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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 40 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 cy: Ko mi sja Sla wi sty cz na Pol skiej Aka de mii Na uk, Od dział w Po zna niu, 
In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy te tu im. A. Mi c kie wi cza w Po zna niu,
Wy daw ni c two „Pro”, 
e- ma il: bo he mi sty ka@amu.edu.pl; mie czy s law.ba lo wski@amu.edu.pl.
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z żalem informuje, że w środę
11 listopada 2009 r. zmarła

prof. dr hab. Teresa Zofia Orłoś

Odeszła Bohemistka bardzo zasłużona
dla krakowskiego śro dowiska slawistycznego, 

serdeczna i życzliwa dla każdego.

Pa ni Pro fe sor od początku dro gi na uko wej była związa na z Uni wer sy te tem

Ja giel lo ń skim. Tu taj rozpoczęła stu dia, tu taj też ob r oniła do kto rat i uzy skała

ha bi li ta cję z za kre su języ koz na w stwa cze skie go. Na st ęp nie pracując na Uni -

wer sy te cie Ja giel lo ń skim, otrzy mała z rąk Pre zy den ta RP ty tuł pro fe so ra na uk

huma ni sty cz nych. W la tach 1988–1991 pełniła fun kcję wice dy re kto ra In sty tu -

tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej, a od 1995 r. aż do prze j ścia na  eme ry tu rę (czy li do

2001 r.) była kie ro w ni kiem Ka te dry Fi lo lo gii Cze skiej i Łuży c kiej. Po prze j -

ściu na eme ry tu rę nie zerwała kon ta któw z ma cie rzystą ucze l nią, cały czas

kierowała gran ta mi, któ rych efe ktem były: Cze sko- po l ski słow nik zdra d li wych

wy ra zów i pułapek fraze olo gi cz nych (2003), Cze sko- po l ska po zo r na ek wi wa -

len cja ję zy ko wa. Materiały po mo c nicze dla stu den tów, pol skich bo he mi stów

i cze skich po lo ni stów (2004) czy będący w dru ku Wie l ki cze sko- po l ski słow nik

fra zeo logi cz ny. 

Za swoją pra cę i od da nie Uni wer syte to wi zo stała od zna czo na Złotym

Krzy żem Zasługi i Krzy żem Ka wa le r skim Orde ru Pol ski.



 Teresa Zofia ORŁOŚ 

Kra ków

Cze sko- po l skie złud ne ek wi wa len ty słowo twó r cze

Ba da nia nad złud nym po do bie ń stwem ję zy ków słowia ń skich,
zwłasz cza bli sko spo kre w nio nych, pro wa dzo ne były od lat pię ć dzie -
siątych XX wie ku. Do ty czyły prze de wszy stkim zja wisk le ksy ka l -
nych. Rów nież cze skim i pol skim zdra d li wym wy ra zom po świę ca no
spo ro uwa gi (Lo t ko 1992, Szałek-Nečas 1992, Ta rajło- Li po wska
2000, Orłoś (red.) 2003a, 2006). Złud na ek wi wa len cja ję zy ko wa do -
ty czy jed nak nie ty l ko słow ni c twa. W sze r szym ro zu mie niu te go te r -
mi nu obe j mu je m.in. sty li sty kę, fra ze o lo gię oraz zja wi ska gra ma -
tyczne.

Do zja wi ska złud nej ek wi wa len cji gra ma ty cz nej (Orłoś (red.)
2004), wy stę pującej w po kre w nych ję zy kach, w tym cze skim i pol -
skim, za li cza my:

1. Od mien ne wyko rzy sty wa nie takich samych ko ń có wek wy ra zo -
wych no to wa nych w obu ję zy kach, por. dopełniacz liczby po je dyn -
czej rze czo w ni ków rodzaju mę skie go: czes. li sto pa du : pol. listo-
pa da, ce lo w nik liczby po je dyn czej, np. czes. psovi : pol. psu, mia -
no w nik liczby po je dyn czej czes. psi, husité : pol. psy, husyci;

2. Od mien ny rodzaj gra ma ty cz ny, zwłaszcza w inter nacjo nali z mach,
por. czes. ovoce n. : pol. owoc m., czes. tramvaj f. : pol. tramwaj m.;

3. Ró ż ni ce w sto p nio wa niu przy mio t ni ków, por. czes. (nej)otevřenější
: pol. (naj)bardziej otwarty;

4. Ró ż ni ce w aspekcie cza so w ni ków, w czeskim cza so w nik dwu a spe -
kto wy, por. czes. tru m fo vat : w polskim od po wied nik nie do ko na ny
: triu m fo wać oraz do ko na ny: zatriu m fo wać; 

5. Ró ż ni ce w wy mo wie i ad ap ta cji wy ra zów ob cych, por. czes. gel,
víkend : pol. żel, we ekend [łikend]; ró ż ni ce w naz wach mie j s co -
wych, por. czes. Olo mo uc f. : pol. Ołomu niec m.;

6. Ró ż ni ce w za kre sie słowo twó r stwa, por. czes. lesík : lasek.

W ar ty ku le tym pra gnie my po świę cić uwa gę cze sko- po l skiej
„zdrad liwo ści” słowo twó r czej. Do ty czy ona od mien ne go wyko rzy -
sty wa nia ta kich sa mych fo r man tów słowo twó r czych, od mien nej fre k -
wen cji po szcze gó l nych fo r man tów, two rze nia de ry wa tów oraz za ta r -
ciu w ję zy ku cze skim al bo pol skim pie r wo t nej fun kcji fo r man tu
słowo twó r cze go.

„Zdra d li wość” fo r man tów słowo twó r czych no to wa nych w obu ję -
zy kach jest roz pa try wa na czte rech aspe ktach. 

1. W formach rze czo w ni ków że ń skich utwo rzo nych od męskich

Są to for manty: czes. -ová i pol. -owa oraz czes. -ka i pol. -ka.  

F o  r  m a n t  c z e s.  - o v á  :  p o l. - o w a  

W obu ję zy kach fo r mant two rzy fe mi na ty wa. W cze skim są to że ń -
skie fo r my na zwisk żon i có rek, w pol skim je dy nie na zwy żon (Orłoś
1992, cz. II, s. 37–41). Cze ski i pol ski fo r mant wy stę pu je rów nież
w od mę żo wskich na zwach ty tułów, god no ści, pia sto wa nych fun kcji.
W cze skim, po do b nie jak w pol skim, przy po mo cy wy mie nio nych su -
fi ksów two rzy się na zwi ska żon, por. czes. paní Nováková ‘żona pa na
Nováka’ : pol. pa ni No wa ko wa ‘żona pa na Nowaka’, pa ni profesorová 
‘żo na pa na profesora’ : pa ni pro fe so ro wa ‘żona pa na pro fe so ra’, ale
czes. slečna Nováková : pol. pan na No wa ków na, czy li ‘córka pa na
Nowaka’. 

W polskim -owa – jak już o tym wspomniano – obok o wiele
rzadszego formantu -ina (w nazwiskach na -a) tworzy formy nazwisk
żon, natomiast właściwym odpowiednikiem przy nazwach córek są
formanty -ówna i -anka (por. Orłoś 1992 II, s. 37–41). W niektórych
formach polskich nazwisk córek, a także żon, kryją się dla Czechów
dalsze pułapki językowe. Otóż czasami czescy tłumacze do form
z -anka, ewentualnie z -ina, nie uświadamiając sobie, że to już jest
derywowana forma nazwiska córki lub żony, dodają jeszcze drugi
formant -ová, por. pol. Ho ra wa > Ho ra wian ka > czes. Horawianková
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(córka) / pol. Ho ra wa > Ho ra wi na > czes. Horawinová (żona). Pod -
sta wową różnicą jest też inna frekwencja. W języku czeskim wciąż
używa się odmężowskich nazwisk derywowanych, w polskim coraz
rzadziej. Przeważa u nas tendencja do posługiwania się męskimi
formami nazwisk i takie formy wpisywane są w Polsce do do ku men -
tów kobiet, natomiast Czesi tu także używają form żeńskich. Polskie
postacie zmaskulinizowane są nieodmienne.

Zdaniem H. Mieczkowskiej w języku polskim w formach zma sku -
li nizowanych „wykładnik wartości rodzajowej żeńskiej nie tkwi
w budowie nazwy, ale w jej nieodmienności, wspomaganej do da t ko -
wym leksemem pani, pełniącym obok funkcji grzecznościowej także
funkcję rodzajnika” (Mieczkowska 2003, s. 152). Należy dodać, że
dalszym takim wykładnikiem wartości rodzajowej żeńskiej jest w pol- 
szczyźnie dodawane imię, por. pol. pani Nowak / Krystyna Nowak.
W czeskim sufiks -ová występuje również w nazwiskach pochodzenia 
obcego, por. czes. Lorenová : pol. Loren.

F o  r  m a n t  c z e s.  - k a  :  p o l.  - k a

Różnice w frekwencji notujemy także w stosowaniu czeskich
i polskich derywatów, tworzących żeńskie nazwy wykonawców za -
wodów. W wielu wypadkach w obu językach używa się równolegle
derywatów od form męskich, por. czes. lékařka, učitelka : pol. le kar -
ka, nauczycielka. Często jednak odpowiednikiem czes. formy de ry -
wo wa nej jest polska żeńska postać zmaskulinizowana, por. czes.
bioloka, filoloka, děkanka, rektorka : pol. (pani) biolog, filolog,
dziekan, rektor. Polskie postacie zmaskulinizowane są nieodmienne.
Wykładnikiem „żeńskości” jest brak odmiany i ewentualnie dodanie
wyrazu pani. Krakowscy bohemiści i słowacyści, mówiąc żartobliwie 
o paniach pełniących funkcje na uczelni, używają form femi na ty w -
nych, por. dziekanka, re ktor ka. W obu językach rejestrujemy formy
profesorka. W polskim jednak doszło tu do zróżnicowania se man tycz -
ne go, postać z formantem -ka oznacza nauczycielkę gimnazjalną,
licealną, a forma męska odnosi się do nauczyciela akademickiego
i nosicielki tytułu naukowego.

