Sub sti tu tion of a phraseme’s le xi cal co m po nent by its ex pres si ve
sy no nym (vy biť si z ko tr by niečo – enu) al so fo und its pla ce in the
que stion na i re: in this ca se we are de aling with units in which the re -
sults of fe red by the Czech uni ve r si ty stu dents we re in flu en ced by kno -
w le d ge or ig no ran ce of re le vant le xi cal me ans used al so as parts of
phra seo lo gi cal units. Whi le on the one hand, the dif fe ren ces in the
con tem po ra ry vo ca bu la ry we re ca u sing ob vio us pro blems of in ter pre -
ta tion (ko tr ba); on the ot her, they did not al wa ys con sti tu te a so u r ce of
con side ra b le dis c re pan cies. Ana lo gou s ly, the chan ges oc ca sio ned du -
ring the di ve r gent pho ne tic de ve lo p ment of the two Sla vic lan gu a ges
ei t her con sti tu ted (kríik), or did not con sti tu te (hu by) the so u r ce of
inter pre ta tio nal am bi gu i ties.7
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Slovak uni ve r si ty students. The first survey of the Slo va k - Czech passive bi lin gu a -
lism from the phra seo lo gi cal point of view was re a li zed in 2006. Its object were 284 
students of the Slovak lan gu a ge and lite ra tu re te a ching program at the Fa cu l ty of
Arts and Letter CU (1st-4th year) who as ses sed a col le c tion of seven phra se mes ex -
ce r p ted from the Czech trans la tion of T. Pratchett’s Men at Arms (transl.
J. Kantůrek) with the aim to ade qu a te ly give the ar chi se me of the Czech phra seo lo -
gi cal units, or their Slovak equ i va lent (see Kováčová 2006. Overview of con c lu -
sions based on an iden ti cal re se arch carried out within the Slovak se con da ry
grammar school mic ro so cie ty is pre sen ted by Baláková 2006). 70% of correct
answers in the previous survey and 74% success rate in the newest view on the in -
ter lan gua ge co m pe ten ce of the young Slovak ge ne ra tion not only confirms that the
kno w le d ge rate of Czech phra seo lo gi cal units is quite high, but there is also
a unique balance in ob ta i ned results. 

6 The first type is represented by phrasemes with a verbal component in both, the
affirmative and negative form. Change from the af fir ma ti ve to negative does not
affect the stability of the unit (mlátiť/nemlátiť prázdnu slamu). The second type is
represented by units which can have both, the af fir ma ti ve and negative form, but the

derived pare mio lo gi cal unit has only a negative version (maľovať/nemaľovať čerta
na stenu – Nemaľuj čerta na stenu!). The third type (nezarobiť ani na slanú vodu)
are phrasemes with only a negative fixed form. In case of the fourth type re pre sen -
ted by the example enu neprekričí iba trepačka, „the form of the locution and the
real il lo cu tio nal value […] are directly opposed“ (Mlacek 2006, p. 65–66).

7 In the phra seo se man tic in ter pre ta tion it is necessary to take into con si de ra tion the
influence of mother tongue and closeness of Czech and Slovak languages. As the
Czech linguist M. Šindelářová (2007) has it, on the basis of the results of a research of
knowledge and un de r stan ding of traditional/folk Czech phra se o lo gy by foreigners,
the re pre sen tati ves of Slavic nations (in case of Czech phra seo lo gi cal units mainly
Slovaks) have the least problems with phra seo lo gi cal units of a Slavic language.
Within the framework of esta b li s hed threshold levels of European languages
knowledge (A1, A2 – user of language basics, B1, B2 – independent language user,
C1, C2 – experienced language user) and on the basis of the phra seo lo gi cal research,
she is persuaded that „according to our opinion, the threshold level for Slovaks



Ac qu i red phra seo lo gi cal ma te rial thus de mon stra tes the va li di ty of 
the wi der the sis abo ut the im pact of op po sed fo r ces in the ca se of Slo -
vak pre sen ce in the con tem po ra ry Czech lan gu a ge si tu a tion (Náběl-
ková, 2006, p. 451) al so for the field of phra se o lo gy. 
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acquiring Czech and vi ce- ve r sa could be con si de red level B2“ (Šindelářová 2007,
p. 352). In certain cases, the close re la tion s hip of Slovak and Czech languages can
have a coun ter produ cti ve effect on re spon dents: on the one hand, it can fa ci li ta te
the un de r stan ding of phra seo lo gi cal units; on the other, the per ce p tion of some, aco -
u sti cal ly similar but se man ti cal ly different lexical co m po nents, through the prism of 
mother tongue, can lead to the false track and sub sequ en t ly cause incorrect
semantic in ter pre ta tion of the phraseme.
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Jaromíra ŠINDELÁŘOVÁ

Ústí nad Labem

So cio- cul tu ral co m pe ten ce as a pre con di tion for
ma ste ring Czech as a fo re ign lan gu a ge

The imp le men ta tion of the ob je c ti ves of the po li ti cal or ga ni sa tion
Co un cil of Eu ro pe – among ot her things, awa re ness ra i sing con ce r -
ning the lin gu i stic di ve r si ty of today’s mul ticu l tu ral Eu ro pe (see
Hádková 2006 for mo re de ta ils) – has be en ma ni fe sted in the re cent
de ca des by an in cre a sed in te rest in le a r ning Czech as a fo re ign or se -
cond lan gu a ge both in the Czech Re pu b lic and ab ro ad. The Czech
scho ol sy stem has had to re spond to the fact that the Czech lan gu a ge
has be co me a mul ticu l tu ral me ans of com mu ni ca tion sin ce the 1990s
by ad op ting a nu m ber of sy stem chan ges and re forms.1

Ac cor ding to Fra me work Te a ching Plans, one of the go als of the
Czech scho ol edu ca tion is to „gu i de le a r ners to wards to le ran ce and
con si de ra tion to ot her pe o p le, the ir cu l tu res and spi ri tu al va lu es, and
te ach them to co e xist with ot hers.”2 It must be un de r sto od that the pro -
cess will be no sho r t - term is sue as it will re qu i re „lon g - term ac ti vi ty
on the part of edu ca tio nal in sti tu tions” (Cabanová 2006, p. 46).

Al re a dy sin ce the mid 1960s (along with the eme r gen ce of so cial
lin gu i stics as a se pa ra te dis ci p li ne), lan gu a ge te a ching has be en co m -
bi ned with stu dies of the cu l tu res and so cie ties in which the gi ven lan -
gu a ges are used. Cu l tu re has be co me a co de un der which pe o p le com -
mu ni ca te wi t hin the ir in ter ac tions with the sur ro un ding world, i.e., af -
fect one ano t her, be it deli be ra te ly or un wit tin gly.

A lan gu a ge is ro o ted in the re a li ties of the cu l tu re, so cial li fe, and
cu stoms of a gi ven lin gu i stic com mu ni ty, and can not be ex p la i ned wi t -
ho ut con stant re fe ren cing to such bro a der con texts of spe ech. No two
lan gu a ges re pre sent an iden ti cal so cial re a li ty, as even the most com -
mon re a li ties, such as fa mi ly re la tion ships, man ners of ad dress, di ning 
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1 The iden ti fied status quo and an ana ly sis of of fi cial do cu ments have shown that 
the state ad mi ni stra tion focused mostly on le gis la ti ve, eco no mic, and orga ni sa tio nal 
issues in the 1990s. The com mu ni ca tion aspect of in te gra tion as a very im po r tant
pre con di tion for the suc ces s ful eco no mic, cu l tu ral and social in te gra tion of fo re i g -
ners in the ma jo ri ty society has been paid, in our opinion, too little at ten tion despite
the nearly twenty years of the status quo. Among other things, it has been ma ni fe -
sted by the trend of met hodo lo gi cal in stru c tions for te a ching fo re i g ners at Czech
schools since 1993.

The former Schools Act (Act No. 29/1984 Coll. on the System of Primary Schools,
Secondary Schools and Tertiary Pro fes sio nal Schools) makes no explicit mention of
the obligation to grant EU citizens access to education under conditions equal to
Czech citizens, but already back then a number of in ter na tio nal treaties has been in
force protecting foreigners against disc ri mi na tion and granting an equal right to
education. Notable examples include the Children’s Rights Treaty (Art. 28);
Amending Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms (Art. 2); In ter na tio nal Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights (Art. 13); and the Universal Declaration of Human Rights (Art. 26).

   The new Scho ols Act No. 561/2004 Coll., in ef fect sin ce 1 Ja nu a ry 2005, tre ats
edu ca tion for fo re i g ners exp li ci t ly (Art. 20); eve ry bo dy wi t ho ut ex ce p tion is gran -
ted the right to ac cess to edu ca tion un der con di tions equ al to Czech ci ti zens. Gi ven
the abo ve - stan dard re la tions among EU Me m ber Sta tes, the chi l dren of ci ti zens of
tho se co un tries are gran ted ce r ta in ex c lu si ve rights, ai med at in cre a sed pra cti cal en -
fo r ce ment of the right to free mo ve ment wi t hin the EU, e.g. pre pa ra tion for in te gra -
tion in pri ma ry scho ol free of cha r ge, in clu ding te a ching Czech in a way that su its
the ir ne eds, and sup port to the te a ching of the learners’ mo t her ton gue and cu l tu re
of the ir co un try of ori gin, which shall be co -or di na ted with the com mon tu i tion at
scho ol, in co -o pe ra tion with the co un try of ori gin if po ssi b le. Such pre pa ra tion free
of cha r ge, and the tra i ning of the te a ching staff are co -or di na ted by the re spe c ti ve
re gio nal au t ho ri ties (de pen ding on the learner’s pla ce of re si den ce in co -o pe ra tion
with the ad mi ni stra tion of the scho ol). The Mi ni stry de fi nes the form, con tent, and
or ga ni sa tion of the pre pa ra tion free of cha r ge in a spe ci fic exe cu ti ve de cree. The fo -
re ign le a r ner is en rol led in the pre pa ra tion ba sed on a writ ten ap p li ca tion by his le -
gi ti ma te re pre sen tati ve; the scho ol prin ci pal is ob li ga ted to in te gra te the le a r ner in
the pre pa ra tion wi t hin 30 da ys of the ap p li ca tion.

2 Fra me work Te a ching Plans for Pri ma ry Edu ca tion – 3.2 Ob je c ti ves of Pri ma ry
Edu ca tion.



cu stoms, gre e tings, etc. ha ve dif fe rent con no ta tions in dif fe rent lan gu -
a ges. It is pre ci se ly this in ter re la tion be twe en a lan gu a ge and a cu l tu re
that ma kes it of ten dif fi cult to find an exact equ i va lent of ma ny ex -
pres sions in va rio us lan gu a ges.

As the Czech Re pu b lic has im p le men ted a lan gu a ge te a ching po li -
cy al re a dy sin ce the 1970s, the gro wing nu m bers of re si dent fo re i g -
ners sho uld not ca u se insu rmo unta b le dif fi cu l ties. The si tu a tion (com -
mon by now in the de ve lo ped world) has to be re so l ved using all exi -
sting kno w le d ge and ex pe rien ce ba sed on both pre -e xi sting and re cent 
stu dies.

A con side ra b le fo re ign ex pe rien ce in di ca tes that on ly by re spe c -
ting the prin ci p les of multi cul tu ra lism3 can fo re ign pu pils and stu dents 
le arn and ma ster the mo t her ton gue of the de sti na tion co un try of the ir
mi gra tion. Ho we ver, the key is not on ly to know the lan gu a ge as such,
be ca u se to com mu ni ca te suc ces s ful ly it is not suf fi cient to pro du ce
gram ma ti cal ly cor rect sen ten ces: the spe a ker ne eds to pro du ce ut te -
ran ces in de pen den ce on si g ni fi cant com mu ni ca tion fa c tors and cir cu -
m stan ces.

Each lan gu a ge com mu ni ca tion ta kes pla ce in a spe ci fic cu l tu ral,
so cial and na tu ral en vi ron ment, whi le it con cerns in di vi duals (who se
nu m bers ke ep gro wing) as well as va rio us ha bits, the re fo re it sho uld
be (in li ne with the fun da men tal prin ci p le of multi cul tu ra lism) a me -
ans of in cre a sing the pro spe ri ty of the sha red in ha bi ted ter ri to ry.

Whi le stu dy ing a fo re ign lan gu a ge, be si des the fo ur pri ma ry le vels
(pho ne tic, le xi cal, gram ma ti cal, and syn ta c tic), one al so le arns the so -
cio- cul tu ral con text. Alon g si de le xi cal and gram ma ti cal awa re ness,
the le a r ner ne eds to ac qu i re a co m pe ten ce to use the fo re ign lan gu a ge
in a so cial ly ac cep ta b le man ner, to know how to use the lan gu a ge ap -
pro pria te ly in the gi ven con text, i.e., to ac qu i re com mu ni ca tion co m -

pe ten ce. In con trast to gram ma ti cal co m pe ten ce, the fo r mer is mo re
clo se ly bo und to so cial in ter ac tion at the ut te ran ce le vel: to a re al spe a -
ker or li ste ner who will ex press and in ter pret me a ning in ma ny dif fe -
rent en vi ron ments and si tu a tions.

A mo dern lan gu a ge te a ching po li cy the re fo re has to en co m pass the 
so cio- cul tu ral co m pe ten ce, de fi ned by the cha rac te ri stic pro per ties of
a gi ven so cie ty and cu l tu re, and re fle c ted in the con duct of its me m -
bers when com mu ni ca ting ver bal ly. Ac cor ding to prof. Jan van Ek,
a le a r ner sho uld le arn to ma ster the co m pe ten ce alon g si de the lin gu i -
stic, socio -lin gu i stic, dis cu r si ve, stra te gic, and so cial co m pe ten ces.
The Com mon Eu ro pe an Lan gu a ge Re fe ren ce Fra me work de fi nes
com mu ni ca tion co m pe ten ces (lin gu al, so cio- lin gu al, and pra gma tic)
and ge ne ral ones (as su ming kno w le d ge of the so cio- cul tu ral en vi ron -
ment and li fe in the co un tries whe re the lan gu a ge stu died is spo ken) as
the ta r get co m pe ten ces of lan gu a ge te a ching. The ig no ran ce of the so -
cio- cul tu ral co m pe ten ce may af fect a foreigner’s ver bal ef forts sig nifi -
can t ly and ra i se se rio us com mu ni ca tion bar riers which may le ad to
misun de r stan ding and fa i lu re to reach co m pre hen sion. The re fo re, ma -
ste ring so cio- cul tu ral com pe ten ces not on ly fa ci li ta tes but al so ac ce le -
ra tes the act of com mu ni ca tion.

Te a ching Czech as a fo re ign lan gu a ge, Czech te a chers are con fron -
ted with nu me ro us dif fe ren ces among the ir fo re ign le a r ners, which ha -
ve to be re spe c ted as un de r stan ding the dif fe ren ces may help the te a -
cher to un de r stand the dif fi cu l ties fa ced by the fo re ign le a r ners in stu -
dy ing the lan gu a ge as well as in ter pret the ir spo ken and writ ten mi sta -
kes and thus re du ce the ir oc cur ren ce.

The ne ed to equ ip the te a cher with so me lin gu i stic („phi lo lo gi cal”:
Baláková 2005, p.178), in clu ding phra seo lo gi cal (ibid.), and so cio-
 cul tu ral ba sics re sults in the ne ed to re so l ve the sociologica l-pedagogi -
cal-communi catio nal pro blem, which is the lin gu i stic bar rier and low
le vel of Czech com mu ni ca tion among the chi l dren of im mi grants in
all ty pes of scho ols. Thus on ly can the per spe c ti ves of fo re ign le a r ners
for ac qu i ring edu ca tion in all ot her sub jects be im pro ved and the le a r -
ning pro cess fa ci li ta ted.
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To eli cit spon ta ne o us re spon se and ac ti ve co -o pe ra tion among chi -
l dren of fo re i g ners in class is ex tre me ly dif fi cult par ticu la r ly whe re the 
le a r ner co mes from a fa ra way co un try with a mar ke d ly dif fe rent cu l -
ture.