2. „Zdra d li wość” w formach zdro b niałych rze czo w ni ków 

Na zwy zdro b niałe w obu ję zy kach są za wsze te go sa me go ro dza ju, 
jak ich pod sta wa słowo twó r cza. Fo r man ty tworzące de ry wa ty zdro b -
niałe mogą być pry ma r ne, czy li 1. sto p nia lub złożo ne, czy li 2. sto p nia 
(Orłoś 2005, s. 59–63). Fo r my zdro b niałe two rzo ne są czę ściej od
nazw kon kre t nych niż abs tra kcy j nych. Au to rzy gra ma ty ki Mlu v ni ce
češtiny kon sta tują, że „nejhojněji se zdrobňují názvy konkrétních
věcí, hojně názvy zvířat, méně názvy osob a řídce názvy abstraktní”
(Mlu v ni ce češtiny 1984, s. 306). Wy da je się jed nak, że w ję zy ku cze -
skim uży wa się bar dzo czę sto zdro b niałych nazw osób. 

Część formantów deminutywnych pokrywa się w obu językach,
por. czes. i pol. -ek, czes. -ík, pol. -ik; czes. -íček, pol. -iczek; czes.
i pol. -ka; czes. -ečka, pol -eczka; czes. -ička, pol. -iczka; czes. i pol.
-ko; czes. -ečko, pol. -eczko, por. dům – domek : dom – domek; nů –
noík : nóż – nożyk; knedlík – knedlíček : knedel – knedlik – knedliczek,
mísa – miska : misa – miska; část – částka – částečka : część – cząstka
– cząsteczka; oko – očko : oko – oczko; město – městečko : miasto –
miasteczko. W ję zy ku czeskim często formant deminutywny wpływa
na iloczas derywatu, por. mísa : miska, dvůr : dvorek, kus : kousek…
W polszczyźnie zjawisko to ograniczone jest do alternacji o : ó, np.
dwór : dworek i niekiedy ę : ą, ręka : rączka. Dobór formantów demi -
nu ty w nych 2. stopnia oczywiście wiąże się z formantami 1. stopnia,
por. czes. -ek > -eček : pol. -ek > -eczek. W obu językach używa się
ponadto nie pokrywających się formantów deminutywnych, por. czes. 
-oušek, -ínek, -inka, -lilinka : pol. - uś, -u nia, -ina, -uśka, -uńcio itp.
Zdaniem J. Jodasa (2003, s. 80) występowanie odmiennych fo r man -
tów może prowadzić do nieporozumień, ponieważ wyrazy z takimi
formantami nie muszą być traktowane w drugim języku jako de mi nu -
ty wa. Do takich wyrazów należy np. pol. psina ‘piesek’, por. czes.
psina ‘heca’. M. Čechová zwra ca uwagę na fakt, że „společným
významovým rysem sloených deminutivních formantů je zesílení
zdrobňujícího, popř. citového významu. Tam, kde jednoduché zdrob-
něliny chybějí nebo ztratily zdrobňující význam, zastupují útvary se
sloenými formanty zdrobněliny jednoduché. Citové zabarvení je
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však i tu výraznější, srov. ryba : rybka : rybička [pol. ryba : rybka :
rybeczka – przyp. T.Z.O.]” (Čechová 1996, s. 98).

Paralelne deminutywne formanty słowotwórcze bywają czasami
zdradliwe dla użytkowników języka czeskiego i polskiego. Nie
zawsze bowiem u tych samych podstaw słowotwórczych formy są
derywowane przy pomocy takich samych formantów, por. czes. vůz –
vozík : pol. wóz – wózek; czes. les – lesík : pol. las – lasek; rzadziej jest
na od wrót: czes. -ek, pol. -ik, czes. kostým – kostýmek : pol. kostium –
kostiumik; czes. korál – korálek : pol. koral – koralik.

W kontakcie czesko-polskim zdradliwość językowa w wyrazach
zdrobniałych powstaje nie tylko w wyniku innego doboru formantów
słowotwórczych. Czasami formy zdrobniałe w jednym z języków
zatracają swoją funkcję deminutywną. Na fakt ten zwraca uwagę
Josef Jodas: 

Zdrojem nedorozumění se mohou dále stát lexikalizovaná, neutralizovaná de mi -
nu ti va, v češtině relativně častá (obloený) chlebíček – kanapka [...] ručička (u hodin)
– wskazówka, vidlička – widelec (Jodas 2003, s. 80). 

Czasami takie same leksemy czeskie i polskie z tymi sa my -
mi formantami słowotwórczymi stają się wyrazami zdra d li wy mi.
W jednym z języków dochodzi do za ta r cia fun kcji demi nu ty w nej:

a) w czeskim, por. hřebík ‘gwóźdź’ : pol. grzebyk ‘mały grzebień
(czes. hřebínek)’, ko by l ka ‘konik polny’ : kobyłka ‘mała kobyła (to
zna cze nie też w czeskim)’, kolečko ‘taczki’ : kółeczko ‘małe kółko
(to zna cze nie też w czeskim)’, látka ‘materiał’ : łatka ‘mała łata’,
lávka ‘kładka’ : ławka, dem. od ława (czes. lavice), motýlek
‘muszka, rodzaj krawata’ : motylek ‘mały motyl (też w czeskim)’,
můstek ‘skocznia’ : mostek ‘mały most (też w czeskim)’, nůky
‘nożyczki’ : nóżki ‘małe nogi’, ramínko ‘wieszak do szafy, ra-
miączko’ : ra mion ko ‘ramię dziecka’, abka ‘podlotek’ : żabka
‘mała żaba (też w czeskim)’; 

– b) w polskim: ma se czka ‘preparat kosmetyczny’ : czes. maska ‘ts’,
pol. no ży cz ki ‘narzędzie do cięcia, np. ob ci na nia paznokci’ (por.
czes. nůky ‘nożyczki’) : czes. noičky ‘małe nogi’(pol. nóżki), czes. 

mamka ‘mamusia’ : pol. mamka ‘kobieta karmiąca cudze dziecko
(czes. kojná)’. 

Pe w ne wy ra zy zdro b niałe w cze skim lub pol skim są słowa mi
całko wi cie zdra d li wy mi pod wzglę dem słwo twó r czym, pe w ne zaś je -
dy nie czę ścio wo. Cza sa mi wy raz za cho wu je fun kcję zdro b niającą je -
dy nie w jed nym z ję zy ków, cza sa mi w okre ślo nym zna cze niu w obu
ję zy kach, za tra cając w jed nym lub pa ru zna cze niach demi nu ty w ność,
por. wy mio ne wy żej czes. ab ka ‘podlotek’ : wspó l ne z pol skim zna -
cze nie ‘klamerka do firanek’ oraz ta k że w cze skim i pol skim zdro b -
nie nie na zwy zoo lo gi cz nej. Wśród pułapek słowo twó r czych zda rzają
się wy pa d ki opa cz nej zdra d li wo ści, por. czes. nůky – pol. no ży cz ki :
pol. nó ż ki – czes. noičky. Jest to przykład rów no cze s nej opa cz nej
zdra d li wo ści le ksy ka l nej i słowo twó r czej, bo wiem w ka ż dym z ję zy -
ków jed na z form za tra ciła demi nu ty w ność (Orłoś 2003 b, s. 191–194).

Mi mo że oba ję zy ki dys po nują po do bnym za so bem fo r man tów
słowo twó r czych, w tym demi nu ty w nych, Po la cy uwa żają, że ich
połud nio wi po bra ty m cy czę ściej posługują się zdro b nie nia mi. J. Jo -
das jest zda nia, że to „ji na kost některých formálních prostředků češti-
ny svádí mnohé Poláky k domněnce, e v češtině se ve srovnání s je -
jich mateřštinou užívá nadměrně de mi nu tiv” (Jo das 2003, s. 81),
o czym m.in. świadczą pe w ne do wci py ję zy ko we ty pu ni by cze skie:
szma ti czka na pa ti cz ku ‘parasolka’. Do dać by mo ż na je sz cze iro ni cz -
ne okre śle nie Cze chów Pe pi cz ki. W cze skim ję zy ku mó wio nym z pe -
w no ścią o wie le czę ściej uży wa się dru gie go sto p nia zdro b nień, por.
babička, tetička, ma min ka, tatínek. Form ta kich w cze skim uży wają
rów nież do ro śli, w od ró ż nie niu od pol skie go, gdzie no tu je my je je dy -
nie w bez po śred nim zwra ca niu się do człon ków ro dzi ny lub wśród
dzie ci. Te go ty pu de mi nu ty wa mają cha ra kter zdro b nień 1. sto p nia.
Czę sto na wet do brzy tłuma cze cze skich dzieł li te ra c kich (por. m.in.
A. Pio tro wski, J. Wa cz ków, Śmierć pię k nych sa ren) błęd nie tłumaczą
je ja ko ba bu nia, cio te czka, ma mu sia, ta tuś za miast ba b cia, cio cia,
ma ma, ta ta. Opi nia prze cię t ne go Po la ka o za miłowa niu cze skim do
uży wa nia zdro b nień od zwie rcie d la stan fa kty cz ny. Przy pusz cza l nie
ba da nia sta ty sty cz ne by do wiodły czę st sze go sto so wa nia form zdro b -
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niałych w ję zy ku cze skim, za przykład mogą posłużyć m.in. fo r my
zdro b niałe na wet nazw li ter, uży wa ne chę t nie przez cze skich ucze st -
ni ków ró ż nych qu i zów, np. áčko (= a) , céčko (= c), káčko (= k) itp.
(por. AZ Kvíz w 1. pro gra mie te le wi zji cze skiej).

3. „Zdra d li wość” w wyko rzy sty wa niu od mien nych formantów
słowo twó r czych w np. nazwach na ro do wo ści, mie sz ka ń ców,
wy ko na w ców czynności, przed mio tów itp.

Zda rza się też, że pe w ne fo r man ty mogą być w obu ję zy kach cza -
sa mi wykład ni ka mi od mien nych ka te go rii nazw, np. czes. pračka –
pol. pra lka, czy li jest to na zwa przed mio tu, wy two ru czyn no ści (Wró -
bel 2001, s. 189), np.: pol. pra czka ‘kobieta piorąca’, czy li na zwa wy -
ko na w cy czyn no ści, por. czes. pra dle na.