Te a chers in Czech pri ma ry and se con da ry scho ols ha ve had so me
ex pe rien ce with te a ching Slo vak (mo re in Baláková 2006, 2007;
Kováčová 2006, 2007; Kráľová 2007), Rus sian, Ukra i nian, Be la ru -
sian, Ka zakh, Ar me nian, Mon go lian, Ge r man, Vie t na me se, Chi ne se,
and Ara bic le a r ners (mo re in Zimová, Ba l kó 2005; Šindelářová 2005,
2007). Ho we ver, the nu m bers of Ko re an and Ja pa ne se le a r ners ha ve
be en in cre a sing over the past de ca de, who se in te gra tion in the Czech
scho ol sy stem pre sents the Czech te a chers with an eno r mo us dif fi cu l -
ty, which is why I wo uld li ke to hi g hlight ce r ta in dif fe ren ces in the
con duct of the se fo re i g ners wi t hin the clas s ro om gro up.

For one thing, the sta tus of the te a cher in Ko rea and the Czech Re -
pu b lic is va st ly dif fe rent. The Ko re an te a cher is re gar ded as an au t ho -
ri ty and has to be ha ve and dress ac cor din gly. Fe ma le te a chers are con -
fron ted with ce r ta in pre con ce p tions re gar ding the ir eman ci pa tion:
girls ha ve a clo ser re la tion s hip to the fe ma le te a cher, but at the sa me ti -
me, fe ma le Ko re an le a r ners ju d ge or even „im pro ve” the ir fe ma le
teacher’s ap pe a ran ce cea se les s ly. The si tu a tion is so me w hat ea sier for
the ma le te a cher, but still he has to we ar a su it and tie, dye his grey ha -
ir, and avo id the me rest signs of in ti ma cy to wards the girls. Gi ven the
teacher’s ul ti ma te au t ho ri ty in Ko rea, the Ko re an le a r ner can ne ver be
ex pe c ted to spe ak unin vi ted, and will ne ver be on fir st - na me terms
with the te a cher. In the Asian cu stom, cri ti cism is con si de red im po li te, 
which is why a Ko re an will ne ver po int out any impe r fe c tion in the
teacher’s le c tu re. 

Te a chers in Ko rea are ve ry well pa id, which is why they pay the
learners’ bills on scho ol ou tings etc. When the le a r ners are in vi ted to
the teacher’s pri va te dwel ling, they ma ke the m se l ves at ho me: they
un de r stand that they ha ve cros sed a ce r ta in ta boo bor der, be en ac ce p -
ted as pu pils, and be co me me m bers of the teacher’s fa mi ly. Such an in -
vi ta tion, ho we ver, is ex ce p tio nal in Ko rea. The Czech te a cher sho uld

avo id such si tu a tions, as in vi ta tion to the teacher’s ho me tends to si g -
nal for the Ko re an le a r ner to start ac ting po sses si ve ly to wards the te a -
cher, in clu ding cla ims for his free ti me.

In com mu ni ca tion with a Ko re an le a r ner, the Czech te a cher is well
ad vi sed to avo id ce r ta in to pics and re spect se ve ral Ko re an prin ci p les.

Ko re ans are in ten se ly na tio na li stic, which is why ce r ta in ne u ra l gic
po ints are best avo i ded: the com mon mi sta kes are pra ise to the Ja pa ne -
se, de li be ra tions on the im pos sibi li ty to re u ni fy the co un try, ju d ge -
ments on the country’s pre si den tial sy stem or de gree of de mo c ra cy, or
cal ling Ko rea a de ve lo ping co un try. Ko re an ci ti zens re a li se that the ir
na tion is small and re la ti ve ly po or, which le ads them to em p ha si sing
and pla y ing up ce r ta in myths, such as the long hi sto ry, cu l tu re, eco no -
mic suc cess, etc. That may be why such a la r ge pro po rtion of the fa mi -
ly bu d get is spent on clo t hing and fo od ra t her than on ho u sing.

Two ty pes of Ko re an po pu la tion are en co un te red in Czech mul -
ti-et h nic clas ses: ei t her chi l dren of rich pa rents, who of ten ca u se pro -
blems as they re p li ca te the ir own con duct in Ko rea as su ming the
teacher’s ve na li ty; or in di vi du als tru ly in te re sted in stu dy ing Czech,
who are ve ry di li gent yet mo dest.

Frien d s hips be twe en Ko re ans ma de at scho ol will of ten last all
their li ves; mu tu al help is ta ken for gran ted. That is why even at Czech
scho ols, Ko re an le a r ners must not be con de mned for re ly ing on each
ot her, thin king col lec ti ve ly, and co py ing each other’s wri tings.

Whi le te a ching in a mul ticu l tu ral class, Ko re ans ha ve to be asked
for an swers con stan t ly, not re ly ing on the ir own ac ti vi ty: ac ti vi ty in
class is not in li ne with the ir in he ri ted idea of scho ol con duct. Ko re an
le a r ners will on ly an swer qu e stions, as they are not ex pe c ted to ask qu -
e stions the m se l ves; they will ne ver start a con ve r sa tion with an el der
or fo re i g ner, in clu ding the ir Czech te a cher. The te a cher has to ta ke in -
to ac co unt the ir di stinct lack of self -ac ti vi ty and ina bi li ty to ta ke part
in col le c ti ve di s cus sions and con ve r sa tions in class. The ir oral te sting
is vi r tu al ly im pos si b le in the ini tial sta ges of te a ching, as the ir own
scho ol eva lu a tion sy stem is ba sed en ti re ly on writ ten te sting. Any spe -
e ches in class ha ve to be first pre pa red in wri ting and then me re ly re ad
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out. When de scri bing a ce r ta in ob ject, they will first men tion uni m po -
r tant de ta ils and on ly gi ve the es sen tial in fo r ma tion in con c lu sion.

It is ty pi cal of Ko re ans to ex press the ir per so nal views ve ry ti mi d -
ly, ca re ful ly, and of ten pre sent them so that they are equ al (or ve ry si -
mi lar) to the others’, in or der to be ac cep ta b le to the ot hers. The Czech
te a cher then has to con si der ve ry well how to ma ke le a r ners of the Ko -
re an na tio na li ty to spe ak abo ut the m se l ves, the ir opi nions, hob bies,
plans, etc. In ge ne ral, we can say that Ko re ans ha ve a pas si ve or even
ne ga ti ve re la tion to the ir pri va cy; in fact, the word „pri va cy” do es not
exist in the Ko re an lan gu a ge. Al t ho ugh they are ke en ly in te re sted in
the ot hers, in a con ve r sa tion they will on ly spe ak va gu e ly abo ut the ir
chi l d ho od, fa mi ly, friends, and be liefs. Neve r t he less, no com mu ni ca -
tion is po ssi b le in Ko re an wi t ho ut asking the two fun da men tal qu e -
stions, How old are you? and What do you do/Whe re do you work?
The se en qu i ries are not se en as im pe r ti nent. Ko re an le a r ners wish to
know what ot hers think abo ut them, so they will listen to ot hers, think
abo ut them, re in fo r ce the so cial re la tions, and al wa ys act with the ob -
je c ti ve not to hurt or em bar rass others by inap pro pria te words. That is
why they tend not to spe ak abo ut un p le a sant things, ne ver ra i se the ir
vo i ces or ge sti cu la te. To ne les s ness and ob scu ri ty are con si de red vi r tu -
es in Ko rea, par ticu la r ly in pe o p le of high so cial sta tus. A smi le, as
well as a scratch be hind the ear or on the crown of the he ad, me ans that 
the per son is con fu sed or em bar ras sed, which is why a Ko re an smi le
may ca u se misun de r stan ding. For in stan ce, the te a cher will be re a so -
ning with the le a r ner to im pro ve his pre pa ra tions, and the lat ter will
start smi ling to con ce al his em bar ras s ment. When asked to spe ak, a
Ko re an le a r ner will first cast down the ir ey es, sta re at the gro und, and
then on ly be gin an swe ring, of ten af ter a go od whi le. When spe a king,
Ko re ans of ten ma ke long pa u ses: ho we ver, the se „si len ces” are not
cau sed by the low le vel of the ir lin gu i stic co m pe ten ce, but the ir re la -
tion to si len ce and spe ech in ge ne ral; a si len ce may ex press re spect to
the in ter lo cu tor as well as un de r stan ding and even de nial. In eve ry day
li fe, a „si lent” man is re gar ded as mo ral ly de pen da b le, and ta ci tur ni ty
is con si de red one of the ma jor vi r tu es in Ko re an wo men.

A fi xed sta re at a Ko re an in ter lo cu tor (eye con tact, so com mon in
Czech con ve r sa tion) is un p le a sant. Qu i te to the con tra ry, a Ko re an will 
ne ver lo ok the in ter lo cu tor in the ey es if wi s hing to show re spect. 

Ko re an le a r ners will of ten an swer qu e stions in di rec t ly, so the
Czech te a cher can not ex pect them to pro vi de a qu ick and di rect re p ly.
The skill of „ma noe u v ring” thro ugh a con ve r sa tion is pri zed hi g hly in
Ko re an so cie ty; a di rect ne ga ti ve re p ly is ve ry ra re. Con fu sin gly, nae
is the Ko re an for yes ra t her than no (ne in Czech). Ko re an con ve r sa -
tions con ta in ma ny ex pres sions of un cer ta in ty (such as ma y be, per -
haps, pro ba b ly, po ssi b ly), thus ma king ro om for the ot her spe a kers.

Ko re ans will avo id sa y ing things that might un set t le ot hers. This is
pro ba b ly re la ted to the use of yes/no when re spon ding to a ne ga ti ve
qu e stion (so com mon in Czech): Ko re ans will avo id ope ning a sen ten -
ce with the ne ga ti ve no. They may be afra id of di stur bing the ha r mo ny
of the class with a ne ga ti ve word, so they will an swer a qu e stion li ke
Ne byl jsi ve škole? (We re you not at scho ol?) by ex pres sing the ir agre -
e ment with its con tent, that is, Ano, ne byl. (Yes, I wasn’t.) Thus a yes
from a Ko re an do es not al wa ys si g ni fy an af fir ma ti ve, but ve ry of ten it
stands for I un de r stand, I am li ste ning, do go on.

Com mu ni ca tion in class is al so of ten af fe c ted by the pre sen ce of
girls, as the ir at ti tu des and re spon ses are de fi ned by three fun da men tal
ty pes of re la tion s hip: to the ir fa t her, hu s band, and son. From the ea r ly
age, Ko re an girls are bro ught up to be obedient, sub mis si ve, and mo -
dest. They are ex pe c ted to be in go od com mand of the m se l ves in pu b -
lic and to sup press the ir opi nions, emo tions, wi s hes, and de si res. 

A set of bin ding ru les de fi nes exa c t ly with whom an in di vi du al
may com mu ni ca te, when and how. In con trast to a sin gle Czech di cho -
to my (se cond per son sin gu lar for fa mi lia ri ty ve r sus se cond per son
plu ral for po li te ness), Ko re an has three di cho to mies (fo r mal – in fo r -
mal; in ti ma te – com mon; frien d ly – indi scri mi na te). Li ke in most
Asian cu l tu res, com mu ni ca tion is de fi ned by the so cial hie ra r chy, age
and sex of the in ter lo cu tors. For exa m p le, the Czech words bratr (bro -
t her) and se stra (si ster) ha ve no exact co un te r parts in Ko re an: on ly
words for ol der bro ther, yo un ger bro t her; ol der si ster, yo un ger si ster
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exist. It is equal ly uni magi na b le in the Czech cu l tu ral en vi ron ment
that dif fe rent de gre es of po li te ness wo uld be ex pe c ted be twe en yo un -
ger and ol der le a r ners.

In ter cul tu ral dif fe ren ces are al so no ti cea b le in the at ti tu de of Ko re -
an le a r ners to writ ten text, whe re the writ ten -is - law ru le is ab so lu te:
the on ly con cei va b le way to work with a pie ce of text is to me mo ri se
it. That is why gre at pa tien ce is re qu i red in te a ching Ko re an le a r ners to 
work with text ra t her than pla in ly me mo ri sing it. In Ko rea, te a ching in
ge ne ral is ba sed on me mo ri sa tion, which is why the le a r ner can me -
mo ri se a gre at ma ny words wi t ho ut con text and co m pre hen sion. The
fre qu ent im p li ca tion of this is that Ko re ans ha ve gre at dif fi cu l ty spe a -
king in class yet do much bet ter in wri ting. They are used to le a r ning
abo ut the lan gu a ge ra t her than le a r ning it as a me ans of com mu ni ca -
tion.

Ko re ans of ten ex press the m se l ves non - ver bal ly. In Czech, non -
 ver bal me ans co m p le ment spe ech ra t her than sub sti tu te it. The way
pe o p le sit, stand, eat, etc. sa ys a lot abo ut a cu l tu re. Con duct ac cep ta b -
le in one cu l tu re may be im po li te in ano t her. A Ko re an gre e ting is fre -
qu en t ly no mo re than a nod or a smi le. To u ching is much mo re im po r -
tant than in the Czech cu l tu re: Ko re ans ex press the ir frien d li ness, re -
spect and re ve ren ce by to u ching. Ko re ans try to gu ess what ot hers
think and fe el, but not using ver bal com mu ni ca tion or eye con tact, but
ra t her using non - ver bal me ans.

In Ústí Re gion (Nor t h - west Bo he mia), te a chers of ten see ma ny le -
a r ners of the Ja pa ne se na tio na li ty in the ir mul ti-e t h nic clas ses, who se
pa rents ha ve co me to esta b lish new bu si nes ses in the re gion. Sin ce Ja -
pa ne se is dia me tri cal ly dif fe rent from Czech, the te a chers fa ce ma ny
dif fi cu l ties te a ching Czech as a fo re ign lan gu a ge. The re is no me dia -
ting lan gu a ge – the kno w le d ge of a com mu ni ca tion co de sha red by the 
le a r ner and the te a cher – in this ca se Ja pa ne se, be ing the learner’s mo t -
her ton gue. No ot her glo bal lan gu a ge – En glish, for in stan ce – can be
used ei t her, as Ja pa ne se tend to ha ve a ve ry low le vel of En glish, so the 
te a cher has to re ly on the di rect me t hod in the trans ition to com mu ni -
ca tion in Czech, which is ra t her len g t hy for co m p le te be gin ners.

What is mo re, the re is no Czech cou r se bo ok ai med at Ja pa ne se le a -
r ners. On ly se ve ral han d bo oks and ol der te x t bo oks can be used, but
tho se are com p li ca ted and un sui ta b le to the le a r ners. In ad di tion, the re
is no di c tio na ry con ta i ning gram ma ti cal in fo r ma tion and re cent vo ca -
bu la ry. Thus, the Ja pa ne se le a r ner has no op tion but to get at le ast an
English -Japane se -En glish di c tio na ry, which ve ry of ten re sults in di -
sto r ted me a ning and the mi sap pre hen sion of ma ny ex pres sions.

The ve ry low le vel of ma ste ry of En glish among the Ja pa ne se is the 
re sult of the way the lan gu a ge is ta ught at Ja pa ne se scho ols, whe re le a -
r ning by he art is do mi nant. The le a r ner is sup po sed to me mo ri se gram -
ma ti cal ru les and a ce r ta in ran ge of vo ca bu la ry. The pri ma ry ob je c ti ve
of the Ja pa ne se scho ol sy stem is to ta c kle writ ten tests, not to ac qu i re a 
lan gu a ge in all its forms. The fact that fo re ign lan gu a ges are ta ught by
Ja pa ne se te a chers who can not ma ke the m se l ves un de r sto od in the lan -
gu a ges re sults in the ve ry low le vel of kno w le d ge of fo re ign lan gu a ges 
in Ja pan.

Gi ven that the Ja pa ne se scho ol sy stem ge ne ral ly em p ha si ses writ -
ten pro du c tion (which is why the Ja pa ne se le a r ners pre fer wri ting to
spe a king), they can not ex press the m se l ves oral ly ade qu a te ly. In class,
they are pas si ve; they are used to avo i ding all self -as se r tion and di s -
cus sion, be ing qu iet ob se r vers in ste ad.