In ne przykłady: czes. Japonec : pol. Japończyk, czes. neapolitán :
pol. neapolitańczyk, czes. prodavač : pol. sprzedawca, czes. pro da-
vačka : pol. sprze da w czy ni, czes. rybář : pol. rybak, czes. chlebník :
pol. chlebak.

4. Zdra d li wość słowo twó r cza przy mio t ni ków czeskich i polskich

Jak słusz nie za uwa ża E. Lo t ko (1992, s. 22–23), złud na ek wi wa -
len cja przy miot ni ko wa do ty czy de ry wa tów, któ rych pod sta wę słowo -
twórczą za li cza my do zdra d li wych wy ra zów, por. czes. pánský
‘właści wy mężczyźnie’ – pán ‘mężczyzna’, np. pánské prádlo ‘bieliz- 
na męska’ oraz ta kich wy ra zów, „kdy zrádnost vzniká te pr ve u od vo -
ze nin”, por. czes. prát ‘prać’ – pračka ‘pralka’ : pol. prać – pra czka
‘kobieta piorąca’. Cza sa mi do przy mio t ni ków o tej sa mej pod sta wie
słowo twó r czej do da je się w cze skim, po do b nie jak w rze czo w ni kach,
od mien ne fo r man ty, por. czes. dětská ne moc : pol. cho ro ba dzie cię ca
(Lo t ko 1992, s. 23). „Zdra d li wość” słowo twó r cza do ty czy ta k że sto p -
nio wa nia przy mio t ni ków, por. czes. stálý, stálejší : pol. stały, sta l -
szy/bar dziej stały (Orłoś (red.) 2004). 

* * *

Re pe r tu ar fo r man tów słowo twó r czych w obu ję zy kach w zna cz -
nym sto p niu się po kry wa. Na le ży jed nak pa mię tać o tym, że ten wspó -
l ny za sób cza sa mi ma zdra d li wy cha ra kter. Złud na cze sko- po l ska ek -
wi wa len cja słowo twó r cza prze ja wia się prze de wszy stkim w od mien -
nym sto so wa niu pe w nych fo r man tów, zwłasz cza tworzących oso bo -
we fo r my że ń skie od mę skich, w ró ż ni cach w sto so wa niu ta kich sa -
mych fo r man tów demi nu ty w nych. W ję zy ku cze skim ude rza wy ższa
w po rów na niu z pol skim fre k wen cja za rów no form femi na ty w nych
jak też de mi nu ty wów, zwłasz cza w ję zy ku mó wio nym.
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El ż bie ta SZCZE PA Ń SKA

Kra ków

Zdro b nie nia da w niej i dziś
– ki l ka uwag na ma te ria le czeskim i polskim

Rze czo w ni ki zdro b niałe to rze czo w ni ki od rze czow niko we, któ re
oz na czają przed mio ty tra kto wa ne przez mó wiące go ja ko małe w sto -
sun ku do przed mio tów na zy wa nych przez rze czo w nik mo ty wujący:
no ga > nó ż ka, koń > ko nik, ta lerz > ta le rzyk, sza fa > sza f ka. Tworzący 
je su fiks na da je im ponad to czę sto cha ra kter eks pre sy w ny, wy ra ża
bowiem su bie kty w ny emo cjo na l ny (czę ściej po zy ty w ny niż ne ga ty w -
ny) sto su nek oso by mó wiącej do na zy wa ne go przed mio tu. Cho dzi tu
czę sto o spie sz cze nia (hipo co ri sti ca) rze czo w ni ków oz na czających
isto ty ży we a zwłasz cza oso bo we: ki ciuś, ta tuś, dzia du nio, Zdzi sio,
Re nia, Ma ry nia, Jaś. Te osta t nie fo r ma cje wy ka zują sze reg ry sów od -
ró ż niających je od in nych rze czo w ni ków mo ty wo wa nych, np. skró co -
ny te mat wy ra zu mo ty wujące go zwłasz cza w de ry wa tach od imion
włas nych (Bo g dan > Bo guś, Jó zef > Jó zio); zmia na ro dza ju gra maty -
cz ne go w sto sun ku do wy ra zu mo ty wujące go (dzie w czy na > dziew-
czątko, pies > psi na); te mat spie sz cze nia za ko ń czo ny na spółgłoskę
miękką (Staś, Ka zia, Ba sia); mę skie spie sz cze nia za ko ń czo ne są
w M. l.poj w pol. na -’o (Fra nio, Jó zio) a w czes. bar dzo czę sto na -a
(Jar da, Fran ta, Ton da). 

 Zo ba cz my, w ja ki spo sób okre ślają fun kcję zdro b nień cze s cy lin -
gwi ści:

Deminuce představuje typ mo di fi ka ce, kde denotát (základní lexikální význam či
tzv. lexikální koncept) [...] zůstává týž. Jde-li o hodnocení rozměru, představují de mi -
nu ti va různorodý materiál od klasického pouhého zmenšení (potok – potůček, město – 
městečko, kde je zřejmé že i potůček je potok, a městečko město) k většímu či men-
šímu odlišení (skříň – skříňka, stůl – stolek – stoleček, kočár – kočárek), kdy se může-
me setkat s celou škálou významových posunů u výrazů, v nichž se význam deminuce
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cítí jako základní : věž – vížka, dům – domek, jindy už jde o slabší či silnější ter mino -
logi za ci či lexi ka li za ci: chleba – chlebíček, rohlík – rohlíček, pás – pásek, trouba –
trubka – trubička. Rys demi nuti v no sti může být intenzifikován, a to nejen při demi-
nuci rozměrové, ale i pragmatické (tatínek – tatíček) (Rusínová 2004, s. 230).

Jak z te go wyni ka, kla sy cz na jest tu ta k że – wy mie nio na na pierw-
szym mie j s cu – fun k cja oz na cza nia małych, w sto sun ku do ogółu wy -
ra ża nych przez wy ra zy mo ty wujące, przed mio tów. 

W ję zy ku pol skim fo r man tem słowo twó r czym o fun kcji demi nu ty -
w nej jest za wsze przy ro stek (-ka por. rze czka, -ik por. ko nik, i in.),
w cze skim pro ce so wi two rze nia zdro b nień to wa rzy szy oprócz te go
czę sto al te r na cja ilo cza su sa mogłosek (por. dar > dárek, jáma > ja m -
ka, mo u cha > muška). Dzie je się to czę ściej niż w ję zy ku pol skim,
gdzie ta k że ma my cza sem do czy nie nia z al te r nacją sa mogłoskową
(por. rę ka > rączka, no ga > nó ż ka).

Bar dzo czę ste są zdro b nie nia i spie sz cze nia w ję zy ku pie ś ni lu do -
wych, ba jek, po wia stek i przysłów: por. na ko ni sia, Ja sie ń ku, ga i czek,
ma tu sia itp. Ge ne ra l nie są one chara ktery sty cz ne dla ję zy ka fo l klo ru
ja ko po ety cki śro dek ar ty sty cz ny. Mogą wów czas służyć ja ko re gu la -
tor ry t mu i ry mu. Ję zyk po ezji lu do wej ko rzy sta z tej mo ż li wo ści bar -
dzo chę t nie, por.

   Za gra j że mi ma zu re czka
   aby ład ne go, ład ne go
   nie chże ja se po ta ń cu ję
   do dnia białego, białego
   rozstąp się z i e  m e  ń  k o
   rozstąp się s e r  d e  ń  k o

Tam kde je hájek
tam kde je b o r o v i č k a
tam kde je černý les
Pověz ty mně milá holubičko sivá 
zda - li ty mne miluješ

Te fun kcje form demi nu ty w nych – zda niem J. Bart mi ń skie go –
nakładają się tu taj na ich pod sta wową ro lę wspo mnianą już wcze ś niej
tj. komu ni ko wa nie małości przed mio tu i po zy tyw ne go sto sun ku do
nie go (Bar t mi ń ski 2001, s. 229). Mogą one ponad to przy j mo wać uo -
gó l nio ne fun kcje wy zna cz ni ka sty lu po ety c kie go, a w lu do wej pie ś ni
we se l nej, gdzie nie za cho dzi po trze ba ry mu czy ry t mu, pełnić wyłącz -
nie fun kcję po etycką i me lio ra tywną:

Otwie ra j cie nam duże w r o t k a
wie zie my nie wia stkę ze z ł o t k a

 Fun kcję stru ktural no-po e tycką mają w ję zy ku fo l klo ru zdro b nie -
nia two rzo ne od wy ra zów, któ rych na ogół się nie zdra b nia, jak np. na -
zwy dni tygo dnia (piąte czek, so bo te ń ka, nie dziołka) czy na zwy ży -
wiołów (wo de ń ka, zie me ń ka) itp. (Bar t mi ń ski 2001, s. 229).

 O tej dru giej w ko le j no ści fun kcji cze skich zdro b nień piszą ta k że
cze s cy języ koz na w cy: 

V druhé, nerozměrové, pragmatické doméně de mi nu tiv, spojené v kon te x tu s me-
liorací nebo pejorací, intenzifikací či ironií a jiným posunem významu, jde vždy
o subjektivní hodnocení téhož denotátu: dědeček, úředníček, řečičky (ani/každý) kou-
sek, kousíček, „(hodný) strýček” apod. (Rusínová 2004, s. 230).