Ja pa ne se uses a dif fe rent set of re p lies to ne ga ti ve qu e stions, pre -
fer ring not to re spond lo gi cal ly, in con trast to Czech (and En glish, for
in stan ce). For exa m p le, the qu e stion Nepůjdeš zítra do ki na? (Will you 
not co me to the ci ne ma to mor row? in fact me a ning How abo ut co ming 
to the ci ne ma?), a Ja pa ne se per son will re p ly ei t her Ne, půjdu. (No,
I will.) or Ano, nepůjdu. (Yes, I won’t.) In Ja pa ne se, yes and no to a ne -
ga ti ve qu e stion are mo re li ke agre e ing or di sa gre e ing with the con tent
of the que stion. The Ja pa ne se will re p ly to a po si ti ve qu e stion li ke
a Czech wo uld; ho we ver, the re p ly to a ne ga ti ve qu e stion, so com mon
in Czech, may su r pri se and a Ja pa ne se le a r ner will of ten re p ly „in cor -
rec t ly”, as they are thin king „in Ja pa ne se”.

Ano t her dif fe ren ce can be se en in spo ken lan gu a ge when using the
verbs ar ri ve and le a ve. For exa m p le, in a te le p ho ne con ve r sa tion whe -
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re one of the spe a kers is in Bra ti s la va and the ot her in Pra gue, the two
verbs will be used the ot her way aro und. In Czech a sen ten ce wo uld be 
Přijedu do Bra ti s la vy zítra. (I’ll ar ri ve in Bra ti s la va to mor row), whe -
re as the Ja pa ne se will say Od je du do Bra ti s la vy zítra. (I’ll le a ve for
Bra ti s la va to mor row). In Czech, the usa ge is to „mo ve to the pla ce
from whe re the in ter lo cu tor is cal ling”, whi le in Ja pa ne se you „stay in
one pla ce”, vie wing the si tu a tion so le ly from yo ur per spe c ti ve, not
from the other’s; this is the re a son for the Ja pa ne se learner’s dif fi cu l ty
using Czech verbs of mo ve ment. Whe re both spe a kers are in the sa me
pla ce, the Ja pa ne se will use ar ri ve and le a ve in the sa me way a Czech
per son wo uld.

The Ja pa ne se lan gu a ge has a ve ry ela bo ra te set of po li te phra ses,
which are used much mo re than any w he re el se in the world. De pen -
ding on the so cial sta tus, a di stin c tion is ma de be twe en the in ti ma te,
po li te, re spe c t ful, and fo r mal sty les. A com mu ni ca tion with ano t her
per son be co mes dif fi cult if you fa il to jud ge the so cial sta tus of yo ur
in ter lo cu tor and to ad just the stru c tu re of yo ur ut te ran ces ac cor din gly.

The ir gre at ad van ta ge co m pa red to le a r ners of ot her East Asian na -
tio na li ties is that the Ja pa ne se ha ve no pre con ce p tions or ta boo to pics.
The Ja pa ne se ha ve on ly en te red con tact with the Wes tern cu l tu re re la -
ti ve ly re cen t ly and ha ve al lo wed it to in flu en ce them mas si ve ly. Pro -
blems in com mu ni ca tion the re fo re may not ari se from dif fe rent cu l tu -
ral ba c k gro unds as much as sim p ly from the dif fe rent wa ys of spe a -
king.

It is im pe ra ti ve to re a li se that when te a ching Czech as a mul ticu l tu -
ral me ans of com mu ni ca tion, the te a cher is ex pe c ted not on ly to de al
with the lin gu i stic skill alo ne and to be tra i ned in pe da go gy and met -
ho do lo gy, but al so to con si der ot her fa c tors that are no less im po r tant
to the fo r ma tion of all com mu ni ca tion re la tions at scho ol – the lear -
ner- to-te a cher as well as lear ner- to-lear ner re la tions – as the com mu-
nicators’ per so na li ties re flect the ir so cial, ter ri to rial, and re li gio us ro -
ots in va rio us norms of be ha vio ur and ac tion, which may ul ti ma te ly
ha ve a ne ga ti ve im pact on the co u r se of the scho ol dia lo gue and li fe in
the class when fo r ming the ma jo ri ty and mi no ri ty gro ups.

Com mu ni ca tion co m pe ten ce as a co m p lex go al of lan gu a ge te a -
ching can on ly be ac qu i red when the te a ching agen da cor re sponds to
the ne eds and in te rests of le a r ners, which far ex ce ed the sco pe of the
class, and when it in tro du ces the le a r ners col lec ti ve ly to the co m p lex
ne twork of re la tions among the pe o p le in the new com mu ni ty, things,
events, cu l tu res, wa ys of thin king, and cu stoms of the spe a kers of both 
the de pa r tu re and ta r get lan gu a ges.
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Jiří HA SIL

Pra ha

Učebnice češtiny ja ko cizího ja zy ka
a Společný evropský referenční rámec pro ja zy ky

Dnes je ji všeobecně ve l mi dobře známo, e výuka jazyků se
v Evropě, a te dy i v Česku, řídí jed no t nou ja zy ko vou po li ti kou Ev rop-
ské unie, její hlavní prin ci py jsou zformulovány v tzv. Společném
evropském referenčním rámci pro ja zy ky (dále jen Rámec). Společná
evropská jazyková po li ti ka se týká jak výuky ja zy ka mateřského, tak
i výuky jazyků cizích. Soustřeďme se na ob last výuky češtiny ja ko ci-
zího ja zy ka, ale naše závěry bu dou mít nepochybně obe cnou pla t nost.

Kadou výuku je mono sche ma ti c ky znázornit pomocí tzv. her-
bartovského trojúhelníku, je ho vrcho ly tvoří učivo, učitel a ák – stu- 
dent (dále jen stu dent). Názory na to, jaké jsou vzta hy me zi ni mi se
v průběhu času mění. Za nejdůleitější, rozhodující v to m to vzta hu
bývá po vaován učitel, jin dy učivo a jin dy za se stu dent. V dnešní
době se do cen tra po zo r no sti dostává stu dent, ale nesmíme zapomínat, 
e klíčovou ro li v tom, co a jak se bu de stu dent učit, hra je učitel. Ne l ze
zapomínat ani na to, e dnes je stále významnější ne jen to, co je stu -
dent vyučován, ale i to, co se sám učí. Stu dent přestal být pasivním
ele men tem ve vyučovacím pro ce su a stále více se stává aktivním
a navíc dnes do vyučovacího pro ce su rozhodujícím způsobem za sa hu -
je i prostředí, v něm výuka probíhá (prostředí školní, ale ve l kou mě-
rou prostředí mimoškolní – včetně ro di ny, te le vi ze, in ter ne tu apod.).
Důleitým médiem zprostředkovávajícím stu den to vi učivo je kromě
jiných učebnice (podrobněji viz Skalková 2007, s. 111–117).

Výše řečené platí ne jen pro výuku na základních a středních
školách, ale i pro výuku na školách vysokých, a to pro výuku pre gra-
duální i postgraduální. 
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Čeština ja ko cizí ja zyk je vyučována na celé řadě českých vy-
sokých škol a také na vysokoškolských pracovištích v zahraničí. Jde
o výuku obo ro vou (zahraniční stu dent stu du je češtinu pro ci zin ce ja ko 
svůj obor, například na Filozofické fakultě Uni ve rzi ty Ka r lo vy Pra ze,
na Filozofické fakultě Ma sa ry ko vy uni ve rzi ty v Brně, na Filozofické
fakultě Jihočeské uni ve rzi ty  v Českých Budějovicích a nově také na
Pedagogické fakultě Uni ve rzi ty Ja na Evan ge li sty Purkyně v Ústí nad
La bem) i tzv. neo bo ro vou. Ta kto je čeština vyučována na celé řadě
českých vysokých škol, na nich studují zahraniční stu den ti, pro ně
je čeština „po uze“ ja zy kem výuky a komunikačním prostředkem
v českém sociokulturním prostředí. Jde kupříkladu o Českou země-
dělskou uni ve rzi tu v Pra ze, o technické vysoké školy, o lékařské fa -
kulty, o Vy so kou školu múzických umění, o Aka de mii múzických
umění, ale také o Uni ve rzi tu Ka r lo vu v Pra ze, Ma sa ry ko vu uni ve rzi tu
v Brně, o Uni ve rzi tu Ja na Evan ge li sty Purkyně v Ústí nad La bem či
o Uni ve rzi tu ob ra ny v Brně atd. Stále se rozšiřující mezinárodní
reciproční výměna studentů, například v rámci pro gra mu ERASMUS, 
přivádí zahraniční stu den ty pra kti c ky na všechny naše fa ku l ty. Pře-
váná většina z nich chce v rámci svého studijního po by tu v Česku
zvládnout aspoň základy českého ja zy ka. Zkrátka řečeno, čeština pro
ci zin ce se stává stále atraktivnější a naše fa ku l ty musejí na ten to zájem 
adekvátně re a go vat. Navíc necháváme úplně stra nou výuku češtiny
pro ci zin ce, kte rou poskytují mnohé jazykové školy, státní i so u-
kromé, a to pro nejrůznější zájemce o češtinu.      

Rozhodujícím fa kto rem pro to, co (učivo), jak (vhodné me to dy)
a v jakém roz sa hu bu de učitel učit v ku r sech češtiny pro ci zin ce, je stu -
dent a je ho potřeby, te dy je ho očekávané jazykové ko m pe ten ce. Učitel 
by měl mít na zřeteli tzv. ty po lo gii stu den ta (stu dent neoborového stu -
dia, stu dent oborového stu dia, stu dent poadující po uze komunikační
základy, stu dent – ma naer apod.; ro li hra je i věk stu den ta a to, z jak
vzdáleného či blízkého sociokulturního prostředí pochází atd.). Typ
stu den ta a stu den to vy potřeby jsou rozhodujícím fa kto rem pro sta no-
vení cíle výuky, to jest pro stanovení učiva a me tod a také pro výběr
vhodné učebnice.

Vhodným pomocníkem učiteli při sestavování sy la bu ku r su by měl 
být Rámec, který „po sky tu je obecný základ pro vypracovávání ja zy-
kových sylabů, směrnic pro vývoj kurikulí, zkoušek, učebnic atd.
v celé Evropě. V úplnosti po pi su je, co se musí stu den ti naučit, aby
uívali ja zy ka ke ko mu ni ka ci, a jaké zna lo sti a do ved no sti musí
rozvíjet, aby by li scho p ni účinně jed nat. Po pis se rovně týká kul-
turního kon te x tu, do něho je ja zyk za sa zen. Rámec také de fi nu je
úrovně ovládání ja zy ka, které umoňují měřit po krok studentů v ka-
dém stádiu učení se ja zy ku a v průběhu celého ivo ta stu den ta“
(Společný evropský referenční rámec 2002, s. 1). Rámec rovně de fi -
nu je šest základních úrovní ovládání ja zy ka a sta no vu je de skri p to ry
pro jednotlivé jazykové do ved no sti (čtení, po slech, mluvení, psaní),
je jich pomocí můeme ověřit do saenou úroveň ovládání ja zy ka
(Společný evropský referenční rámec 2002, s. 23–45). 

Pra xe je však mno hem sloitější ne mo de ly, které po pi su je Rá-
mec. Sa mi autoři Rámce jsou si to ho vědomi a konstatují, e „učební
pro gra my a cer ti fi ka ce mo hou být:
– globální – napomáhají stu den to vi zlepšovat všechny sloky ovlá-

dání jazyka a komunikativní ko m pe ten ce;
– modulární – prohlubují ovládání jazyka stu den tem v omezené ob-

lasti uívání jazyka ke specifickým účelům;
– disproporční (specializované) vzhledem k obsahu pro gra mu – zdů-

razňují spe ci fi c ky zaměřené učení a vedou k jazykovému profilu,
v jeho rámci je v některých ob la stech znalostí a dovedností dosa-
eno vyšší úrovně ne v jiných;

– dílčí – odpovídají po uze za roz voj určitých činností a dovedností
(např. receptivní do ved no sti) a ponechávají ostatní stranou“ (Spo-
lečný evropský referenční rámec 2002, s. 6).

Pro výuku češtiny ja ko cizího ja zy ka pro tzv. neoborové stu den ty -
nedávno na tu to skutečnost, i kdy v ob la sti výuky češtiny pro děti-ci-
zince, přesvědčivě poukázaly Ma rie Hádková a Jaromíra Šindelářová
(Hádková, Šindelářová 2007) – jsou nesmírně důleité disproporčně
pojaté studijní pro gra my, ne boť právě ty umoní takové koncipování
studijního pro gra mu, je po ve de k to mu, e stu dent získá na jedné
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straně nezbytně nutné komunikační ko m pe ten ce pro ivot a stu dium
v České re pu b li ce a na straně druhé takové ko m pe ten ce, které mu
umoní zvládnout vy so ce specializované stu dium zvoleného obo ru, to 
jest ovládnout ne jen speciální obo ro vou ter mi no lo gii, ale také práci
s odbornými komunikáty a vlastní pro du kci takových komunikátů.

Úspěch učebního pro gra mu do značné míry závisí na vhodně
zvolené učebnici. Nároky na kvalitní učebnice a na další učební
pomůcky pro ja zy ko vou výuku v poslední době neobyčejně vzrůstají.
Jak konstatují Ma rie Čechová a Vla sti mil Styblík:

Dnešní učebnice je komplexní, kombinovaný typ označovaný někdy jako učební
kniha, spojující učebnici, cvičebnici a čítanku v jeden celek: kniha ob sa hu je výchozí
texty (jazykový materiál pro vyvození pojmů a pouček), výklad učiva nebo alespoň
poučení (ve formě pouček) a cvičení; některé učebnice obsahují rejstříky a slovníky
pojmů-termínů. [...] Dnešní učebnice je chápána jako kniha určená ákovi, a proto
musí uplatňovat zřetel k němu, tzn. e dalším základním poadavkem kladeným na
učebnice je poadavek přiměřenosti. Ten se týká nejen výběru, rozsahu a pojetí učiva,
ale i jazyka a stylu učebnice. [...] Součástí učebnice jsou obrázky, ilu stra ce, grafy
a schémata. Některé z nich mají úlohu pouze ilustrační (působit este ti c ky na áka),
jiné motivační (např. podnítit áky k projevu na téma obrázku), další jsou přímou
součástí výkladů nebo cvičení (Čechová, Styblík 1998, s. 81–82). 

Nesmírně důleité je také polygrafické zpracování učebnice.
Nez by t nou podmínkou dobré učebnice je její vědeckost, to jest

takové její zpracování, které je v so u la du ne jen se soudobými po zna t -
ky příslušného vědního obo ru, ale i se současnými ling vo di da ktický-
mi zásadami.

V dnešní době, kdy máme k di spo zi ci po pi sy českého ja zy ka na
čtyřech referenčních úrovních pod le Rámce, a to na úrovni A1, A2, B1 
a B2, je na trhu poměrně dostatečné mnoství všeobecných učebnic
češtiny pro ci zin ce a na neoborových jazykových katedrách na všech
našich vysokých školách učitelé zpracovávají potřebné učebnice češ-
tiny pro příslušné ob ory. Au to ry učebnic se stávají té zkušení učitelé
češtiny ja ko cizího ja zy ka, kteří působí v různorodých jazykových
školách. Vznikají i učebnice určené primárně pro oborové stu den ty
češtiny pro ci zin ce. Je te dy z čeho vybírat. 

Existující všeobecné i odborné učebnice češtiny pro ci zin ce je
mono rozdělit do tří sku pin:           

a) nezávislé na Společném evropským referenčním rámci;
b) odkazující na Společný evropský referenční rámec a na jím stano-

vené referenční úrovně a ko m pe ten ce;
c) zpracované podle popisů češtiny pro cizince pro jednotlivé úrovně.