1. Po do bie ń stwa fo r ma l ne w czeskich i polskich zdro b nie niach 

Zdro b nie nia są w obu ję zy kach naj bar dziej pro du ktywną ka te go rią 
słowo twórczą rze czo w ni ków – mogą być two rzo ne od wszy stkich
rze czo w ni ków oz na czających przed mio ty, któ rym da się przy pi sać
okre śloną wie l kość. In we ntarz tworzących zdro b nie nia fo r man tów
jest w obu ję zy kach usta lo ny. Ro dzaj gra ma ty cz ny w obu ję zy kach
jest iden ty cz ny w fo r ma cjach demi nu ty w nych z ro dza jem gra ma ty cz -
nym rze czo w ni ka mo ty wujące go. Zdro b nie nia od rze czo w ni ków ro -
dza ju m. two rzo ne są w obu ję zy kach za po mocą su fi ksów -ek, -ik/-ík
(por. dom > do mek, dům > do mek, koń > ko nik, kůň > koník); dla ro -
dza ju że ń skie go jest to naj czę ściej su fiks -ka (bra ma > bra m ka, brána 
> bran ka), a dla ro dza ju ni ja kie go przy ro stek -ko (oko > ocz ko, oko >
očko). W obu ję zy kach fo r man ty tworzące de ry waty zdro b niałe mogą
być pro ste (jednoduché) – czy li pie r wsze go sto p nia (por. wy mie nio ne
wy żej przykłady) lub złożo ne (složené) okre śla ne też ja ko fo r man ty
dru gie go sto p nia, któ re są zwy kle bar dziej eks pre sy w ne: pol. -e czek :
czes. -eček, -íček; pol. -eczka : czes. -ečka, -ička; pol. -ecz ko : czes.
-ečko, -íčko (por. do me czek : domeček, wó ze czek : vozíček, książe czka
: knížečka, gwia z de czka : hvězdička, kółecz ko : kolečko, słone cz ko :
sluníčko) – w ję zy ku czeskim te go ty pu su fi ksów jest, jak się wy da je,
wię cej niż w pol szczy ź nie (por. Orłoś 2005, s. 63). Dzie je się tak, po -
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nie waż nie kie dy fo r my zdro b niałe pie r wsze go sto p nia tracą eks pre sy -
w ne na ce cho wa nie i wów czas za stę po wa ne są przy ro stka mi złożo ny -
mi, tworzący mi de mi nu ti va dru gie go sto p nia – por. ry ba > ry b ka >
rybička.

Nie kie dy wy ra zy z przy ro stka mi demi nuty w ny mi wy stę pujący mi
za rów no w ję zy ku pol. jak i czes. stają się przy czyną nie po ro zu mień
wy ni kających ze zdra d li wo ści ję zy ko wej. Dzie je się tak w przy pa d ku, 
gdy w jed nym z ję zy ków do cho dzi do pro ce su neu tra li za cji eks pre sy -
w nej fo r my zdro b niałej a tym sa mym do za ta r cia jej fun kcji demi nu -
ty w nej. Pi sze o tym m. in. J. Jo das: 

[…] některé české de mi nu tivní formy jsou zrádné tím, že deminuti v nost je u nich
setřena, příslušné výrazy se totiž významově od svých slovních základů (v různé
míře) osa mo stat ni ly nebo u nich není možno z formálních důvodů vyjádřit
stupňovanou demi nu ti v nost (Jodas 2003, s. 80). 

Przykładem ta kich zdra d li wych wy ra zów mogą być na grun cie ję -
zy ka pol skie go po pie l ni czka, my de l ni czka, za pa l ni czka, pu de r ni czka,
któ re od bie ra ne są przez Cze chów ja ko bar dzo wy ra zi ste zdro b nie nia.
Przy ro stek -iczka ko ja rzo ny jest bo wiem przez nich ja ko fo r mant
złożo ny tworzący de mi nu ti va dru gie go sto p nia. J. Jo das przy ta cza na -
wet ana lo gi cz ne w obu ję zy kach przykłady, któ re mogą być szcze gó l -
nie mylące dla cze skie go od bio r cy: lampička – la m pe czka, lavička –
ławe czka, polička – półeczka, sklenička – szkla ne czka. W ję zy ku pol -
skim po wy ższe przykłady na ce cho wa ne są w wię kszym sto p niu demi -
nuty w no ścią – fo r ma l nie na to miast mo ż na by je uz nać za ade k wa t ne
ek wi wa len ty. W rze czy wi sto ści jed nak czes. lampička to pol. ‘lamp-
ka’; czes. polička to pol. ‘półka’ a czes. sklenička to pol. ‘szklanka’ lub 
‘kieliszek’ (por. Orłoś 2005, s. 61). Dla Po la ków z ko lei zdra d li we są
cze skie le kse my ty pu babička, dědeček, tetička, strýček itp., któ re pol -
ski od bio r ca tłuma czyłby naj chę t niej ja ko ba bu nia, dzia du nio, cio tu -
nia i stry ja szek. Ist nie je też cała se ria le kse mów cze skich i pol skich
do wodzących wza je mnej zdra d li wo ści se man ty cz nej, por. pol. nó ż ki
= czes. nožičky; pol. no ży cz ki = czes. nůžky; czes. můstek – pol. sko cz -
nia, czes. krůček = pol. kro czek, pol. kru czek = czes. havránek i wie le
in nych.

W obu ję zy kach zdro b nie nia po ja wiają się bar dzo czę sto ja ko
okre śle nia pro du któw spo ży w czych lub in nych to wa rów. Słychać je
szcze gó l nie czę sto na ta r go wi skach, w mnie j szych skle pi kach czy
okrągla kach, gdzie sprze da w cy za chę cają do ku po wa nia sma cz nych
jabłuszek, ta nich śli we czek itp. A już na pe w no nie usłyszy my wów -
czas okre śle nia pie niądze lecz pie niążki. Fo r my de mi nu tyw ne po ja -
wiają się ta k że nie jed no krot nie w nad mia rze w re sta u ra cjach, jadłoda -
j niach czy ba rach, por. czes. pivečko, kafičko itp. por. Dáte si piveč-
ko?, Po dej mi, prosím tě, tu skleničku!; Tak ta dy jsou ty rohlíčky,
mladý pa ne... W ję zy ku pol skim w ana lo gi cz nej sy tu a cji usłyszy my
zdro b nie nia: kar to fe l ki, mle cz ko, bułecz ki itp. (Nie da w no w ta kiej sy -
tu a cji zasłysza no na kra ko wskim pla cu ta r go wym na Kle pa rzu zda nie: 
Daj tam tej pa ni ładną  l o  d ó  w e  c z  k ę! I kwe stia ta nie była związa -
na, jak mo ż na by ocze ki wać, ze zdro b nie niem urządze nia zwa ne go
po wszech nie lo dówką – cho dziło na to miast o po da nie klien t ce sałaty
lo do wej).

Nie prze pro wa dzo no dotąd po rów na w czych ba dań sta ty sty cz nych
do tyczących czę stot li wo ści wy stę po wa nia zdro b nień w cze sz czy ź nie
i pol szczy ź nie. Wy da je się, że isto t nie pewną prze wa gę na tym po lu
miał jak dotąd ję zyk cze ski. Do wo dzić te go mo że m. in. wię ksza ilość
i ró ż no rod ność form demi nu ty w nych dru gie go sto p nia, two rzo nych
przez fo r man ty złożo ne (por. ru ka > ručka > ručička, no ha > nožka >
nožička, dům > do mek > domeček, kůň > koník > koníček). W ję zy ku
pol skim fo r my te go ty pu na ce cho wa ne są wię kszym sto p niem demi -
nuty w no ści, jak już o tym była wy żej mo wa. Od pe w ne go cza su jed -
nak mo ż na ob se r wo wać na grun cie ję zy ka pol skie go pewną ten den -
cję, któ ra mogłaby świa d czyć o pro ce sie wzro stu fre k wen cji zdro b -
nień – zwłasz cza w nie któ rych dzie dzi nach i nie któ rych od mia nach
ję zy ka. Ja kiś czas te mu po ja wiła się w pol skich me diach re kla ma jed -
ne go z ope ra to rów sie ci ko mór ko wej, któ ra – wy ko rzy stując pod wó j -
ne zna cze nie cza so w ni ka „zdra b niać” – skon stru o wała ki l ka te kstów
re kla mo wych, któ rych cechą do mi nującą było na gro ma dze nie zdro b -
nień. Por. przykład z re kla my za ty tułowa nej Wściekłe pie ski:
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- Gdzie r e  s z t u  n i a ?
- K ł o p o c i k i  były.
- K ł o p o c i k i  o dopiero będą, jak do jutra ta w a  l i  z e  c z k a  nie będzie

p e ł n i u s i a, po  b r z e  ż e  c z e k!  J a  ś  n i u  t  k i e?
- Jak  s ł o n e c z k o.
- Jutro  p u n k c i k  6. 00 pod  m o  s t e  c z  k i e m.
Zdra b nia my jak nikt. Sze ś ć dzie siąt osiem  g r o  s i  k ó w  za  m i  n u  t  k ę

poza  s i e  c i u  n i ą  dla ka ż de go na zawsze  ł a t w i u  t  k o.

Jak wi dać ilość zdro b nień prze kra cza tu taj „no r malną” da w kę, ja -
kiej mo ż na by ocze ki wać w prze cię t nym pol skim te k ście. Nie któ re
for my są przy tym dość za ska kujące i ta ka jest ich fun k cja w re kla mie, 
któ rej pod sta wo wym za da niem jest zwró ce nie uwa gi po ten cjal ne go
klien ta. Do da t ko wy efekt humo ry sty cz ny wy wołany jest sy tu acją ko -
mu ni ka cyjną i kon te kstem roz mo wy dwóch tzw. „cie mnych ty pów”
oraz pu entą, z któ rej wy ni ka ob ni ż ka cen za roz mo wy tele fo ni cz ne
w re kla mo wa nej fi r mie. I stąd całe owo zdra b nia nie. Na tle in nych
mdłych re klam ta aku rat mogła roz ba wić i wpłynąć sku te cz nie na od -
bio r cę.