Učebnice, které můeme zařadit do první sku pi ny, te dy nezávislé
na Rámci, by ly napsány buď před tím, ne u nás vešel Rámec ve
všeobecnou známost, ne bo se od něj vědomě distancují a „jdou svou
vlastní ce stou“. Je jich autoři mají na takový přístup plné právo a při-
znejme, e mnohé z nich jsou ve l mi kvalitní a plně se v pedagogické
pra xi osvědčují. Máme na my s li kupříkladu práce Ale ny Trnkové
(Trnková 2003), Zdeňka Švamberka (Švamberk 1991, Švamberk,
1989) či Da g mar Brčákové (Brčáková 2002) a ce lou řadu dalších.

Do druhé sku pi ny zařazujeme takové učebnice, je jich autoři res-
pektují referenční úrovně Rámce a snaí se em pi ri c ky přizpůsobit ob -
sah učební látky to mu, co je scho pen stu dent na dané úrovni v daném
ja zy ce dělat. Přesně by ale mělo být řečeno „co by měl být stu dent
scho pen na kon ci práce s učebnicí v daném ja zy ce dělat“, ne boť ne
kadý stu dent dosáhne uvedené úrovně. Navíc ve l mi často ob sah
učebnice ani neodpovídá to mu, co příslušná referenční úroveň a hlav-
ně po pis příslušné úrovně předepisuje (jsme si vědomi to ho, e po pi sy
pro jednotlivé úrovně pro češtinu jsou mno hem náročnější ne re fe -
renční úrovně ob saené v Rámci). Jinými slo vy řečeno, od kaz na
příslušnou referenční úroveň sám o sobě ještě nemusí vůbec nic
vypovídat o kvalitě učebnice. Po uze pro ilu stra ci uveďme příklad
učebnic, které můeme zařadit do této sku pi ny. Jsou to třeba práce
Lídy Holé (Holá 2006a; Holá 2006c). Vůči uiva te li učebnice je pak
přímo nezodpovědně zavádějící tvrzení, které naj de me v učebnici tée 
au to rky (Holá 2006b), to ti e „z hle di ska evropského referenčního
rámce zaručuje učebnice studentům do saení prahové úrovně zna lo sti
ja zy ka, tj. úrovně B1” (Holá 2006b, s. 8). I letmý po hled na slovní
zásobu, gramatické stru ktu ry a na další ob sah (sociokulturní ko m pe -
ten ce apod.) této učebnice a srovnání s ob sa hem po pi su úrovně B1 i
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srovnání s příslušnou referenční úrovní v Rámci nás přesvědčí o tom,
e uiva tel v ádném případě nemůe ovládat český ja zyk na de kla-
rované úrovni B1. Setkáváme se i s tím, e od kaz na příslušnou úroveň 
si vy nu cu je na kla da tel, ne boť v dnešním globalizovaném světě je od -
kaz na Rámec ve l mi do brou obchodní ta kti kou, je zvyšuje pro de jnost 
učebnice. Po kud ale jde po uze o vnější od kaz na Rámec, máme co do
činění s pod vo dem na zákazníkovi. Toté ale platí i o často po uze
proklamované komu nika tiv no sti učebnice. Na dru hou stra nu by ale
by lo dobře, kdy by nově vznikající učebnice Rámec re fle kto va ly. A při-
znejme, e i této skupině jsou učebnice dobré, vynikající, průměrné
i špatné. 

Ve třetí skupině by měly být učebnice zpracované svými au to ry na
základě je jich znalostí popisů jednotlivých úrovní češtiny pro ci zin ce
a vytvořené ce stou ap li ka ce a pedagogické trans fo r ma ce ob sa hu po-
pisů do učební látky příslušné učebnice. Upřímně řečeno, práce na
učebnici představuje běh na dlo u hou trať a po pi sy máme k di spo zi ci
pra kti c ky a od ro ku 2005. Není te dy di vu, e do této sku pi ny v so u-
časné době nemůeme zařadit s plnou odpovědností pra kti c ky ádnou
nám známou učebnici, i kdy několik prvních pokusů  ji by lo vydá-
no. Máme na my s li učebnice Any Adamovičové a Da ri ny Ivanovové
(Adamovičová, Ivanovová 2006), Any Adamovičové, Da ri ny Iva no-
vové a Mi la na Hrdličky (Adamovičová, Ivanovová, Hrdlička 2007)
a Jiřího Ha si la a ko le kti vu (Ha sil a kol. 2007), ale, po pravdě řečeno,
uvedené učebnice tvoří ve skutečnosti přechod me zi sku pi nou (b)
a (c). V rámci této třetí sku pi ny je mono uvést i učebnice, které pro
azy lan ty a imi gran ty vydává brněnské sdruení SOZE (Hádková
2005; Hrdlička, Bischofová 2006a; Hrdlička, Bischofová 2006b). By -
lo by jistě dobře, kdy by autoři nových učebnic po pi sy zna li a do svých
učebnic je imp le men tova li. Formální či vnějšková ne bo do kon ce
vynucená imp le men ta ce ale pod le našeho přesvědčení nemůe být
základem pro vznik učebnice kvalitní.

Na závěr můeme kon sta to vat, e Společný evropský referenční
rámec a po pi sy jednotlivých úrovní by měly autorům učebnic češtiny
pro ci zin ce (a ne je nom češtiny pro ci zin ce), učitelům i studentům

pomáhat při výuce i učení ja zy ka, neměly by je však sva zo vat a ome -
zo vat v hledání nových cest a přístupů. Kva li ta učebnice není jed no-
značně dána jejím vzta hem k Rámci, ale zna lost Rámce a popisů
jednotlivých referenčních úrovní můe autorům učebnic a učitelům
češtiny ja ko cizího ja zy ka výrazně na po mo ci při zvládání je jich obtí-
ného poslání, poslání šířit zna lo sti a krásu „ja zy ka Libušina“.  
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Kateřina VLASÁKOVÁ

Pra ha

Glottodidaktické otázky fonetického
a fonologického plánu českého jazyka na úrovni A1

Do pu b li ka ce Čeština ja ko cizí ja zyk – úroveň A1  (Hádková,
Línek, Vlasáková 2005) jsme zařadili fonetický po pis češtiny. Má po -
mo ci zma po vat, které fonetické je vy potřebují uivatelé A1 zvlád-
nout, ale upozorňuje i na je vy širší, se kterými se mo hou se t kat (to se
týká např. slovního přízvuku a ka den ce).

Na pro stou no vin ku představuje zařazení ka pi tol, které se zabývají
fonetickými chy ba mi u nerodilých mluvčích s přihlédnutím k mateř-
štině uiva te le, a dále ka pi tol, které prezentují české hlásky na pozadí
fonetických plánů jiných „velkých” jazyků.

Fonologická ko m pe ten ce za hrnu je pod le Společného evropského
referenčního rámce zna lo sti a do ved no sti vnímat a pro du ko vat zvu-
kové jed no t ky (fonémy) ja zy ka a je jich re a li za ci v určitých kon te x tech 
(alo fo ny), dále fonetické ry sy, které odlišují fonémy, ja ko v češtině
např. znělost, la bia li za ce. Zvládnutí pro zó die v češtině na úrovni A1
uvauje me jen ve ve l mi omezené míře.

Po vauje me na opak za klíčové, aby si uiva tel na úrovni A1 os vo -
jil přinejmenším ta ko vou výslovnost, která umoní porozumění ro di-
lým mluvčím. Sám po tom rozumí pečlivé, zřetelně artikulované a po -
ma lu vyslovované promluvě, často s delšími po mlka mi, aby uiva tel
mohl po cho pit význam.

Pro mnohé uiva te le A1 bu de nezvyklé těsné sepětí českého fo ne -
tického plánu s grafickým systémem. Přesto je dle našeho názoru
třeba vy va ro vat se vydávání hlásek za li te ry a na opak, jak se děje
v mnohých učebnicích češtiny pro ci zin ce.
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Předpokládáme, e uivatelé A1 bu dou znát některé české hlásky,
moná do kon ce je jich většinu, ze své mateřštiny, případně z mediač-
ního ja zy ka (zde uvauje me především o angličtině). Je te dy třeba
soustředit se zejména na odlišnosti výchozího a cílového ja zy ka.

Při fonetickém po pi su češtiny jsme vycházeli především z po-
stupů, které u nás představila Z. Palková. Představujeme te dy systém
českých vokálů, diftongů a konsonantů, přičem zdůrazňujeme spe ci -
fi ka české výslovnosti.

U 10 vokalických fonémů po uka zu je me zejména na délku, která
má v češtině fono logi c kou pla t nost. Zdůrazňujeme, e délku v ád-
ných slabikách neovlivňuje přízvuk (opro ti např. ruštině). Podobně
jsme upo zo r ni li na ústní re a li za ci všech českých vokálů (pro ti nazální
re a li za ci některých vokálů např. ve francouzštině), na ne e xi sten ci
neutrálního vokálu [?] a jed no t nou výslovnost grafémů i a y ja ko [i]
a na opak dvojí gra fi c kou re a li za ci [u:] ja ko ú či ů (s uvedením pří-
slušných pra vi del pro di stri bu ci).

V samostatných podkapitolách se věnujeme výslovnosti di, ti, ni
a slabikám s tzv. měkčícím (v gra fi ce označovaným) [ě], výslovnosti
dvou vokálů uprostřed slo va a vo ka li za ci pre po zic.

Jak pa tr no, snaili jsme se, aby ka pi to la týkající se výslovnosti
měla maximální vyuití v pra xi. Pro to je vše do loeno i mnostvím
příkladů, které se ale snaí brát v po taz slovní zásobu předpokládanou
na úrovni A1. Např. pro de mon stra ci fonologické délky v češtině jsme 
zvo li li příklady děkuji [ďekuji] – děkují [ďekuji:]; mi, my [mi] – mí
[mi:], spi [spi] – spí [spi:], byt [bit] – být, bít [bi:t]. Pro shod nou re a li -
za ci i a y ve výslovnosti uvádíme příklady ho mo fon bít a být [bi:t], mít
a mýt [mi:t], mi a my [mi], psi a psy [psi]. Důleitost rozlišovat ve
výslovnosti di, ti, ni a dy, ty, ny uka zu je me např. na dvojicích Ka na-
ďani – Kanaďany, oni – ony, ti – ty.

Uvádíme i obecněčeské úení [e:] na [i:] (např. [po li:fka], [mli:ko], 
[ma li:ho]), pro toe se s ním i uivatelé A1 během krátkého po by tu
setkají, zejména bu do u - li se nacházet v blízkosti hlavního města ne bo
přímo v něm. V ádném případě ovšem nezastáváme názor, e by se
to to úení mělo týkat také je jich pro du kce, mj. pro to, e ry sy obecné

češtiny jsou pro rodilého mluvčího signálem dobrého ovládnutí ja zy -
ka (přinejmenším v ob la sti některých dovedností), co ho nutí zvýšit
mluvní te m po a přejít ze standardní pod oby ja zy ka do pod oby sub-
standardní. Při uívání substandardních fo rem ja zy ka se to ti pro
mnohé mluvčí vytrácí signál „jsem ci zi nec“.

Ce lou ka pi to lu týkající se fonetické pre zen ta ce doplňuje po pis
jednotlivých vokálů, diftongů i konsonantů, a to s mnostvím příkla-
dů. Uvádíme vdy případ, kdy se daná hláska re a li zu je na začátku slo -
va, uprostřed slo va a na je ho kon ci (po kud jsou všechny ty to po zi ce
v češtině za sto u pe ny). Zároveň po uka zu je me i na re a li za ci gra fi c kou
(např. pro hlásku [i] uvádíme všechny tři po zi ce, a to jak pro re a li za ci
grafémem i, tak pro re a li za ci grafémem y).

U konsonantického systému by lo třeba upo zo r nit na asi mi la ci
znělosti a neu tra li za ci znělosti, uvádíme např. dvo ji ce led a let [let], jih
a jich [jix], se kterými se uivatelé A1 jistě setkají. Upozorňujeme i na
progresivní asi mi la ci, která v češtině není tak častá. Ovšem např.
neznělá výslovnost [ř] můe svádět uiva te le k re a li za ci hlásky ja ko
[r] (ten to jev lze často po zo ro vat např. u ruských studentů).

Hlásky [x], [h] a [ř] působí ve výslovnosti mno ha nerodilým
mluvčím, zejména těm, kteří je neznají ze své mateřštiny, mnohé
potíe. Pro to jsme zařadili detailní po pis re a li za ce těchto hlásek.

Věnujeme se rovně zjednodušování konsonantických sku pin (ui-
vatelé se setkají např. se zjednodušenou výslovností tvarů slo ve sa být
[sem], [si], [sme], [ste], [sou], dce ra [ce ra], přijď [priť]. Se zdvo-
jenými kon so nan ty se uivatelé A1 pravděpodobně setkají v mno hem
menší míře, případně vůbec ne (např. uvědomme [uv je dom me], An na
[ana], měkký [mňeki:]).

Podrobněji se věnujeme slovnímu přízvuku, pro toe se je ho umís-
tění v různých jazycích liší. Čeština patří me zi tzv. ja zy ky s pevným
(stálým) přízvukem, který se ustálil na první sla bi ce (pro ti polštině,
francouzštině atd.). Na to je třeba u uivatelů A1 dbát a upo zo r nit je na 
případné ne s ho dy s je jich mateřštinou.

V češtině musíme také upo zo r nit na po lo hu slovního přízvuku
v případě spojení pre po zi ce se jménem, kdy se přízvuk kla de – např.
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opro ti polštině – na pre po zi ci. (Pro úplnost uvádíme i výjimky, ačkoliv 
se s ni mi stu den ti na úrovni A1 nesetkají.) Detailně se věnujeme
postavení en kli tik v češtině, ne boť má nezřídka zásadní význam pro
porozumění při se g men ta ci pro mlu vy při per ce pci.

Okrajově se věnujeme ka den ci, ne boť na úrovni A1 uvauje me po -
uze o zvládnutí klesavé ka den ce pro výpověď oznamovací a ka den ce
stoupavě klesavé (na úrovni A1 po uze pro doplňovací otázky), an ti ka -
den ci předpokládáme na této úrovni po uze pro zjišťovací otázky.
Zvládnutí po lo ka den ce na dané úrovni ne po vauje me za nutné, i kdy
ji jazykově nadaní stu den ti mo hou snad no „po chy tit”.

Za největší přínos Pre zen ta ce zvukové stránky po vauje me zpra -
cování typických fonetických chyb u nerodilých mluvčích. Zde jsme
vycházeli z bohatých zkušeností autorů z výuky cizinců různých
národností. Podrobně je pak český fonetický plán zpracován na pozadí 
anglického, německého, francouzského, španělského, portugalského,
ruského a v neposlední řadě polského. Takové rozdělení nám umoni -
lo poukázat na typické chy by, kterých se dopouštějí mluvčí s da nou
mateřštinou. Např. u polštiny nám to to zpracování umoni lo upo zo r -
nit mj. na pro ble ma ti ku dodrování kvan ti ty, výslovnost [i] a [y] ja ko
negativní trans fer z polštiny, dále na fonologický pro ti klad [h] a [x],
výslovnost [ř], sy ka vek [š], [č] a [],  sla biko tvo r nost |r|, |l|. Problémy
Polákům činí i výslovnost některých zdvojených souhlásek (srov.
polské pan na [pan na] pro ti pa na [pa na]) a různé postavení přízvuků
v obou jazycích.

Při zpracování Pre zen ta ce zvukové stránky jsme váhali, jak široce
má český fonetický systém představit. Vzhle dem k to mu, e po pis
úrovně není určen přímo uivatelům ja zy ka, snaili jsme se o co
nejvýstinější zachycení všech důležitých či problematických oblastí
a jevů. Snažili jsme se o ucelený přehled, to ovšem neznamená že se
stu dent či uživa tel ja zy ka musí nutně se všemi seznámit. Ro li bu de
také bez po chy by hrát cha ra kter uživa te le ja zy ka, důvod, proč se učí
česky, s ja kou sku pi nou rodilých mluvčích se bu de stýkat, v které části 
České re pu b li ky bu de pobývat atd.
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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

„Li te ra tu ra na Świe cie” (2007, č. 3–4, ISSN 0324-8305)
by la věnována Jo se fu Škvoreckému

Poslední číslo polského časopisu „Li te ra tu ra na Świe cie” (2007, č. 3–4) je celé
věnováno českému spi so va te li a exu lan to vi Jo se fu Škvoreckému. Na ce l kem tři sta
šedesáti dvou stranách se dostává po zo r no sti je ho románové a povídkové tvorbě,
doplněné o kritické stu die, předmluvy ke knihám a roz ho vor s náchodským rodákem
(*27. 9. 1924) v překladech předních polských bohemistů An drze je S. Jagodzińského, 
Jo an ny Królakové, Ja rosława Rybského a To ma sze Grabińského.