Jest je sz cze in na gru pa użyt ko w ni ków ję zy ka, któ ra osta t nio
„zdra b nia jak nikt” – że by posłużyć się zwro tem z za pre zen towa nej
wcze ś niej re kla my. Taką grupą są młod zi i bar dzo młod zi na da w cy,
któ rzy chę t nie tworzą zdro b nie nia al bo przy naj mniej fo r my two rzo ne
za po mocą su fi ksów demi nu ty w nych np. w pol szczy ź nie: na ra zie >
na ra > na rka, uni we r sy tet > uni we rek, ko szu la fla ne lo wa > fla ne l ka,
ję zyk pol ski > po la czek, na uczy cie l ka ję zy ka pol skie go > po la czka,
pra ca pro semi nary j na > pro se mi nar ka, Wrocław > Wro cek, wó d ka żu -
ra wi no wa > żu ra win ka, no r ma l nie > no r ma l ka, le gi ty ma cja > le gi t ka,
fo to gra fia > fo t ka, per ku sja > per ka, re we la cja > re we l ka, po ze r stwo >
po zer ka, osie d le > oś ka, wol ność > wo l ka, załama nie > załam ka, zdzi -
wie nie > zdzi w ko lub ździ w ko, cza sem na wet są to zaad ap to wa ne an -
gli cy z my ty pu af te rek lub af ter ka < ang. af ter -pa r ty czy bi fo rek, bi for -
ka < ang. befo re- pa r ty. Ana lo gi cz ne przykłady znajdzie my w ję zy ku
cze skim: agen tu ra > agoška, ape ri tiv > apérko, bos sa no va > bosoška,
hypotéka > hy p ka, reha bi li ta ce > re ha b ka, zmrzli na > zmrzka, Par du -

bi ce > Par du b ky, Olo mo uc > Ol mik, te le vi ze > te l ka, so la rium > solár-
ko, ci ga re ta > re t ka, re t ko, pro ce sor > procík, na roze ni ny > na roz ky,
kamarádka > kámoška, ho di na > hoďka, fo to gra fie > fo t ka, fo t bal >
fotbálek, bálek, atmosféra > atmoška, sti pen dium > stýpko, průmy-
slovka > pru m ka, opákování > opáčko, mi kro bio lo gie > mikračka, li -
te ra tu ra > li ter ka, eko no mie > ekoška, bio lo gie > bioška i inne. Pe w na
część tych przykładów po cho dzi z ko mu ni ka cji in ter ne to wej, jak cho -
ć by na zwy miast: Wro cek, Par du b ky czy Olmík.

Mo ż na zna leźć wie le te go ro dza ju przykładów zwłasz cza wśród
po to cy z mów czy na wet wul ga ry z mów uży wa nych przez młodych lu -
dzi, por. np. pol. ‘WC’ – kółeczka, ser du sz ka, edzio, fre dzio, ki be lek,
ka ro lek, i ana lo gi cz ne czes.: vécéčko, ka di bu d ka, smrádek, záchůdek;
pol. ‘kobiece piersi’ – jabłusz ka, orze sz ki, mi ra be l ki, dra ż niątka, czes. 
ana lo gi cz ne na zwy: cukrátka, zvonečky, mi nu sky; pol. ‘homoseksuali- 
sta’ – pe dzio, Edzio - pe dzio, ciepły bra ci szek, czes.: bohoušek, božen -
ka, slečinka, čimelík, žehlička, bóžiček ; pol. ‘pośladki’ – du pe ń ka, du -
pcia, tyłeczek, czes.: zadeček, hnědka, sa me t ka itp. Pa ra le l nie ta k że
w obu ję zy kach za po mocą zdro b nień okre śla się al ko hol, por. pol.
‘alkohol’ – wó de czka, wó dzia, wó dziu la, ma te czka i czes. ‘pi wo’: ba-
hýnko, sněžen ka oraz czes. ‘pijany’ – zlo me nej ja ko pravítko i pol. być
pi ja nym w du pe ń kę. W cze skim ‘tchórz’ okre śla się ja ko sra l bo t ka,
po se ro u tek, měkosrálek (por. Ouředník 1988).

Je śli cho dzi o uży cie form demi nu ty w nych w sfe rze ko mu ni ka cji,
mo ż na by tu taj mó wić o ki l ku ich aspe ktach. Jed nym z nich jest sto so -
wa nie zdro b nień, któ re jest prze ja wem in fan tyli za cji ję zy ka, nad którą 
nie jed no krot nie ubo le wał m. in. prof. J. Mio dek. Są to sto sun ko wo
czę ste na pol skim i cze skim grun cie ję zy ko wym sy tu a cje komu nika -
cy j ne w skle pach (Ko nie cz nie pro szę o dro b ne  p i e  n i ą ż k i! lub Co
si přejete  s l e č i n k o?), w ka wia r niach i re sta u ra cjach (Świe żu t ki
s c h a  b i k  po le ca my! Dáte si  k a f i č k o?), czy np. w po ciągu, gdzie
kon du ktor po pro si o  B i  l e  c i  k i  do kon tro li. Ry sem chara ktery sty cz -
nym ta kich sy tu a cji komu nika cy j nych jest fa mi lia r ność. Na jed nym
z po rta li in ter ne to wych zna j dzie my taką np. opo wieść: 
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Rok temu pojechałam do sa na to rium. Zaraz na bramce usłyszałam, że mam pod -
je chać  s a  m o  c h o  d z i  k i e m  pod tamten żółty  b u  d y  n e  c z e k  za me l do wać się
w izbie przyjęć, gdzie mi dadzą  s k i e  r o  w a n  k o  i  k l u  c z y  k i  do pokoju. Kiedy
to uczyniłam, otrzymałam  m i e j  s c ó  w e  c z  k ę  na par kin gu. Brałam kąpiele
w  s i a  r e  c z  c e,  robiono mi  m a  s a  ż y  k i,  w  s t o ł ó w e c z c e  siedziałam przy
sto li cz ku nr 17. Za te wszy stkie przy je mno ści na koniec tu r nu su zapłaciłam masę pie -
nię dzy, które ka sjer ki nazywały  p i e n i ą ż k a m i.  Dla wielu z nas jest to dzi wa cz na
no wo mo wa, rodem ze żłobka czy krainy li li pu tów, nie doj rzała, zdzie cin niała
(www.ar chi wum.wiz. pl/1998/98013200.asp). 

In fan tyli za cja ję zy ka prze ja wia się za tem za zwy czaj ja ko ma nie ra
zdra b nia nia wy ra zów w ka ż dej nie mal sy tu a cji komu nika cy j nej, w ja -
kiej się zna j du je my. Mo że to być spo wo do wa ne ró ż ny mi czyn ni ka mi
ta ki mi jak chęć złago dze nia tre ści ko mu ni ka tu, ale też mo że to być sy -
g nałem two rze nia na stro ju fami lia r no ści usu wa nia szty w ne go ofi cja l -
ne go to nu (zwłasz cza wy ra ź ne w skle pie, czy re sta u ra cji). Od bio r cy
czy ucze st ni cy ta kich sy tu a cji ró ż nie in ter pre tują owo na sy ce nie te -
kstu zdro b nie nia mi np. ja ko przesład za nie, wy ra ża nie czułości, ja ko
żar to b li wość itp. Cie ka wa jest w tym kon te k ście wy po wiedź jed ne go
z cze skich (sto sun ko wo młodych) użyt ko w ni ków ję zy ka, któ ry po -
wie dział, co na stę pu je: 

Zdrobněliny u nás se nejčastěji používají, když chceš k něčemu vyjádřit citovou
náklonnost, hlavně ale k malým dětem. Tím, že o někom, nebo něčem mluvíš ve
zdrobnělinách ho nebo to zdětinšťuješ a děláš z toho roz to mi lou mi lo va nou věc. Muži
se proto těmhle oslovením vyhýbají a používají je spíš jen pro děti.

Oczy wi ście, że zja wi sko zdra b nia nia wy stę pu je w wy po wie -
dziach, czy zwro tach kie ro wa nych do dzie ci, np. Nech p e  j  s k a
a pojď pa pat  p o l i v č i č k u czy w pol. Po każ  b u  ź  k ę .  Nie do ty kaj
te go brud ny mi  r ą c z k a  m i! Jak pi sze in na młoda Cze sz ka: 

Vztah k dětem je většinou jiný než vztah k dospělým, je více citovější, a proto si
žádá také jině způsoby vyjadřování [...]. Takovým typickým prostředkem jsou
zdrobněliny.

Pol ski bo he mi sta mo że mieć do po wy ższych wy po wie dzi sce p ty -
cz ny sto su nek, biorąc pod uwa gę pro blem po zo r nej ek wi wa len cji
w pol sko - cze skich sto sun kach ję zy ko wych (por. Orłoś 2005). To co

dla nas bę dzie w cze skim te k ście oczy wi stym zdro b nie niem,(por. wy -
żej wspo mnia ne np. babička, dědeček, ručička), dla cze skie go od bio r -
cy bę dzie formą ne u tralną i od wro t nie – to co dla pol skie go au to ra wy -
po wie dzi bę dzie ne u tra l ne (po pie l ni czka, za pa l ni czka), Czech uz na za 
de mi nu ti wum. 

Fo r my de mi nu tyw ne mogą ta k że być prze ja wem iro nii, któ ra na -
da je wy po wie dzi wy ra zi sty rys na ce cho wa nia emo cjo nal ne go (le kce -
wa że nia, nie chę ci a na wet po gar dy, ale też hu mo ru, ża r tu itp.). Pi sze
o tym w In ter ne cie M. Sa r no wski: 

Zdro b nie nia iro ni cz ne są bardzo sku te cz ny mi ope ra to ra mi mowy, bowiem dają
naty ch mia sto wy efekt. Są najod po wied niej sze dla mar gi na l nych, naty ch mia sto wych
uwag, ko men ta rzy, replik lub ripost. Wyko rzy sty wa ne są w kra so mów stwie, po le mi -
kach, pub li cy sty ce i chociaż pro mie niują na nieduże odcinki tekstu, nadają całości
jed noz na cz ne za ba r wie nie aksjo lo gi cz ne. [...] Ironia de mi nu tyw na podnosi eks pre sy -
w ność dys ku r su, nadaje mu okre ślo ne walory este ty cz ne (Sarnowski 2009).