Číslo jediného polského časopisu výhradně zaměřeného na světovou li te ra tu ru
otevírá rozsáhlá ukázka ze Škvoreckého románu Příběh inženýra lidských duší,
konkrétně z 1. ka pi to ly Poe a ze 6. ka pi to ly Con rad, která snad může být polskému
čtenáři ve l mi blízká i tím, že Jo seph Con rad (vl. jm. Te o dor Jó zef Ko rze nio wski,
1857-1924) pocházel z polské ro di ny, po studiích na krakovském gymnáziu se mu
podařilo uskutečnit sen stát se námořníkem. Citáty z anglických děl J. Con ra da Srdce
te mno ty a V očích Západu jsou pro to uváděny v překladech Anie ly Zagórské a Wi ta
Tarnawského. Kromě to ho je dalším citovaným dílem Nezvalův Edi son v překladu
Jó ze fa Wa cz kó wa. An drzej S. Ja go dzi ń ski svůj překlad do plnil o úvahu Případ
marnotratného překladatele, v níž se vyznává z okouzlení Zbabělci, ale také kni ha mi
Kun de ry a Hra ba la či „no vou vlnou” českého fi l mu, které ho přivedlo ke stu diu české
a slovenské fi lo lo gie. Přestože se po ro ce 1968 oci t la celá řada československých
spisovatelů na in de xu, v Pol sku mo hla je jich díla ještě po určitou do bu vycházet. Kni -
hy z vydavatelství manželů Škvoreckých 68 Pu b li s hers, mj. Tankový pra por a Příběh
inženýra lidských duší, se k Jagodzińskému do sta ly na počátku 80. let. Četba románu
o padesáti le tech to ta li ty ve střední Evropě, napsaná bez pa to su, s ironií a sebeironií,
v něm za ne cha la velký do jem. By lo to něco úplně jiného a osvěžujícího, než co v té
době nabízela polská li te ra tu ra, včetně té nezávislé. „Tak umí psát jen Češi – Hra bal,
Kun de ra, Fi lip ne bo Škvorecký,” tvrdí překladatel a dodává: 

Veselé hi sto ri ky i smutná vyprávění, mládenecké příhody i dramatické zážitky, smích i děs,
celé to absurdní di va d lo světa.

Do de jme, že Ja go dzi ń ski se mu sel vy ro v nat s ve l mi obtížným úkolem, přiblížit
polskému čtenáři ni ko li jen hlavní konstrukční osu děje románu o pro fe so ru Da nie lu
Smiřickém přednášejícím an gloa meri ckou li te ra tu ru na univerzitě v To ron tu, ale
především ja zyk po stav. Hrdinové románu mluví různými osobitými ja zy ky a užívají

specifických frází, i když převažuje obecná čeština s množstvím kolokvializmů.
Kromě to ho jde o ja zyk různých dob a zvláštní česko-americký dia lekt, který má
naštěstí svou pol skou ana lo gii. K dalším překladatelským oříškům patří fakt, že
vypravěč hovoří ji nak na svých přednáškách (používá spisovný ja zyk), ji nak při po pi -
su kanadské re a li ty (ta dy se objevují četné výpůjčky z angličtiny) a ještě jiným
způsobem, když vzpomíná na život ve své dřívější vla sti (ta dy důsledně používá obe -
cnou češtinu). Ještě složitější je případ po sta vy Lo j zy, který ve svých do pi sech
používá jed no du chou češtinu s prvky severočeského nářečí, ale po přestěhování na
Slo ven sko se do je ho ja zy ka dostává postupně stále více slovakismů, aby na ko nec
přešel na ne spi sov nou obe cnou slovenštinu, „obo ha ce nou“ o prvky novořeči (ne -
wspe ak) komunistické pro pa gan dy. Ten to jazykový vývoj již není možno na po do bit
v cílovém ja zy ce, pro tože použití jakéhokoli polského nářečí by ve d lo do slepé
uličky. Lo j za v překladu Jagodzińského nemění svůj nespisovný jazykový styl. Polští
čtenáři však mo hou být i s tímto překladem na výsost spo ko je ni, pro tože všeobecně
kladně hodnocený anglický překlad Pa u la Wi l so na Příběhu inženýra lidských duší
po sta vu zce la eli mi nu je (samozřejmě se so u hla sem au to ra) ja ko příliš spe ci fic kou,
„východoevropsko-komunistickou” a západnímu čtenáři nes rozu mite lnou. Kromě to -
ho se do angličtiny nedají přeložit česko-americké dia lo gy tak, aby vy ni kla je jich
jazyková směšnost. Zvláštní případ tvoří také multilingválnost kni hy. Úryvky roz ho -
vorů jsou v angličtině, němčině, občas v ruštině a latině. To všechno v so u la du
s originálem mo hlo zůstat nepřeloženo, když slouží k dokreslení atmosféry a autentič- 
nosti dialogů, tudíž není na překážku pochopení románu.

Po ukázce z románu Příběh inženýra lidských duší následuje překlad stu die Mi ro -
s la va Kotáska Ten to román je román. Je to veliké dílo, ne boť je v podobě kni hy ze
sborníku Škvorecký 80 (Literární aka de mie v Pra ze, 2005). Jde o stu dii do stu p nou
českému čtenáři, pro to ji nechávám bez komentáře snad až na jed nu poznámku, která
souvisí s výše připomenutým Jo se p hem Con ra dem. M. Kotásek se domnívá, že
emigrační spi so va tel ztrácí ne jen svůj pro stor, ale i svůj ja zyk, což umožňuje po rov-
návat osu dy Smiřického a au to ra Lor da Ji ma. Z jazykového hle di ska jsou po sta vy
románu a také vypravěč v polovině ce sty me zi angličtinou a češtinou, pro tože
mateřský ja zyk pro ně ztra til svou samozřejmost, zatímco ja zyk nové země ji ještě
nezískal. Vedlejším pro du ktem této narušené jazykové hie ra r chie je roz pad este tic-
kého systému v románu, kde ve d le se be vystupují díla různých hod not filmového
umění ne bo dochází k osobitým intertextuálním vztahům v ob la sti li te ra tu ry.

Za stu dii brněnského bo he mi sty M. Kotáska by la zařazena práce exilového
literárního vědce Květoslava Chvatíka Vypravěč Škvorecký z pe rio di ka „Li sty”
(1985, č. 5; s pozměněným názvem Velký vypravěč Jo sef Škvorecký ji oti skla „Česká
li te ra tu ra” 1991, č. 1), vydávaného v Římě ja ko Cze cho s lo vak mo t hly ma ga zi ne in
exi le. Chvatík se probírá ce lou dosavadní tvor bou au to ra Zbabělců, pod trhu je skuteč-
nost, že od to ho to románu až po Inženýra lidských duší hlavní hrdi na Dan ny od
začátku nevěří v mýtus re vo lu ce. Strhávání ideologických ma sek a odkrývání pod ni -
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mi celého ko m p le xu soukromých zájmů, egoismů, slabostí a vášní představuje pod -
sta tu Da ny ho ironického po hle du na svět, který tak šokoval již ve Škvoreckého
prvotině, pro tože o všech nedotknutelných a svatých věcech hovořil s pohoršující
upřímností – až po legendární frázi „Ať žije SSSR! – Jen se ne po ser!“, což by lo v „Li -
te ra tu rze na Świe cie” zručně přeloženo Jagodzińským: „Niech ży je ZSRR! Ty l ko się
nie ze s raj!“ 

Ze sborníku Škvorecký 80 by la převzata další stu die, tentokrát švédské sla vi sti ky
Ju lie Hansenové, přednášející na univerzitě Högskolan Da la r na ve Fa lu nu, Paměť
a vyprávění ve dvou románech Škvoreckého (z angličtiny ji přeložil J. Ry b ski). Práce
Hansenové je přínosem z hle di ska soustřední po zo r no sti na roz bor narativních stru -
ktur Škvoreckého Miráklu a Inženýra lidských duší a odvoláním se na práci Ja me se
Ol ne ye Me mo ry and Na ra ti ve: The Wa ve of Life - W ri ting (Uni ve r si ty of Chi ca go
Press, 1998). Přesto, že je Ol ne y o va práce více zaměřena na auto bio grafi ckou než na
románovou pró zu, je ho závěry mo hou být stejně užitečné při in ter pre ta ci takových
děl, ja ko jsou zmíněné Škvoreckého romány, v nichž se stává důležitou paměť.
Škvoreckého romány jsou něčím mno hem víc než jen rekapitulací spi sova te lo va živo -
ta v pró ze, když se v nich dostávají do popředí me cha ni s my paměti a vzta hy
k narativitě. Umožňují reflexivní po hled do průběhu tvůrčího pro ce su, odrážejí
duševní stav spi so va te le na emi gra ci a určují, co znamená exi sto vat ja ko lidská by tost, 
domnívá se švédská ba da te l ka.

„Druhý pro ud“ (řečeno s K. Chvatíkem) tvor by Škvoreckého re pre zen tu je vlastní
spi sova te lo vo zamyšlení nad dete kti v ka mi v je ho životě (stejnojmenný esej „De te kti -
v ky v mém životě“ pu b li ko val v ro ce 2006 časopis „Dan ny”, vydávaný Literární
akademií Jo se fa Škvoreckého v Pra ze). Snad stojí za připomenutí, že největší po rci
kriminálek přečetl au tor Nápadů čtenáře de te kti vek na přelomu padesátých a šede-
sátých let, kdy se léčil v motolské ne mo c ni ci na žlo u ten ku. Po čtyřech měsících po by -
tu na infekčním oddělení se roz hodl na psat článek na téma to ho to „nízkého“, ale záro-
veň životodárného žánru, později ve spolupráci s Ja nem Zábranou vzni kla Vražda pro 
štěstí. Od té do by up ly nu lo mno ho let, ale manželé Škvorečtí za umělecký hap py end
po važují to, že se po neúspěchu románu Honzlová Zde ny Salivarové (To ron to 1972,
Pra ha 1990) ve staré vla sti roz ho d li psát pro vlastní potěšení de te kti v ky společně,
každý jed no ho vypravěče, a to v so u la du se žánrem, v němž se často neo bje vu je je den, 
ale zároveň několik vypravěčů.

Premiéru má v „Li te ra tu rze na Świe cie” esej J. Škvoreckého Sta ro sti s ja zy kem
(alespoň in fo r ma ce v co py rig h tu neuvádějí, že by byl odněkud převzat). Spi so va tel
v něm polskému čtenáři pro zra zu je své hlavní kulturní in spi ra ce – v dětství to by ly
němé americké gro te sky, později fa s ci na ce li te ra tu rou. Je to snad iro nie osu du, že
Škvoreckého první četbou by li Lidé statečných srdcí Ja me se Oli ve ra Cu r vo o da, první
část tri lo gie, jejíž děj se odehrává na kanadském se ve ru, kde Mo un ties (kanadská
jízdní po li cie) pronásleduje a pak zachraňuje indiánské dívky? A že dru hou oblíbenou 
le ktu rou se sta li Dva divoši Er n sta Tho m p so na Se to na, je jichž děj se odehrává zhru ba

de set mi nut chůze od by tu Škvoreckých v torontském Don Val ley, kde se mladí
hrdinové kni hy vydávají na výlety do le sa? Postupně se Škvorecký stal an glo fi lem,
znamenitým překladatelem z angličtiny, ale rétorickou otázku, co způsobilo, že se
malý chla pec v nevelké ze mi uprostřed střední Ev ro py, zbité a zmasakrované oku pan -
ty a mocným Velkým bra trem, dokázal vcítit do duše negramotného černošského
otro ka z Mis so u ri, ponechává otevřenou: „Ne ch me ji koňovi, má větší hla vu. Ne bo
možná slo no vi.“

O jaz zu v malém městě hovoří na dalších stranách „Li te ra tu ry na Świe cie”
Antonín J. Liehm. Jde o in ter view z ro ku 1967, původně otištěný v kni ze Ge ne ra ce
(Köln 1988, 1990). O vzta hu Škvoreckého k angloamerickým spisovatelům,
například Chan d le ro vi, Po eo vi, He ming way o vi, Fau lk ne ro vi, ne bo k rodnému městu
a jazzové hudbě, víme již mnohé. Liehm se soustřeďuje i na otázky literární kri ti ky,
podmínek roz vo je literárního ta len tu a problémů překladatelské práce. Vzpomínka na 
práci ve „Světové literatuře”, kte rou Škvorecký re di go val od ro ku 1956 do led na
1959, kdy mu sel po skandálu vyvolaném Zbabělci odejít z re da kce časopisu, přivádí
na mysl fakt, že časopis za nikl po li sto pa du 1989 z dotačních důvodů. Do dnes je ho
ob do ba na našem literárním trhu citelně schází; akademická „Světová li te ra tu ra” není
širokým vrstvám čtenářů známým sborníkem a „světová“ příloha brněnského „Ho -
sta” ne bo tematická „zahraniční“ čísla „Souvislostí” si tu a ci také zce la nezachraňují.
Můžeme te dy závidět našim severním sousedům, že se pod vedením šéfredaktora a
an gli sty Pio tra Som me ra daří vydávat v nákladu dvou tisíc devíti set kusů kvalitní, na
světovou li te ra tu ru orientovaný čtvrtletník. 

„Li te ra tu ra na Świe cie” dále uveřejnila předmluvu Mi la na Kun de ry k fran co uz-
skému vydání Miráklu Jo se fa Škvoreckého z ro ku 1978. Kun de ra usi lo val o nelehký
úkol – ob ja s nit západním čtenářům fenomén Pražského ja ra a způsob, jak se s tímto
českým „zázrakem“ vypořádal spi so va tel prostřednictvím hlavní po sta vy Da ny ho
Smiřického. He le na Kosková v příspěvku Dílo Jo se fa Škvoreckého v kon te x tu české
a světové li te ra tu ry, původně otištěném ve sborníku Škvorecký 80, řadí Škvoreckého
po bok spisovatelů, kteří se cítili součástí dvou ku l tur a jazyků (Vla di mi ra Na bo ko va,
Wi to l da Go m bro wi cze, Czesława Miłosze, Je rzyho Ko sińského, Sławo mira Mrożka,
Sa l mana Ru s h dieho, Mi la na Kun de ry aj.). Do de jme, že ta to česká sla vi stka, působící
od ro ku 1965 ve Švédsku, ne ho sti la na stránkách časopisu poprvé; v překladu Le sz ka
En ge l kin ga pub li ko va la „Li te ra tu ra na Świe cie” její stu dii De stru ktor falešných mýtů
(1991, č. 8–9).

 So u bor textů Škvoreckého a o Škvoreckém uzavírá roz ho vor Sa ma So le c ki ho
z ro ku 1995 (dostupného na www.skvo re c ky.com), obsahující otázky na novější
Škvoreckého díla Sche rzo ca pric cio so a Nevěsta z Te xa su, které do sud do polštiny ne -
by ly přeloženy; poznámka o au to ro vi do ku men tu je jedenáct knižně vydaných titulů
v Pol sku z díla Škvoreckého, a to různých žánrů. Re da ktor „The Ca na dian Fo rum”
a pro fe sor li te ra tu ry na univerzitě v To ron tu Sam So le cki je znám také ja ko au tor
první mo no gra fie o J. Škvoreckém – Pra gu es Blu es. The Fi c tion of Jo sef Škvorecký
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(To ron to 1990). Roz ho vor má opět překladatelskou po in tu. So le cki uvádí příklad
překladu přezdívky negativní po sta vy důstojníka z Tankového pra po ru, tak pěkně
ztělesněnou ve filmové ve rzi Ro ma nem Ska me ne. V originále je nazýván Ma lin-
katým ďáblem, ve francouzské ve rzi se mění na P’tit Me p hi sto a Pa ul Wi l son ho
pokřtil na The Py g my De vil. J. Škvorecký kon sta tu je, že některé aspe kty románu
prostě ne j dou přeložit – vždy se něco ztratí. 