Ja ko przykłady ta kie go uży cia zdro b nień mo ż na po dać pol skie:
miłostka < miłość, ide j ka < idea, te o ry j ka < te o ria, do cen cik < do cent,
ofi ce rek < ofi cer, ko men dan cik < ko men dant, wa r sza w ka < Wa r sza wa, 
ba gien ko < ba g no, ty pek < typ oraz ana lo gi cz ne cze skie fo r my:
potvůrka < po tvo ra, smrádek < smrad, dědulínek < dědula, inženýrek
< inženýr, doktůrek < do ktor, šéfík < šéf, přítelíček < přítel,
prezidentíček < pre zi dent, učitýlek (ve Zlámaný Lhotě) < učitel,
panička (z města) < paní itp. Iro ni cz ny cha ra kter i wy dźwięk po wy -
ższych form wzmo c nio ny jest za wsze w przy pa d ku ich sto so wa nia
kon te kstem i kon sy tu acją. Jest to szcze gó l nie wy ra ź ne i czy te l ne w te -
kstach li te ra c kich i publi cy sty cz nych, gdzie za bie gi sty li sty cz ne na ce -
cho wa ne iro nią nie na leżą do rza d ko ści, por.: 

–    Jak to co? Cała ka mie ni ca mówi o pani. A to za świa d cze nie o  w a  g o  n i  k u  to co? 
Gips. W ka pi ta liz my pa nien ka uchodzi. Jedzie się na zgniły Z a  c h o  d z i k .  Los
się na  l o  t e  r y  j  c e  życia wyciągnęło, co? 

Uśmie chając się jak lis, wy cho dził z mie sz ka nia jak rak, ciągle się ni sko

kłaniając.
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Uży cie form zdro b niałych do wo dzi tu taj zaka mu flo wa nej iro nii li -
sto no sza, któ ra jest dla od bio r cy sy g nałem nie chę ci na da w cy. Zwłasz -
cza jest to wy ra zi ste w przy pa d ku wy ra zów aksjo lo gi cz nie kie dyś nie -
jedno zna cz nych i ambi wa len t nych inter preta cy j nie jak np. Za chód.
Świa d czy o tym zresztą dość do bi t nie, to wa rzyszący mu przy mio t nik
zg niły.

Zdrobnienia są zatem obecne w konkretnych aktach komu nika cy j -
nych i są ich istotnym elementem. Jak pisze Z. Rusínová, formy de mi-
nutywne mogą też być częścią „těch komunikačních aktů, v nichž je
třeba základní význam substance oslabit, protože v původní podobě
by mohl být pro adresáta nepřijatelný (akty žádosti, prosby, omluvy
apod.) nebo je záměrem mluvčího vzbudit sympatie nebo soucit”
(Rusínová 1995). Można by to stwierdzenie zilustrować następujący-
mi przykładami: czes. Pohlídáš mi to na  m i n u t k u?  i pol. Kochanie, 
poczekasz jeszcze  c h w i l e c z k ę? Jednak nie mamy tu miejsca, aby
zaprezentować różnorodność znaczeń, jakie pełnią deminutiwa w róż- 
nych sytuacjach komunikacyjnych. Jest to temat na kolejny artykuł.
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Summary

The paper constitutes a brief analysis of diminutives appearing in Czech and
Polish. The Author’s major point of interest are functions of diminutive terms in folk
works and in communication. As far as the communicative functions are concerned,
notable are the manifestations of language infantalisation, irony, and familiarity. The
quantitative ratio of the investigated forms appears to be comparable in both
languages, although recently diminutives have been enjoying a particular popularity
in the Polish youth slang.
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Piotr CIE CIU RA

Kra ków

Wy mia ny ko m po nen tów związków
fraze olo gi cz nych w te kstach cze skich re klam

Związki fra zeo logi cz ne na leżą do naj czę ściej wyko rzy sty wa nych
w re kla mie jed no stek ję zy ko wych. Twó r cy re klam wy ko rzy stują ich
eks pre sy w ne i meta fo ry cz ne zna cze nie, zwięzłość i ob ra zo wość. Po -
zwa lają im one skon cen tro wać uwa gę od bio r cy na ko mu ni ka cie,
wpro wa dzić wie lo zna cz ność i zdy na mi zo wać wy po wiedź. Fra zeo -
logi z my wy stę pują w te kstach re kla mo wych w po sta ci ka no ni cz nej
i inno wa cy j nej. In no wa cje usta lo nych połączeń słow nych wpro wa -
dzają, według An drze ja Ma rii Le wi c kie go (1996, s. 69), swo istą grę
ję zy kową z od biorcą, któ ra wy zy sku je od nie sie nie do utrwa lo ne go
zna cze nia i pró bu je na dać utrwa lo nej jed no st ce nową, zgodną z in ten -
cja mi na da w cy re kla my in ter pre ta cję. Wśród najli cz nie j szych mo dy -
fi ka cji fra zeo logi z mów w cze skich re kla mach zwra cają uwa gę wy -
mia ny ko m po nen tów związków fraze olo gi cz nych – mo dy fi ka cje wy -
mie niające1. 

In no wa cje wy mie niające po wstają w wy ni ku wy mia ny ko m po -
nen tu związku fraze ologi cz ne go na ja kiś in ny wy raz, bar dziej sto so w -
ny lub atra kcy j ny w da nej chwi li dla mó wiące go (Bąba 1989, s. 54).
Wy raz za stę pujący ko m po nent fra zeo logi z mu mo że być po do b ny lub
nie po do b ny zna cze nio wo i dźwię ko wo do wy mie nia ne go (Bąba 1988,
s. 132). Zmia na składu le ksy kal ne go związku nie jest jed nak tak ra dy -
ka l na, aby od bio r ca nie mógł sko ja rzyć in no wa cji z pier wo w zo rem.

Ze bra ny przez au to ra ma te riał do ku men tu je wielką li cze b ność te -
go ty pu mo dy fi ka cji fraze olo gi cz nych w te kstach cze skiej re kla my.

Wy mia na ko m po nen tów związków w ana li zo wa nych te kstach naj czę -
ściej do ty czy: 

1) wymiany na element syno ni mi cz ny,
2) wymiany na element o po do bnych cechach fo r ma l nych,
3) wymiany na element o innym zna cze niu, którego obecność po dy -

kto wa na została cha ra kte rem re kla mowa ne go pro du ktu lub usługi, 
4) swo bod nej wymiany ele men tu mo ty wo wa nej chęcią stwo rze nia

gry ję zy ko wej, dowcipu, za ba w nych sko ja rzeń. 

1. Wymiana na element syno ni mi cz ny

1.1. Część prze kształceń sta no wią fra zeo logi z my, w któ rych wy -
mie nio ny ko m po nent ró ż ni się sty li sty cz nie od za stę pujące go go wy -
ra zu. Au to rzy te kstów re kla mo wych ko rzy stają z róż no rod ne go ga -
tun ko wo i sty li sty cz nie cha ra kte ru re kla my i imi tują ró ż ne ty py dys -
ku r sów (por. Čmejrková 2000, s. 26). Wy raz za stę pujący skład nik
związku mo że, w prze ciw ie ń stwie do ko m po nen tu, na dać komu ni ka -
to wi ce chy ję zy ka po to cz ne go, ofi cja l ne go czy urzę do we go. Ja ko
przykłady mogą posłużyć:

Prostě mě ten kluk převezl. Do ho d li jsme se, e za kadou jedničku z písemky
dostane kredit. No a teď šprtá jako blázen a nosí samé jedničky. Ara l kon to („Reflex”
2002, 14.11.). 

W re kla mie tej, sty li zo wa na na wy zna nie zado wo lo ne go z usług
agen cji kre dy to wej klien ta, doszło do wy mia ny cza so w ni ka wchodzą- 
ce go w skład po rów na nia dělat/dřít (se) ja ko blázen, pol. ha ro wać jak
wół/pra co wać jak dzi ki osioł ‘robić coś, pra co wać ze wszy stkich sił’
na ża r go no wy šprtat ‘kuć, wkuwać’. Mo dy fi ka cja wy ra ź niej od pier-
wo w zo ru od no si się do pod mio tu wy po wie dzi i opi su je przed sta wioną 
sy tu a cję. 

Po do b ny za miar przy świe cał za pe w ne au to ro wi te kstu:

[...] e-svět se točí stále ry chle ji. Jsme tady proto, abychom vám pomohli a aby váš
nový byznys šlapal jako hodiny („Týden” 2003, 6.10.). 
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W związku pra co vat ja ko ho di ny, pol. dokład ny jak ze gar/ze ga rek
‘robić coś dokład nie i solidnie’ do ko na no wy mia ny cza so w ni ka pra -
co vat na po to cz ny šlapat. Uży cie wy ra zu slan go we go w tej re kla mie
mo ty wo wa ne jest do ce lową grupą ad re sa tów – młodych lu dzi, do któ -
rych tekst jest kie ro wa ny.

Za pe w ne sty li za cja na po toczną roz mo wę na da w cy z po ten cja l -
nym od biorcą stała się po wo dem wy mia ny cza so w ni ka w skrzy d la -
tych słowach začít od Ada ma, pol. za czy nać od Ada ma i Ewy
‘zaczynać coś od sa me go początku’ w re kla mie:

Vez me me - li to od Adama, tak noha byla původně stvořena pro chůzi bez bot.
Rozumíme řeči nohou. A vy? Schole, expert v péči o nohy („Elixír” 2002, nr 1). 

Tekst, wy ra ź nie imi tujący dia log, przed sta wia pro du cen ta bu tów
ja ko eks per ta w swo jej bran ży. Wy mie nio ny cza so w nik le piej od da je
cha ra kter lu ź nej kon wer sa cji, a za sto so wa nie try bu wa run ko we go
i roz sze rze nie związku o za imek to su ge ru je, że od bio r ca jest fa -
ktyczną stroną w dys ku sji, któ rej te ma tem jest tro ska o no gi.

Fun kcję sty li styczną pełni też wy mia na cza so w ni ka w związku
dělat něco na jedničku, pol. ro bić coś na me dal ‘zrobić, do ko nać cze -
goś do sko na le, świetnie’ w te k ście:

Český telecom ji řadu let díky své profesionalitě zvládá svou úlohu na jedničku
(„Týden” 2003, 28.07.). 