Pojednání o monotematickém čísle „Li te ra tu ry na Świe cie” by se da lo uzavřít
Škvoreckého odpovědí na otázku So le c ki ho: 

S. Solecki: „Snad to byl Valéry, jenž řekl, že li te ra tu rou je to, co se ztratí v překladu?“
   J. Škvorecký: „To je nevyhnutelné.“ 

K to mu není co do dat ani přidat. Zbývá poděkovat za hold, který „Li te ra tu ra na
Świe cie” složila Jo se fu Škvoreckému a je ho dílu uskutečněním monografického
čísla. Odebírám ten to časopis řadu let, ale této po cty se v něm do sud žádnému
světovému spi so va te li ne do sta lo.

Li bor Ma r ti nek, Opa va

Anna Zu ra, Konce ptua li za cja nazw barw w »Krzy ża kach« 
Hen ry ka Sien kie wi cza i »Pro ti všem« Alo j ze go Jiráska, 

Filozofická fa ku l ta Ostravské uni ve rzi ty, Ostra va 2006, 240 s. 
ISBN 80–7368–205–2. 

Pu b li ka cja An ny Zu ry Konce ptua li za cja nazw barw w »Krzy ża kach« Hen ry ka
Sien kie wi cza i »Pro ti všem« Alo j ze go Jiráska jest wy ni kiem ba dań języ koz na w czych
pro wa dzo nych przez Au to rkę w tra kcie stu diów do kto ran c kich w Ka te drze Sla wi sty -
ki na Uni wer sy te cie Ostra wskim. Książka uka zała się w ra mach se rii wy da w ni czej
Uni wer sy te tu Ostra wskie go „Polonistické doktorské práce”.

Przed mio tem ba dań An ny Zu ry jest pole ję zy ko wych okre śleń barw, któ re w stru -
ktu rze dzieła lite ra c kie go pełni fun kcję do okre ślającą po szcze gó l ne ele men ty świa ta
przed sta wio ne go. Książka ma cha ra kter kompa raty sty cz ny, bo wiem Au to rka pod jęła
się zba da nia ma te riału le ksy kal ne go dwóch isto t nych dzieł: pol skiej i cze skiej po wie -
ści hi sto ry cz nej – Krzy ża ków Hen ry ka Sien kie wi cza oraz Pro ti všem Alo j ze go Jirás-
ka. Jak wy ja ś nia An na Zu ra we wstę pie, „Wspo mnia ne wy żej po wie ści mają wie le
tzw. pun któw sty cz nych: uka zały się w bli skiej od ległości cza so wej, od noszą się do
pie r wszej połowy XV wie ku, przed sta wiają kon flikt na ro do wo- re li gi j ny (wy zna nio -
wy), na tle któ re go toczą się lo sy głów nych bo ha te rów, pun ktem kul mina cy j nym ka ż -
dej po wie ści jest bi twa” (s. 11). 

Isto t ny dla po wsta nia obu po wie ści XIX - wie cz ny kon tekst histo ryczno -kultu ro -
wy na ka zu je pa mię tać o swo i stej mi sji, którą li te ra tu ra miała do spełnie nia wo bec na -
ro du. Po wieść hi sto ry cz na w Cze chach miała za za da nie re a li zo wać prze de wszy -
stkim zapo trze bo wa nie na mit na ro do wy o wy ra zi s tych ce chach kom pen sacy j nych,
jak rów nież fo r mo wać wzo ry po staw pa trio ty cz nych. W ten spo sób owa li te ra tu ra
wpi sy wała się w dyda ktycz no-wy cho wawczą służ bę społeczną (por. W. Na wro cki,
Ko men ta rze do roz wo ju cze skiej po wie ści hi sto ry cz nej, [w:] Współcze s ność i hi sto ria, 
Ka to wi ce 1982, s. 233). Za rów no w Pol sce, jak i Cze chach po wstał wzór pi sa rza hi -
sto rycz ne go, będące go jed no cze ś nie na uczy cie lem hi sto rii. 

Wza je m ne zain tere so wa nie twó r czo ścią dwóch tak wa ż nych dla obu ku l tur pi sa -
rzy XIX wie ku, sta no wi in te re sującą kon ty nu a cję wcze ś niej pod ję tych już ba dań za -
rów no przez pol skich jak i cze skich na uko w ców: J. Bečkę (1954), J. Śli zi ń skie go
(1955), R. Kras ni c kie go (1991), J. Fia lę (1998), D. Mo l da novą (2002) czy, J. Peřinę
(2002)1.

Au to rka książki pre zen tu je języ koz na w cze spo j rze nie na sztan da ro we dzieła po -
wie ści hi sto ry cz nej, dla któ rych pun ktem wyj ścia fa buły li te ra c kiej stało się po czu cie
krzy w dy w obu na ro dach (dla Cze chów spa le nie Ja na Hu sa, dla Po la ków za ga r nię cie
przez Za kon Krzy ża cki czę ści ziem pa ń stwa pol skie go). Ów języ koz na w czy głos
w spra wie pol skiej i cze skiej po wie ści hi sto ry cz nej sta no wi rów nież dla hi sto ry ków
li te ra tu ry nie zwy kle cenną wska zów kę in ter pre ta cyjną. Ana li zo wa na przez Au to rkę
książki le ksy ka barw, po ka zu je za rów no ele men ty wspó l ne dla obu ku l tur jak i za sad -
ni cze ró ż ni ce. W ce lu właści we go od czy ta nia oraz zinte rpre to wa nia nazw barw Au to -
rka za sto so wała dwie me to dy ba da w cze: ana li zę pól se man ty cz nych oraz me to dę se -
man ty ki kog ni ty w nej. Z pun ktu wi dze nia języ koz naw cze go po zwo liły one na skon -
fron to wa nie ma te riału le ksy kal ne go z wzo r cem pro to ty po wym, tzn. umie j s co wiły ba -
daną le ksy kę barw w po wie ści hi sto ry cz nej na tle le ksy ki ogó l nej. Z pun ktu wi dze nia
history czno-li terac kie go pod ję te ba da nia uja w niły obe cność oraz wa ż ne zna cz nie bo -
ga c twa kul tu ro we go, któ re niosą ze sobą ba r wy. W ten spo sób ukie run ko wa ne ba da -
nia bez wątpie nia po sze rzają krąg od bio r ców ni nie j szej pu b li ka cji. Wy kra czają one
bo wiem po za ob szar ści śle języ koz na w czy. Po rów na w czy cha ra kter książki sy tu u je

1 J. Bečka,1954, »Křižáci« Henryka Sien kie wi cze na české půdě, „Slavia” XXIII; J. Śli zi ń -
ski, 1955, Z ko re spon den cji Alo j ze go Jiráska z Po la ka mi, Wrocław; R. Krasnický, 1991,
Henryk Sien kie wicz i czeska krytyka li te ra cka, [w:] Henryk Sien kie wicz. Twó r czość i re ce p cja, 
red. L.Lu do ro wski, Lublin; J. Fiala, 1998, »Krzy ża cy« Henryka Sien kie wi cza w wy da niach
czeskich, [w:] Henryk Sien kie wicz. Bio gra fia. Twó r czość. Re ce p cja, red. L. Lu do ro wski i H. Lu-
do ro wska, Lublin; D. Moldanová, 2002, Alois Jirásek a Henryk Sien kie wicz – historická
próza jako výraz národní sebe inte pre ta ce na přelomu 19. a 20. století, [w:] Henryk Sien kie -
wicz. Twórca i oby wa tel pod red. W.Hendzla, Z.Pia se c kie go, Wyd. Uni wer sy te tu Opo l skie go,
Opole; Peřina J., 2002, Na okraj recepce historických románů Henryka Sien kie wi cze v Če-
chách, [w:] Henryk Sien kie wicz. Twórca i oby wa tel pod red. W.Hendzla, Z.Pia se c kie go, Wyd. 
Uni wer sy te tu Opo l skie go, Opole.
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ją w am bi t nym nu r cie języ koz na w czych ba dań za początko wa nych przed ki l ko ma la ty 
se rią Stu diów z se man ty ki po rów na w czej pod re dakcją R. Grze gor czy ko wej i K. Wa -
sza ko wej. 

Na całość oma wia nej pu b li ka cji składają się: wstęp, czte ry roz działy głów ne
(z po działem na pod roz działy), za ko ń cze nie, ob sze r ny i wie loję zy ko wy spis bi b lio -
gra fii oraz stre sz cze nia (w ję zy ku cze skim i an gie l skim). 

Roz dział 1 (Założe nia meto dolo gi cz ne opi su koncep tuali zacyj ne go) sta no wi teo -
re ty cz ne wpro wa dze nie do oma wia ne go pro ble mu. Au to rka wska zu je zna cze nie
nazw barw, któ re na leżą do tzw. uni we r sa liów ję zy ko wych, na pod sta wie któ rych
mo ż li we jest pro wa dze nie ba dań kompa raty sty cz nych po mię dzy ró ż ny mi ję zy ka mi.
Dzię ki le ksy ce barw mo ż na sze rzej od czy tać kon te ksty ku l tu ro we okre ślo nych spo-
łeczno ści. Się gając do hi sto rii języ koz na w stwa Au to rka przy wołuje kon kre t ne te zy
filo zo fi cz ne (W. von Hum bo l d ta, J. G. Her de ra, F. Bo a sa) oraz szkoły psy cho logi cz ne 
(M. Wer the i me ra, G. Ipse na, J. Trie ra, W. Po rzi ga) aby wska zać kie ru nek mię dzyję -
zy ko wych ba dań po rów na w czych. Jak słusz nie za uwa ża An na Zu ra, „Trójkąt se mio -
ty cz ny C. K. Og de na i I. A. Ri char d sa (1923) stał się do sko nałym pun ktem wyj ścia do 
stwo rze nia sche ma tu konce ptua li za cji” (s. 17).

Naj isto t niejszą a za ra zem naj cie kawszą czę ścią książki są roz działy 2 i 3 będące
ana lizą ma te riału po chodzące go z obu po wie ści. Za rów no roz dział 2 (Po le se man ty -
cz ne barw w »Krzy ża kach« Hen ry ka Sien kie wi cza), jak i roz dział 3 (Po le se man ty cz -
ne barw w »Pro ti všem« Alo j ze go Jiráska) zbu do wa ne są z sze re gu pod roz działów, w
któ rych Au to rka do ko nu je szcze gółowe go opi su oraz ana li zy po szcze gó l nych barw.
Oma wia na konce ptua li za cja na przykład zie te kstu Sien kie wi cza do ty czy ko le j no
barw: białej, cze r wo nej, żółtej, nie bie skiej, cza r nej, sza rej, cze r wo nej, cza r nej, zie lo -
nej, ró żo wej, brązo wej oraz fio le to wej. W przy pa d ku po wie ści Alo j ze go Jiráska zo -
stały omó wio ne ba r wy: biała, sza ra, brązo wa, nie bie ska, zie lo na, żółta, fio le to wa oraz 
ró żo wa. 

W ni nie j szych roz działach książki Au to rka pod jęła się ana li zy em pi ry cz nej po -
szcze gó l nych nazw barw. Sy me try cz na za sa da kon stru kcy j na, którą za sto so wała w
spo sób ja s ny i czy te l ny dla od bio r cy pre zen tu je wyjątko wo bo ga ty ma te riał ję zy ko -
wy. Ułatwia to w du żej mie rze pro wa dze nie pol sko - cze skiej ana li zy po rów na w czej.
Za rów no w roz dzia le 2, jak i w 3. ana li za obe j mu je naj pierw na zwy barw pod sta wo -
wych z uw z ględ nie niem po działu na ba r wy achro ma ty cz ne i chro ma ty cz ne, na stę p nie 
na zwy barw nie pod sta wo wych. W przy pa d ku ka ż dej ba r wy Au to rka oma wia naj -
pierw pro to typ i cen trum po la se man tycz ne go, w da l szej ko le j no ści za j mu je się ich
kon te ksto wym uży ciem (np. ‘obraz człowieka’, ‘śmierć’, ‘starość’, ‘przestrzeń’,
‘przyroda’, ‘władza’, ‘światło’, ‘krajobraz’ ect.). Ka ż dy pod roz dział ko ń czy ra dial-
no- sie cio wy mo del te ksto we go fun kcjo no wa nia kon kre t nej na zwy ba r wy. Uję ty jest
w fo r mie gra fi cz nej, któ ra ułatwia i sy ste maty zu je od biór te kstu głów ne go. Na le ży
za zna czyć, że in te gralną i bar dzo istotną część książki sta no wią wsze l kie uzu pełnie -
nia: ane ksy, ta be le, wy kre sy. Są to zbio r czo in fo r ma cje wy ra żo ne w wa r to ściach li cz -

bo wych o le kse mach na zy wających po szcze gó l ne ba r wy. Po omó wie niu ko le j nych
nazw barw Au to rka wy snu wa wnio ski, uw z ględ niając po dział na zna cze nie re a l ne
oraz meta fo ry cz ne oma wia ne go le kse mu. Uważa ona, że „ba r wa biała oprócz zna -
czeń re a l nych, kre u je dużą ilość zna czeń meta fo ry cz nych, do da t ko wych. Związek
białe płasz cze zo sta je roz sze rzo ny meto ni mi cz nie, oz na cza ‘Krzyżaka’ i nie za le ż nie
fun kcjo nu je w te k ście po wie ści. Kre a cja ‘obrazu człowieka’ po zwa la rów nież od czy -
tać zna cze nia do da t ko we – bo ha ter po ja wiający się w ba r wie białej su ge ru je
‘niewinność’, po przez ba r wę tę przed sta wia na jest ‘śmierć’, a ta k że pro ces
‘przejścia’” (s. 48).

Na pod sta wie tak bo ga tych ma te riałów ba da w czych po chodzących z dwóch ku l -
tur, Au to rka do ko nu je ce l ne go ich ze sta wia nia, war to ścio wa nia oraz ana li zy. Po rów -
ny wa ny za sób le ksy ka l ny wska zu je na istotną ró ż ni cę związaną z fre k wencją nazw
barw wy stę pujących w obu po wie ściach. Jak za uwa ża Au to rka, cze ska po wieść hi sto -
ry cz na za wie ra o wie le li cz niejszą gru pę le kse mów od noszących się do barw niż po -
wieść pol ska (cze ska – 1324, pol ska – 500). Jak kon klu du je w za ko ń cze niu An na Zu -
ra, „Mo że my za tem uz nać, że świat przed sta wio ny H. Sien kie wi cza ma zde cy do wa -
nie mniej „ba r w ny” cha ra kter, niż świat A. Jiráska. Jed nak gdy dokład niej przy j rzy -
my się cha ra kte ro wi sa mych barw, mo że my dojść do wnio sku, że ów świat Jiráska
zdo mi no wa ny jest przez ba r wy achro ma ty cz ne, a Sien kie wi cza wręcz prze ciw nie”
(s. 211).

Ważną czę ścią pu b li ka cji jest rów nież zwró ce nie uwa gi Au to rki na uję te w po -
wie ściach ba r wy w kon te k ście he ra l dy ki i her bów. Mają one zna cze nie sym bo li cz ne,
zaś naj czę st szy mi ba r wa mi zna j dujący mi się w po lach se man ty cz nych obu po wie ści
są ba r wy: biała i cze r wo na. 