Przy pusz cza l nie w in ten cji au to rów uży cie słów i związków wy ra -
zo wych chara ktery sty cz nych dla sty lu urzę do we go (pro fe sio nali ta,
zvládat úlohu) ja s no i zro zu mia le okre śla działal ność fi r my. Jak uwa -
ża Jiří Kra us (1996, s. 190–192), współcze s ne te ksty re klam, te kstów
ko re spon den cji han d lo wej i ogłoszeń czę sto na wiązują do „szab lo no -
we go” sty lu urzę do we go, po zwa lając so bie w ten spo sób na pe w ne
ele men ty ory gina l no ści. 

Do cie ka we go za bie gu wy mia ny ek wi wa len tu fra zeo logi z mu do-
szło w przykład zie:

Pověste své sta ro sti na věšák. Le a se P lan se umí profesionálně starat o firemní
vozy. Šetří čas a energii svých zákazníků – manaerů, kteří vědí jak ze získaným
časem naloit („Týden” 2004, 1.03.). 

We fra zeo logi z mie pověsit sta ro sti na hřebík, pol. machnąć na coś
ręką/za wie sić coś na kołku ‘przestać się prze j mo wać kłopotami’ rze -
czo w nik hřebík ‘gwóźdź’ za mie nio no na bli ski zna cze nio wo věšák.
Mo ż na przy pu sz czać, że wy mia na zo stała po dy kto wa na chę cią stwo -
rze nia wy po wie dzi ofi cja l nej, z którą kłócił się nie co ana chro ni cz ny
ele ment po to cz ne go fra zeo logi z mu. 

1.2. O wie le czę ściej po ja wiają się w re kla mach mo dy fi ka cje,
w któ rych człony in no wa cyj ne są sy no ni ma mi ko m po nen tów fra zeo -
logi z mów, ale zmia na ta nie ma cha ra kte ru sty li sty czne go. W nie któ -
rych przykładach trud no od na leźć przy czy nę mo dy fi ka cji, być mo że
au to rzy te kstów nie orien to wa li się w sfe rze składu le ksy kal ne go
związku. Ja ko przykład mo ż na przy to czyć tekst za wie rający mo dy fi -
ka cję związku zlo mek/zlomeček vteřiny, pol. ułamek se kun dy ‘bardzo
kró t ki od ci nek czasu’: 

U ve zlomku sekundy, ve které člověk nestačí ani mrknout okem, se váš ivot
můe dra ma ti c ky změnit. Pro vaše maximální bezpečí je nový ford mondeo vybaven
inteligentním systémem ochrany („Mens health” 2001, nr 10). 

Wymia na rze czo w ni ka vteřina na syno ni mi cz ny wy raz se kun da wy-
ra ża dokład nie tę samą treść, co pie r wo w zór. W cze skim słow ni ku fra -
zeo logi cz nym fo r ma ta nie jest no to wa na ja ko wa riant fra zeo logi z mu.

Sy no ni mem ko m po nen tu zwro tu fraze ologi cz ne go ob ra cet/obrátit 
oči v slo up, pol. po sta wić/ob ró cić oczy w słup ‘oczami wy ra zić na pię -
cie psy chi cz ne, znie ru cho mieć; zemdleć’ posłużył się au tor re kla my:

Svět se vrací k přirozenosti a svěí tvář to je skutečná deviza. Nikdo není
dokonalý, všichni známe tmavé kruhy pod očima, červené ilky, pupínky... ještě e
exi stu je spousta pomocníků, nad kterými mui většinou otáčejí oči v sloup. Nechme
je být a ponořme se do světa ma ke -u pu. Lumene („Houser” 2002, nr 80). 

Ró ż ni ca se man ty cz na cza so w ni ków ob ra cet/obrátit i otáčet/otočit 
jest nie wie l ka, co po twier dza Slovník spisovné češtiny. Trud no do ciec, 
co było przy czyną mo dy fi ka cji. Brak sze r sze go związku z kon te kstem 
prze ma wia za błędem. 

Wy mia nę ko m po nen tu na sy no nim od naj du je my w te kstach wy ko -
rzy stujących związek po znat něco na svou/vlastní kůi/pocítit něco na
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vlastní/své kůi, pol. po czuć coś/do świa d czyć cze goś/prze ko nać się
o czymś na włas nej skó rze ‘osobiście, sa me mu, z włas ne go do świa d -
cze nia’:

Čekali byste, e Cordobu můete mít jen za 319 900 Kč? To u stoji za to,
vyzkoušet Cordobu na vlastní kůi. Nemyslíte? („Týden” 2003, 15.09.).
   Vyzkoušejte na vlastní kůi blahodárný účinek moderní reha bi li ta ce a zařaďte se
po bok členů našeho klubu. Rehabilitační klinika Ma l va zin ky („Ma rian ne” 2004, nr 1). 

Zastąpie nie skład ni ka pie rwo w zo ru po znat/pocítit cza so w ni kiem
vyzkoušet nie co po sze rza zna cze nie, wy raz ten nie sie sens em pi ry cz -
ny. Ad re sat po z na w pełni za le ty to wa ru, usługi po przez sa mo dzie l ne
wy pró bo wa nie, tym sa mym na da w ca wy ra ża pe w ność wy so kiej ja ko -
ści re kla mowa ne go pro du ktu. Cie ka we jest uży cie mo dy fi ka cji w dru -
gim przykład zie, w któ rym re kla mu je się kli ni ka reha bili tacy j na.
Defra zeolo gi za cja nie sie bo wiem dosłow ne zna cze nie słów. 

1.3. Twó r cy te kstów re kla mo wych do ko nując wy mia ny ko m po -
nen tów związków fraze olo gi cz nych się gają nie kie dy po wy ra zy, któ re 
mo c niej wpłyną na emo cjo nali za cję od bio ru, a tym sa mym zwiększą
per swa zy j ność te kstu. W re kla mie te le fo nu ko mór ko we go czy ta my:

Nenech si ukrást poklad před nosem! Ulov to nejcennější: potápěčský kurz
s kompletní výbavou. Juice Nokia – máš cestu na širé moře otevřenou. Budeš nejen
hledat a lovit, ale i přepadat a loupit. Tak neváhej a vzhůru na palubu! („Houser”,
2002, nr 75). 

Związek fra zeo logi cz ny vzít/vy fou k no ut/se brat někomu něco před
no sem, pol. sprzątnąć ko muś coś sprzed no sa ‘pozbawić ko goś je go
po ten cja l nej włas no ści; uprze dzić kogoś’ zo stał zmo dyfi ko wa ny po -
przez wy mia nę cza so w ni ka vzít na ukrást, a wo l ne mie j s ce związku
zo stało uzu pełnio ne rze czo w ni kiem po klad. Ko mu ni kat zbu do wa ny
jest ja ko de li ka t ne na po mnie nie do tyczące sta nu nie pożąda ne go, któ -
re go łatwo mo ż na uniknąć, a stan po sia da nia re kla mowa ne go przed -
mio tu okre śla ny jest hiper bo li cz nie. Jak twier dzi Piotr Le wi ń ski (2000:
255), to jed na z chara ktery sty cz nych fi gur re to ry ki re kla my2.

Na ce cho wa nie emo cjo na l ne te kstu, a tym sa mym działanie na
rzecz spo tę go wa nia per swa zyj no ści prze ka zu uzy skać mo ż na dzię ki
wy ra zom wa r to ściującym. W re kla mie Cze skie go Te le co mu czy ta my:

Pro nás je ČESKÝ TELECOM stabilní a slušný pa r t ner, který udělal obrovský
skok dopředu („Týden” 2003, 11.08.). 

Związek udělat velký skok, pol. uczy nić wie l ki (mi lo wy) krok na -
przód/ro bić po stę py ‘uczynić wie l ki po stęp, po le p szyć się, osiągnąć
sukcesy’ zmo dyfi ko wa no po przez roz wi nię cie o przysłówek dopředu
i wy mia nę przy mio t ni ka velký na obrovský. Według Ol gi Komárkovej
(1998, s. 209–213) oba przy mio t ni ki na leżą do naj czę ściej frek wen to -
wa nych w cze skiej re kla mie. Mo ż na przy pu sz czać, że au to rom te kstu
obrovský wy dał się atra kcyj nie j szy dzię ki swe mu hiper boli cz ne mu
zna cze niu. 

Cie ka wy przykład in no wa cji wy mie niającej mo że ilustrować re -
kla ma:

Běte k čertu pro nejlepší ceny! Čert vám ve vybraných ob cho dech nadělí po -
chou t ky Opavia s ďábelsky nízkými cenami („MF Dnes” 2003, 4.12.). 

Związek jít/táhnout (s něčím) k čertu, pol. iść do diabła ‘iść, wy no -
sić się, ru szać stąd, odchodzić’ mający też no to waną w cze skim słow -
ni ku fra zeo logi cz nym trans fo r ma cję jdi (s tím) k čertu!, pol. idź do
diabła! zmo dyfi ko wa ny zo stał przez wy mia nę cza so w ni ka jít na bar -
dziej eks pre sy w ny běet. Re kla ma ko rzy sta z fo r my wy ko rzy stującej
tryb roz ka zujący, któ ry w najna tural nie j szy spo sób wpływa na od bio r -
cę. Kon tekst ob ra zo wy przed sta wia mę ż czy z nę prze bra ne go za dia-
bła, roz dające go w okre sie przed świąte cz nym cze ko la do we upo min -
ki. Wy mia na cza so w ni ka łączy się więc w tym te k ście z defra zeo lo gi -
zacją, a ta k że z in no wacją kon te kstową, ba zującą na na gro ma dze niu
słów to ż sa mych i bli skich se man ty cz nie běte k čertu – čert –
ďábelsky. 
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dnie morza. Sposób przed sta wie nia towaru przy po mi na nieco kon we ncję baśni,
z których sche ma tów często reklama ko rzy sta (por. Plesnar 1999, s. 11–17).