Wy wód na uko wy Au to rki książki, mi mo iż z grun tu do ty czy sfe ry języ koz na w -
czej, nie wy klu cza kon te kstów sze r szych, do któ rych za li czyć na le ży cho cia ż by hi sto -
rię i ku l tu rę. Za rów no Sien kie wicz jak i Jirásek w cen trum roz wo ju hi sto rycz ne go sta -
wia li lud. W ce lu uka za nia skom pli ko wa nej stru ktu ry społecz nej, wa ż nych wy da rzeń
dzie jo wych czy mo ty wa cji działań bo ha te rów li te ra c kich prze de wszy stkim wyko -
rzy sty wa no fa bułę. An na Zu ra udo wad nia, że na zwy barw przy pi sa ne kon kre t nym
de sy g na tom po zwa lają na je sz cze szerszą in ter pre ta cję ni nie j szych utwo rów li te ra c -
kich. 

W oma wia nym kon te k ście trud no uwie rzyć, że dzieło Jiráska na początku swe go
ist nie nia było kry ty ko wa ne za zbyt kro ni ka r ski cha ra kter i słabą dy na mi kę. Złą pas sę
przełamał do pie ro głos J. Vrchli c kie go („Lumír” 1895 r. ), w któ rym czy ta my: 

[…] s velkými epickými básněmi má Jiráskova epopej v próze jeden požadavek, jemuž plnou mě-
rou vy ho vu je. Dar to neobyčejné síly a mo hu t no sti v evokaci dob zašlých. Tím blíží se skladba
jeho skutečně velké epopeji, která vyjadřuje a objímá celý národ v celé stu p ni ci rozvoje jeho za
jisté doby s celým kulturním a dějovým pozadím, s celým bludištěm postav nakreslených tu let-
mo pouhým epi te tem, tak široce a hlouběji dia lo gem a líčením, se všemi na oko nepatrnými a zde 
tak důležitými de ta i ly lokálními a kostýmními (J. Janáčková, Alois Jirásek, Praha 1987, s. 301).
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Dzię ki szcze gółowej ana li zie owych ‘barwnych’ de ta li, któ ry mi za jęła się Au to -
rka pra cy, zna ne i wie lo kro t nie już oma wia ne dzieła li te ra c kie obu pi sa rzy, na brały je -
sz cze pełnie jsze go zna cze nia. 

Kon fron taty w ne uję cie oma wia ne go pro ble mu w opa r ciu o te ksty po chodzące
z dwóch ob sza rów ję zy ko wych, oba r czyło do da t ko wo Au to rkę ko nie cz no ścią umie -
ję t no ści po ru sza nia się rów nież na po lach: ku l tu ro wym, hi sto ry cz nym, so cjo logi cz -
nym, re li gi j nym. Ni nie j sza pu b li ka cja do wo dzi, że An na Zu ra umie ję t nie po ru sza się
nie ty l ko w sfe rze lin g wi sty ki, ale rów nież sze ro ko ro zu mia nej hu ma ni sty ki. Książki
ta kie jak Konce ptua li za cja nazw barw w »Krzy ża kach« Hen ry ka Sien kie wi cza i »Pro -
ti všem« Alo j ze go Jiráska po trze b ne są za rów no ba da czom li te ra tu ry jak i tłuma czom, 
po zwa lają bo wiem do strzec za rów no po do bie ń stwa jak i ró ż ni ce w ob rę bie sąsia -
dujących ze sobą ku l tur. 

Pod su mo wując, oma wia na książka śmiało sta no wić mo że in te re sujące i wa r to -
ścio we ko m pen dium in fo r ma cji za rów no dla języ koz na w ców, lite ratu rozna w ców,
po lo ni stów, bo he mi stów, sien kiewi czo lo gów jak i ji ra sko lo gów.

Ka ta rzy na Chro bak, Wrocław

Ja zyk, média, po li ti ka, red. Světla Čmejrková, Ja na
Hoffmannová, nakladatelství Aca de mie věd České re pu b li ky

Praha 2005, 240 s., ISBN 80–200–1034–3.

Pra ca zre da go wa na przez Světlę Čmerjrkovą i Ja nę Hof f man novą jest zbio rem
ba dań po świę co nych ko mu ni ka cji chara ktery sty cz nej dla po li ty ków i me diów. Ję zyk,
me dia i po li ty ka to te mat całej książki, składającej się z sie d miu czę ści, z któ rych ka ż -
da jest in ne go au to r stwa i sta no wi od rębną całość. Au to rzy za sto so wa li własną me to -
dę ba dawczą oraz spo sób przy ta cza nia li cz nych wy po wie dzi, służących ja ko ma te riał
do opi su po szcze gó l nych za gad nień. Całość po prze dza spis tre ści (s. 5–8) oraz przed -
mo wa re da kto rek (s. 9–11).

W pie r wszym stu dium za ty tułowa nym Vy jadřování polemičnosti a významových
opo zic v politickém di sku r su (s. 13–39) J i ř í  K r a  u s  sku pia się prze de wszy stkim na 
dys ku r sie zinsty tucjo nalizo wa nym, w tym przy pa d ku związa nym z kon kretną grupą
społeczną – po li ty ka mi. Po wy ja ś nie niu w ja ki spo sób re to ry ka stała się isto t na
w wystąpie niach pu b li cz nych oraz na czym po le ga indy widu a l ny styl re to ry ki na
przykład zie ese ju V. Ha v la Slo vo o slo vu, au tor sku pia się prze de wszy stkim na przed -
sta wie niu pod sta wo wych po jęć sto so wa nych w tra dy cji języ koz na w czej do ana li zy
dys ku r su pub li cz ne go (s. 17–23). Kon cen tru je się rów nież na  ar gu men ta cji oraz na

wyko rzy sty wa nych śro d kach ję zy ko wych (s. 25–36), posługując się kon kre t ny mi
przykłada mi (np. dia lo giem V. Kla u sa z M. Ze ma nem).

J a  n a  H o f f m a n n o v á  w stu dium za ty tułowa nym Veřejné mluvené pro je vy
v Po slanecké sněmovně: humorný kon flikt a konfliktní hu mor (s. 40-79) ana li zu je
wystąpie nia pu b li cz ne posłów cze skie go pa r la men tu, któ re tra ktu je ja ko źródło spe -
cyfi cz ne go hu mo ru. Świa do ma ni skie go po zio mu za ufa nia, ja kim społecze ń stwo da -
rzy niższą iz bę pa r la men tu oraz przy czyn, któ re to po wo dują (ni ski po ziom dys cy p li -
ny, nieod powie dzia l ność posłów, nie obe cność pod czas ob rad), dąży do wy ja ś nie nia,
skąd biorą się ta kie za cho wa nia u „wy bra ń ców na ro du”. Ja ko słowo klu czo we dla
zro zu mie nia sy tu a cji pa nującej w se j mie tra ktu je kon flikt, gdyż sejm w jej prze ko na -
niu jest mie j s cem kon fli kto twór czym. Wy ró ż nia dwa ro dza je kon fli ktu: 1. na ru sza nie
porządku ob rad; 2. kon flikt mię dzy po szcze gól ny mi pa r tia mi – ko a licją i opo zycją.
Dla zo bra zo wa nia obu ty pu kon fli któw przy ta cza li cz ne fra g men ty wy po wie dzi po li -
ty ków po chodzące z tele wi zy j nych trans mi sji ob rad se j mu, za pi sów steno gra fi cz nych 
oraz z pra sy. Przykłady są opa trzo ne sto so w nym ko men ta rzem, zwra cającym uwa gę
na spe cy fi cz ne fi gu ry re to ry cz ne i śro d ki ję zy ko we, za po mocą któ rych posłowie nie -
rza d ko osiągają ko mi cz ny cha ra kter swo ich wystąpień. 

S v ě t l a  Č m e j r k o v á  w stu dium za ty tułowa nym Mediální roz ho vor ja ko
žanr veřejného pro je vu (s. 80–115), ana li zu je de ba tę pu b liczną, która  w spe cjali sty -
cz nej li te ra tu rze zy skała mia no in fo ta in ment (in fo r ma cja i roz ry w ka) (s. 80), po nie -
waż wi dzów ba wi i in te re su je bez po śred nia kon fron ta cja poglądów lu dzi ży cia pub li -
cz ne go. W tej czę ści książki przed sta wio ne zo stały ele men ty de ba ty, któ re cha ra kte -
ry zują te go ro dza ju dys ku r sy. Są to na przykład fo r my, ja kie mo że przy bie rać dia log
mię dzy mo de ra to rem pro gra mu, go ś ć mi i wi dza mi (s. 86–-87), spo sób za da wa nia py -
tań przez mo de ra to ra i me to dy, ja ki mi posługują się go ście w ce lu uchy le nia się od
od po wie dzi czy też spro wa dza nia roz mo wy na in ny tor. Przed mio tem ana li zy socjo -
lingi wsty cz nej mo że być pro gram pub licy sty cz ny, po sia dający indy widu a l ny styl
w tym po sta wa mo de ra to ra. Ka ż de z oma wia nych za gad nień po pa r te jest li cz ny mi cy -
ta ta mi. Po chodzą one prze de wszy stkim z trzech pro gra mów tele wi zy j nych: Je de na d va-
cítka – ČT2, Sedmička – No va, Pa r tie – te le wi zja Pri ma). Au to rka zwra ca uwa gę na
nie któ re śro d ki sty li sty cz ne wy po wie dzi, głów nie jed nak kon cen tru je się na ró ż ne go
ro dza ju mo de lach roz mo wy, ja kie mają mie j s ce w de ba cie pu b li cz nej.

Ko le j na ana li za Roz ho vor s ho stem: žánr rozhlasového vysílání na pomezí in ter -
view a přátelského popovídáni (s 116–156), au to r stwa  O l  g i  M ü l l e r o v e j,  opi -
su je spe cy ficzną sy tu a cję ko mu ni ka cyjną prze ka zu ra dio we go. Au to rka ana li zu je
spo so by przy goto wy wa nia py tań przez dzien ni ka rzy oraz – na pod sta wie kon kre t -
nych fra g men tów roz mów – oma wia „po krę t ne” spo so by od po wie dzi po li ty ków na
py ta nia re da kto ra. Pod kre śla, że cza sem trud no jest wy wnio sko wać czy od po wiedź
fa kty cz nie padła. Przed miot ba dań sta no wią roz mo wy prze pro wa dzo ne na an te nie
pry wa t nej rozgłoś ni Fre k ven ce 1 w pro gra mie Pres sklub, goszczącej zna nych po li ty -
ków. Opi sa ne zo stały spo so by para fra zo wa nia przez re da kto ra wy po wie dzi za pro szo -
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nych go ści, ale ta k że dopre cyzo wy wa nia py tań od słucha czy. O. Müllerová zwra ca
uwa gę na sta ran ność przy go to wa nia się re da kto rów do wy wia du (na gra nia, ar ty kuły,
wy po wie dzi), dzię ki któ rym na dają po wa gę swo im słowom a za pro sze ni go ście tra -
ktują ich z re spe ktem. Szcze gółowo opi sa ne zo stały śro d ki re to ry cz ne sto so wa ne
przez in ter loku to rów (s. 140–150), mające przy kuć uwa gę nie ty l ko ich sa mych, lecz
ta k że słucha czy. Pra ca O. Müllerovej po ka zu je prze de wszy stkim, pod ja kim kątem
mo ż na ana li zo wać dys kurs pu b li cz ny prze pro wa dza ny w rozgłoś niach ra dio wych.

Kole j nym te ma tem do roz wa żań socjo lingwi sty cz nych jest opra co wa nie  I v a  -
n y  B o z d ě c h o v e j  K jazykové úrovni současných televizních de bat (s. 157–173),
gdzie przed sta wia ana li zę płasz czy z ny ję zy ko wej de bat tele wi zy j nych. Z jej roz wa -
żań wy ni ka, że płasz czy z na ta jest naj bar dziej dy na mi cz na, gdyż za le ży od aktu a l nej
sy tu a cji komu nika cy j nej, szy b ko ści zmia ny te ma tów i tem pe ra men tu ucze st ni ków
dys ku sji. I. Bozděchová oma wia ro dzaj i za kres sto so wa nych po pra wnych i nie po pra -
wnych śro d ków ję zy ko wych. Nie za wie le mie j s ca po świę ca cha ra kte ry styce płasz -
czy z ny mor folo gi cz nej, wy mie nia ty l ko naj czę ściej uży wa ne w de ba cie pu b li cz nej
fo r my gra ma ty cz ne. Zwię ź le oma wia ta k że mo de le py tań i od po wie dzi, pa dających
w stu diu, czy li płasz czy z nę syn ta ktyczną. Prze de wszy stkim sku pia się na le ksy ce,
po nie waż ta w de ba tach tele wi zy j nych jest ba r w na. M.in. zwra ca uwa gę na mani pu lo -
wa nie ofi cja l ny mi ty tułami w mia rę roz wo ju dia lo gu, co wy ni ka ze zmien ne go na sta -
wie nia roz mów ców wzglę dem sie bie. Zana li zo wa ne są ró ż ne go ro dza ju kli sze ję zy -
ko we, idio my, neo lo gi z my czy hy bry dy słowo twó r cze, czy li cała ga ma śro d ków, za
po mocą któ rych dzien ni ka rze i po li ty cy sta rają się przy ciągnąć uwa gę wi dzów.

W czę ści za ty tułowa nej Politická komunikácia v slovenských mediálních pod -
mien kach na kon ci 90. ro kov (s. 174–216) V l a  d i m í r  P a t r á š,  szcze gółowo pre -
zen tu je wsze l kie zna mio na ka m pa nii wy bo r czej zare je stro wa ne w ra diu i te le wi zji
pod ko niec lat 90. na Słowa cji. Za ma te riał ba da w czy służą mu na gra nia z de bat po li -
ty cz nych przed wy bo ra mi do Národnej ra dy Slo ven skej re pu b li ky (25–26.09.1998 r.). 
V. Patráš opi su je po szcze gó l ne eta py ka m pa nii, spo so by przy ku cia uwa gi wi dza do
pro gra mu (jak zmia na re k wi zy tów w stu diu, spe cja l ne roz mie sz cze nie go ści, prze ry -
wa nie roz mo wy mię dzy po li ty ka mi, ko mu ni kacją z wi dza mi w stu diu). Chara kte ry -
zu je po szcze gó l ne ko m po nen ty dys ku r su pub li cz ne go ja ki mi są: 

– czas – zróż ni co wa nie na si le nia ka m pa nii wy bo r czej; 
– przy na le ż ność do opo zy cji; 

– przed sta wie nie ugru po wań po li ty cz nych; 
- mar ke tin go wa pre zen ta cja liderów partii. 

Opi su je śro d ki sty li sty cz ne i le ksy ka l ne spo ty ka ne za rów no w roz mo wach jak
i w spo tach wy bo r czych, wy mie nia nie któ re słowa - klu cze ka m pa nii: pri va tizácia, ob- 
štrukcia, koalícia, my – oni, (s. 183–184), Slovák, Slo ven ka, de mo kra cja, občan
(s. 199). Spo ro mie j s ca po świę ca ana li zie spo tów wy bo r czych i sto so wa nym w nich

te ch ni kom (spot śpie wa ny, in stru men tal ny, mie sza ny) oraz ele men tom humo ry sty cz -
nym wyko rzy sty wa nym w ko mu ni ka cji pu b li cz nej w dys ku sjach przed wy bo r czych.

Ostatní au tor zbio ru,  P a  v o l  O d a l o š  za j mujący się te ma tem Cha ra kte ri stiky
a te ch ni ky slo ven skej politickéj komunikácie (s. 217–243), przed sta wia te ch ni ki ko-
mu nika cy j ne, któ re za leżą od śro do wi ska, w ja kim są wyko rzy sty wa ne. In ne te ch ni ki
są uży wa ne w ży ciu pu b li cz nym exteriérove rečovo-komunikančné te ch ni ky – po li ty -
cy sta rają się ocze r nić swo ich prze ciw ni ków, przed sta wiać nie zna ne fa kty z ich
działal no ści al bo sa mi przy j mują ro lę ofia ry – a in ne w me diach i pa r la men cie
interiérove rečovo-komunikančné te ch ni ky – po le gające na wy ra ża niu swo ich poglą-
dów i ich ob ro nie, nie szcze re po pie ra nie jed nej pa r tii ce lem za szko dze nia dru giej itp.
Au tor po da je przykłady kon kre t nych sy tu a cji, w któ rych za ist niały wy mie nio ne za -
bie gi a na stę p nie cha ra kte ryzu je je pod wzglę dem ję zy ko wym. Zwra ca uwa gę na po -
wiąza nia mię dzy wy po wie dzią pi semną i ustną a obie kty wi z mem i su bie kty wiz mem.
Na pod sta wie li cz nych przykładów mo że my się do wie dzieć z ja kich śro d ków socjo -
lingwi sty cz nych ko rzy stają po li ty cy słowac cy, aby wy ra zić uprze j mość al bo chęć
współpra cy, pod kre ślić za j mo wa ne przez sie bie sta no wi sko. W tej osta t niej czę ści
książki ma my do czy nie nia ta k że z ana lizą humo ry sty cz nych ele men tów w wy po wie -
dziach po li ty ków oraz z ana lizą ko mu ni ka cji mię dzy li de ra mi pa r tii. Ka ż dy przykład
jest od po wie d nio opi sa ny, dzię ki cze mu mo ż na zro zu mieć kon tekst po li ty cz nych roz -
mów pro mi nen tów słowa c kich. 

Całość wie ń czy stre sz cze nie wszy stkich ar ty kułów w ję zy ku an gie l skim (s. 244–
–253) oraz in de ksy rze czo wy i na zwisk (s. 254–258).

Mocną stroną zbio ru stu diów nad ję zy kiem, me dia mi i po li tyką jest du ża ilość
przykładów, od bio r ca mo że łatwiej zro zu mieć przesłan ki do za sto so wa nia da nych
śro d ków ję zy ko wych. Przykłady te (wy po wie dzi m.in. V. Ha v la, M. Ze ma na, V. Kla u-
sa, L. Benešovej, J. Kopřivy, R. Zahradníka) mogą z po wo dze niem posłużyć za ma te -
riał dy da kty cz ny do ana li zy kon kre t nych sy tu a cji komu nika cy j nych. Ba r w ne cy ta ty,
do wcip słow ny i sy tua cy j ny prze pla tają się z wykłada mi teo rety cz ny mi. Nie któ re
oma wia ne przez au to rów wątki są wspó l ne (np. cha ra kte ry styka śro d ków ję zy ko -
wych czy też ana li za ele men tów humo ry sty cz nych w wy po wie dziach), dzię ki cze mu
ma my do czy nie nia z ró ż ny mi po dej ścia mi do po do bnych kwe stii, jed nak ka ż dy au tor 
po świę cił się nie co in ne mu aspe kto wi ty tułowych za gad nień. Oma wia ne te ma ty są
do da t ko wo po pa r ty sto sowną li te ra turą, któ rej spis mo ż na zna leźć na ko ń cu ka ż de go
stu dium. Wa r to pod kre ślić, że sche mat opi su za sto so wa ny na przykład przez O. Mül-
lerovą, S. Čmejrkovą czy I. Bozděchovą, mógłby posłużyć, ja ko mo del ana li zy kon -
fron taty w nej ję zy ka po li ty ków i me diów ró ż nych kra jów. 

Ma r ta Ma la no wska, Wrocław
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K R O N I K A

Jubileusz Profesora Edwarda Lotki

W tym roku jubile usz sie dem dzi esięcio pięcio le cia urodzin ob chodzi wy bitny
cze ski bo hem ista, po lo ni sta i slawista Pro fe sor Ed ward Lotko. Jest to człow iek niez -
wykły, którego erudycja – ale i po goda ducha oraz hu mor – zas ka kuje każdego, kto
miał okazję z Nim się spot kać. 

Pro fe sor PhDr. Ed ward Lotko, CSc. urodził się 18 styc znia 1932 roku w Ko morní
Lhotce na Śląsku Ci eszyńskim. Jed nak całe swoje życie nau kowe związał z Uniwer -
syte tem F. Palack iego w Ołomu ńcu, gdzie stu diował fi lolo gię czeską i fi lolo gię
polską i gdzie również – po pow ro cie z lek to ratu w Kra kowie w roku 1962 – nos try -
fikował dok to rat, wcześniej obron iony na Uniwer syte cie Jagiel lońskim w Kra kowie,
otrzy mując stop ień nau kowy dok tora nauk hu man istyc znych (CSc.). Następnie po-
święcił się pracy dy dak tyc znej i nau kowej, wy dając wiele cen nych ar tykułów i mono -
grafii na te mat języka czeskiego i pol skiego, co zaowo cowało ha bili tacją w 1990
roku. Dwa lata później uzyskał tytuł nau kowy pro fe sora w zak re sie językozn aw stwa
czeskiego.

Swoją pracę za wo dową roz począł Pro fe sor w 1956 roku, kiedy przy jęto Go na
stano wisko asys tenta do Kate dry Języka i Lit era tury Czeskiej Uniwer sytetu F. Palac-
kiego w Ołomu ńcu. Pragnąc jed nak pogłębić swoją zna jo mość języka pol skiego, wy -
jechał w 1958 roku na Uniwer sytet Jagiel loński do Kra kowa, gdzie do 1961 r. pra -
cował jako lek tor języka czeskiego. Współpraca, jaką wówczas nawiązał, trwa do
dziś. W ostat nich latach wspól nie z kra kowskimi bo hem is tami (m.in. prof. T. Z.
Orłoś) opra cował kilka pub lik acji na te mat ho monimów i frazeolo giz mów cze skich
i pol skich. 

Po obro nie dok to ratu został za trudniony na stano wisku adi unkta, a od roku 1990
na stano wisku do centa. Na to mi ast dwa lata później, w roku 1992, został pro fe sorem
w zak re sie językozn aw stwa czeskiego, dzieląc obowiązki dydaktyczno- naukowe
z ad min is tra cy jnymi, po nieważ w la tach 1991–1994 pełnił funk cje prodziekana Wy-
działu Fi lo zofic znego UP, a w la tach 1994–1999 ki erownika Kate dry Bo hem istyki. 

Działal ność pub lika cy jna Pro fe sora jest bardzo bo gata. Warto tutaj podkreślić
sze rokie spek trum zaint er eso wań Ju bi lata, który zajmował się nie tylko współ-
czesnym językiem czeskim, ale również językiem pol skim i słowackim. Jego prace
wnoszą do ba dań językozn awczych nowe spojrzenie na prob lema tykę języków na po -
graniczu, ale także na język cze ski oraz re to rykę i teo rię komu nikacji, którymi
zajmował się wiele lat. 

Dorobek Pro fe sora był już opi sy wany na łamach „Bo hem istyki” przez Ag ni eszkę 
Ziębę (2003, s. 360–362). W związku z tym przy pom nijmy je dynie kręgi ba daw cze,
którymi zajmował się Pro fe sor. Pier wszym z nich jest leksyk olo gia, leksyko grafia
i dia lek tolo gia cze ska i pol ska, kolejnym – kon fron tacja współczes nego języka czes-
kiego i pol skiego, inny to za gad ni enia ter mi nolo gii językozn awczej oraz wy brane
prob lemy współczes nej re to ryki. Zak res dość ro zległy, dlatego też dorobek nau kowy
jest po kaźny i re cen zow any w wielu cza sopis mach kra jowych i za granic znych , np.
w cze skich: „Sla via”, „Slovo a sloves nost”, „Ja zyk ovědné ak tu al ity”, „Kul turní
měsíčník”, „Český ja zyk a lit era tura”, pol skich: „Roc znik Slawistyc zny”, „Język Pol -
ski”, „Po rad nik Językowy”, „Bo hemistyka”, ro sy jskich: „Сопоставительное языко- 
знание”, „Советское словяноведение” czy w słowackich „Slavica Slo vaca”. Można 
by więc tutaj powtórzyć słowa Ag ni eszki Zięby:

Osiągnięcia ba da w cze Pro fe so ra Edwarda Lotki w dzie dzi nie lin g wi sty ki kon fron taty w nej
zarówno w sferze teorii, jak i w sferze od nie sień pra kty cz nych, są nie tylko nieza prze cza l nie
ważne, ale także zapewniają Jego dziełu trwałe miejsce w dorobku języ koz na w stwa za cho d -
niosłowia ń skie go. Jed no cze ś nie włączają się i wy ja ś niają wiele ważnych za gad nień doty-
czących rozwoju i współczesnego stanu języka czeskiego i pol skie go („Bo he mi sty ka 2003,
s. 362). 

Pot wierdzeniem tego jest także od dana do druku praca Pro fe sora Srovnávací
a bohemistické studie, która jeszcze w tym roku się ukaże, a która świ ad czy o dużej
akty wności nau kowej Pro fe sora Ed warda Lotki. Życ zymy więc Ju bi la towi, aby przez
kolejne lata ci eszył się do brym zdrow iem i na dal wnik li wie i pieczołowi cie badał
zjawiska językowe czeszc zyzny i polszc zyzny.

Gra ży na Ba lo wska, Opo le

XVII. kolok vium mladých ja zyk oved cov, 
Škutovky, 7–9.11.2007 r.

W dni ach 7–9 lis to pada 2007 r. w miejs co wości Škutovky na Słowacji odbyła się
kolejna, już XVII kon fer encja młodych językozn aw ców zor gani zow ana przez  Sło-
wacką Akade mię Nauk oraz Uniwer sytet Ka tol icki w Ružom beroku. Uc zest niczyło
w niej ponad 50 uc zest ników reprezen tujących grono młodych nau kow ców ze Sło-
wacji, Czech i Pol ski, reprezen tując następujące ośrodki słowa cystyc zne, bohemi-
 styczne i po lo nistyc zne: Bra ti slavę (Univer zita Komenského, Ja zyk ovedný ústav
Slov en skej akadé mie vied), Ni trę (Univer zita Konštantína Filozofa), Ružom berok
(Ka tolícka univer zita), Prešov (Prešovská univerzita), Banską Bystricę (Univer zita
Mateja Bela), Košice, Trnavę (Univer zita sv. Cyryla a Metoda), Prahę (Ústav pro ja -
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zyk české Akade mie věd Če ské re pub liky, Univer zita Karlova), Brno (Masaryk ova
univer zita), To ruń (Uniwer sytet im. Mikołaja Kopernika) i Wrocław (Uniwer sytet
Wrocławski).

Podczas trzydniowych obrad uczest nicy kon fer encji przed stawili swoje różno -
rodne ref er aty, które zostały te ma tyc znie i me todologic znie podzie lone na dwie sek -
cje. Wystąpi enia do tyczyły głownie za gad nień językozn aw stwa współczes nego,
m.in. z zak resu leksyk olo gii, frazeolo gii, ono mastyki, słowotwór stwa poszc zegól-
nych języków, ale także wygłoszono kilka ref er atów z zak resu językozn aw stwa dia -
chronic znego. W niek tórych ref era tach poruszano prob lema tykę do tyczącą ba dań
ling wistyc znych na pod stawie kor pusów języka czeskiego i słowack iego. 

Z ref er atów bo hem istyc znych należy tutaj wymienić wyst ąpi enie  M i  c h a e l i
Č o r  n e  j o v e j  z Uniwer sytet Masaryka w Brnie K nejstarším českým zeměpisným
jmé nům, do tyczący geo grafic znych nazw cze skich wyekscer pow anych z doku men-
tów sięgających 1278 r. Na to mi ast  J a  r o m í r a  Š i n  d l e  r o v á  z Uniwer sytetu Jana 
Evan gel isty Purkyniego w Ústí nad La bem za prezen towała ref erat Přejímání němec-
kých pomíst ních jmen do češt iny, w którym skupiła się na szeregu zmian zachodzą-
cych w trak cie adap tacji nazw miejs cowych po chodzenia niemieck iego na tery to rium
północno- zachodnich Czech. Nazwy geo grafic zne były także anali zow ane pod wzglę-
dem słowotwórc zym w ref era cie Sufixy -čí, -ičí, -ovčí v pomíst ních jmé nech v Če-
chách  P a v l a  Š t ě p á n a   (Ústav pro ja zyk český Akade mie věd České re pub liky),
który przed stawił za gad ni enie nieopi sanego do tej pory typu słowotwóc zego nazw
miejs cowych.  Ve  r o n i k a  H o  m o l k  o v á  z Uniwer sytetu Ka rola w Pradze zaś
w ref era cie  Jak dlouho trvá če ské »s« a »z«? zajęła się tem poralnymi właści wościami 
głosek [s] i [z] uwa run kow anymi m.in. kon tek stem, w jakim występują. 

Z ref er atem o kon trow er sy jnym tytule: Do volte mi, abych vám před sta vil svoji
milenku wystąpił  L a  d i s l a v  J a n o v e c  z Uniwer sytetu Ka rola w Pradze, zwra -
cając uwagę na ogranic zenia m.in. se man tyc zne i kono ta cy jne wpływające na możli -
wości uży cia lek semu milenka. 

W kilku in nych ref era tach poruszano prob lema tykę do tyczącą kor pusów języka
czeskiego i słowack iego oraz spo sobu anal izy językowej me to dami matematyczno-
 statystycznymi: Šta tis tické metódy vy hľadáva nia ustálených slovných spo jení v kor -
puse  D a n  i e l i  M a j c h r á k  o v e j  (Slov enský národny kor pus, Ja zyk ovy ústav
Ľ. Štúra Slov en ská akadé mia vied, Bra ti slava); Opis vy braných skra tiek a značiek
a pokus o ich sistema tizáciu  A g a t y  K a r č o v e j  (Slov enský národny kor pus, Ja -
zyk ovy ústav Ľ. Štúra Slov en ská akadé mia vied, Bra ti slava) czy też ref erat  K a  r o l a  
F u r d í k a  (Fa kulta elek tro tech niky a in for ma tiky, Tech nická univer zita v Koši ci -
ach) pt. Al go ritmy pred spra cova nia textu pre úlohy kla si fikácie a zhlukova nia. 

Wśród zaprezentowanych referatów wiele miało charakter konfrontatywny, np.
M i k u l á š  H o r s k ý  z Uniwersytetu Karola wygłosił referat  Konceptualizace času
v příslovích a pořekadlech v česko-ruském plánu, w którym zajmował się metaforami
służącymi wyrażaniu czasu, bazując na Moudrosloví národu slovanského v příslovích
F. Čelakowskiego. Natomiast  G a b r i e l a  I m r i c h o v á  z Uniwer sytetu w Prešo -

vie przedstawiła referat zatytułowany: Z konfrontačnej gramatiky spisovnej sloven-
činy a bulharčiny (Systém slovesných tvarov v spi sovne slovenčine a bulharčine),
w którym skoncentrowała się na podobieństwach i różnicach między tymi dwoma
językami w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. O możliwościach i ogranicze-
niach wyrażania relacji dzierżawczych w języku słowackim i bułgarskim traktował
referat  L e n k i  M a j c h r á k o v e j  (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bra ti -
slava) zatytułowany: Je môj vs. mám ho alebo o problémoch s posesívnosťou pri
konfrontačnom výskume slovenčiny a bulharčiny. Należy podkreślić, że wszyst kie
ref er aty prezen towały wysoki poziom merytoryczny, były ciekawe i oryginalne. 

Kon fer encja ta nie ograniczała się je dynie do zapla now anych obrad ple narnych.
Pro gram obejmował także wy ciec zkę do pobliskiego skan senu narodowego Vlko-
línec wpi sanego na listę UNESCO, gdzie wszy scy mieli możli wość zo bac zyć wioskę
o tra dycy jnej drewnia nej zabu dowie. Po ma low ane na różne kol ory i staran nie utrzy -
mane, a przy tym cały czas zami esz kane domy są po prostu wyjątkowe i je dyne
w swoim rodzaju.

Kon fer encja młodych językozn aw ców jest co roc znie miejs cem twórc zej kon -
fron tacji i prezen tacji osiągniętych wyników. Idea spot kania, wza jemnego poznania
się dok to rantów, młodych pracowników- językoznawców o po dob nych zaint er eso-
wani ach, przed stawienia wyników swoich ba dań i poszuki wań jest przed nia. Przed -
stawione ref er aty  zostaną opub likow ane w to mie pok on fer en cy jnym „Varia”.

Len ka Ptak, Ma r ta Ma la no wska, Wrocław
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