2 Po wy ższy przekaz kieruje uwagę na kontekst poza re kla mo wy, tekst wy ra ź nie
nawiązuje do motywów lite racko -fil mo wych o po szu ki wa niu skarbów ukrytych na



2. Wymiana na element o po do bnych cechach fo r ma l nych

Swo istą gru pę in no wa cji wy mie niających w cze skich re kla mach
sta no wią przykłady, w któ rych do ko na no wy mia ny na wy raz po do b ny 
kształto wo i brzmie nio wo. Ta kie paro ni mi cz ne wy mia ny zwię kszają
po je mność se man tyczną mody fiko wa ne go związku. Zda rza się, że
ele men ty ucze st niczące w trans fo r ma cji na leżą do tej sa mej ro dzi ny
słowo twó r czej. W te kstach:

Necítíte se dobře ve své kůí? Ušijeme Vám na míru novou. Dokonalá image
převrátí Váš svět naruby. Wella („Style” 2001, nr 9),
   Se svým pudrovým štětcem Libre Comme Ľair jsem objevil trik, který převrátí
naši planetu naruby („Katka” 2002, nr 15)

mo dy fi ka cji pod legł zwrot obrátit něco na ru by, pol. prze wró cić coś
do gó ry no ga mi/prze wró cić coś na ni ce/od wró cić coś na lewą stro nę
‘przewrócić na drugą stro nę, na opak’. Cza so w nik obrátit zo stał zastą- 
pio ny przez mający tę samą pod sta wę słowo twórczą i w pe w nych
kon te kstach syno ni mi cz ne zna cze nie převrátit. Jed nak ty l ko za stę pca
ko m po nen tu mo że wcho dzić w związek wy ra zo wy z do pełniającym
fra ze o lo gizm rze czo w ni kiem svět i two rzyć szerszą, me ta fo ryczną
wi zję do ko nujące go się za sprawą ko s me ty ku prze wro tu w dzie jach
świa ta. 

Po dobną sy tu a cję wy mia ny cza so w ni ka na wy raz po chodzący z tej 
sa mej ro dzi ny słowo twó r czej, ale o wię kszym sto p niu po do bie ń stwa
brzmie nio we go ilu stru je re kla ma:

Be che ro v ka hory přináší! („Reflex” 2002, 12.12.). 

Slo gan ko rzy sta z fra zeo logi z mu moct ho ry přenášet, pol. być si l -
nym jak byk/koń ‘być spra w nym fi zy cz nie i pełnym siły’ lub z przy-
słowia láska ho ry přenáší, pol. wia ra gó ry prze no si. In no wa cja po le ga 
na wy mia nie cza sow ni ko wej, w któ rej skład ni ki są po kre w ne słowo -
twó r czo i po do b nie brzmią. Od ró ż nia je nie wie l ka opo zy cja fo ne ty cz -
na sa mogłosek e – i w pre fi ksie, któ ra po ciąga za sobą istotną ró ż ni cę
se man tyczną. Cy tując An nę Pa j dzińską (1993, s. 121), mo ż na by
stwier dzić, że „po do bie ń stwo fo r my uwy pu kla kon trast tre ści”.

Na za sa dzie po kre wie ń stwa słowo twó r cze go i po do bie ń stwa
brzmie nia do ko na na zo stała wy mia na skład ni ków w przysłowiu ráno
moudřejší večera, pol. por: prze spać się z czymś ‘przemyśleć coś, za -
sta no wić się nad czymś’ w cy to wa nym przez S. Čmejrkovą (2000,
s. 172) slo ga nie re kla mującym praską ga ze tę wie czorną: Ráno
moudřejší VEČERKA. Ró ż ni ca fo ne ty cz na po le ga na wsta wie niu
w ko m po nent jed nej głoski, zmia na ta jed nak zwię kszyła po je mność
zna cze niową związku. 

Po do bie ń stwo wy mie nia nych ko m po nen tów mo że być jed nak
czy sto fo r ma l ne, nie uwa run ko wa ne zna cze nio wo i ety molo gi cz nie.
Wy ra zy za stę pujące ko m po nen ty związków mogą być do nich po do b -
ne je dy nie pod wzglę dem brzmie nia. Ta kie świa do me na wiąza nie do
ele men tu pie rwo w zo ru przed sta wia in no wa cja w te k ście:

Revalid. My s le te navlas. Stejně jako my („MF Dnes” 2002, 7.03.). 

Re kla ma śro d ka farma ceuty cz ne go na wzmo c nie nie włosów mo -
dy fi ku je zwrot my s let na hlas, pol. głoś no my śleć ‘myśleć, roz my ślać
o czymś i fo r mułować swo je uwa gi na głos’. Au tor do ko nał wy mia ny
przysłów ka na hlas ‘głoś no, na głos’ przez na vlas ‘dokład nie, zu peł-
nie’. Po do bie ń stwo obu wy ra zów jest wy ra ź ne, ró ż ni je ty l ko jed na
głoska. In no wa cja do ko na na zo stała za pe w ne dla gry z sze r szym kon -
te kstem wy po wie dzi. Człon za stę pujący tra dy cy j ny ko m po nent wcho-
dzi bo wiem w re la cję se man tyczną z wy ra zem z oto cze nia le ksy kal ne -
go – nazwą far mace u ty ku. Zna cze nie związku fraze ologi cz ne go uleg- 
ło całko wi tej zmia nie. 

Cie ka wy przykład two rze nia in no wa cji po le gającej na wy mia nie
członu na wy raz po do b ny brzmie nio wo od naj du je my w re kla mie wy -
ko rzy stującej związek křišťálově čistý, pol. czy sty jak kry ształ ‘zupeł-
nie prze zro czy sty, prze j rzy sty, czysty’:

Cri sta li c ky čisté mentolové osvěení – CRISTAL („Reflex” 2002, 12.12.). 

Au tor slo ga nu po mysłowo wy ko rzy stał fra ze o lo gizm ko jarząc je -
go skład nik z nazwą re kla mo wa nych pa pie ro sów. Re la cja se man ty cz -
na mię dzy neo lo gi z mem za stę pującym człon związku a marką pro du -

268267



ktu two rzy ha r mo nijną całość. Zna cze nie związku fraze ologi cz ne go
zo stało jed nak prze kształco ne, aby mogło służyć opi so wi wra żeń
sma ko wych i za pa cho wych3. 

3. Wymiany uwa run ko wa ne cha ra kte rem re kla mowa ne go pro -
du ktu lub usługi

Cie kawą gru pę in no wa cji wy mie niających sta no wią prze kształce -
nia fra zeo logi z mów, w któ rych mo dy fi ka cja stru ktu ry fo r ma l nej po -
dy kto wa na zo stała cha ra kte rem re kla mowa ne go pro du ktu, je go prze -
zna cze niem, nazwą, działaniem lub kon te kstem ob ra zo wym re kla my.
Ja d wi ga Ignato wicz- Skowro ń ska (1994, s. 330) uz nała ta kie in no wa -
cje za fun kcjo na l nie uza sa d nio ne. Część ta kich in no wa cji uczy nio na
zo stała przez au to rów re klam po to, by prze kształco ny fra ze o lo gizm
wraz z in ny mi ele men ta mi stru ktu ry ko mu ni ka tu two rzył zgraną
całość, tra f nie (do wci p nie) wy ra żał myśl prze ka zu, któ ra od po wie d -
nio za działa na od bio r cę. No we ko m po nen ty wchodzą w re la cje se -
man ty cz ne z oto cze niem le ksy ka l nym w tak wi do cz ny spo sób, że mo -
ż na sądzić, że wy mia ny zo stały wy mu szo ne przez kon tekst wy po wie -
dzi. 

Wy mia nę ko m po nen tów dwóch fra zeo logi z mów na wy ra zy, któ re
współgrają z kon te kstem wy po wie dzi re kla mo wej mo że my zaob se r -
wo wać w re kla mie:

Nerad jezdím ve vyjetých kolejích. Chybí jim vzrušení a překvapení. Jsem snílek.
Mám velké cíle a štěstí, e je mohu re a li zo vat. Mám nový Lexus RX 300. Jedu svou
cestou („Ekonom” 2002, nr 22). 

Tekst za wie ra mo dy fi ka cje związków jít/po hy bo vat se ve vyběha-
ných/vyšlapaných/vy jeděných/vyjetých/starých kolejích, pol. cho dzić 
uta r tym/wy tknię tym to rem ‘postępować, żyć ste reo ty po wo, ty po wo’

oraz jít (si) svou ce stou, pol. iść swoją drogą/cho dzić włas ny mi ście ż -
ka mi ‘postępować w spo sób ory gi na l ny, sa mo dzie l ny, bez na śla do wa -
nia innych’. Wy mia na do ko na na zo stała na obu cza so w ni kach na zy -
wających ruch. Prze zna cze nie przed mio tu re kla my – lu ksu so we go sa -
mo cho du – wy mu siło zastąpie nie cza so w ni ków na bli skie zna cze nio -
wo jezdím i je du, któ rych uży wa pod czas za chwa la nia wo zu za do wo -
lo ny właści ciel. 

Mo dy fi ka cję dru gie go z wy żej wy mie nio nych związków od naj du -
je my też w slo ga nie:

Go svou cestou. Go. Eurotel („Reflex” 2002, 23.05.). 

Cza so w nik jít będący członem fra zeo logi z mu zo stał zastąpio ny
przez syno ni mi cz ny ek wi wa lent z ję zy ka an gie l skie go go, któ ry ry -
mu je się z in nym ele men tem fra zeo logi z mu. To ż sa ma fo r ma l nie jest
zna j dująca się w kon te k ście na zwa ka r ty do te le fo nów ko mór ko wych, 
pro mo wa na przez wspo mnianą fi r mę tele komu ni ka cyjną. Dzię ki te -
mu za bie go wi wpro wa dzo na zo sta je in no wa cja kon te ksto wa, a ko mu -
ni kat zy sku je cie kawą grę ję zy kową.

Chę cią zhar moni zo wa nia in no wa cji wy mie niającej z oto cze niem
se man ty cz nym mo że my wytłuma czyć ko le j ne mo dy fi ka cje:

Dejte svým snům modrou! Modrá py ra mi da – pa r t ner pro rodinu a bydlení
(„Xantypa” 2003, nr 7). 

Mo dy fi ka cja zwro tu mít/dát někomu/něčemu/do stat (od někoho)
ze le nou, pol. mieć/da wać ko muś/cze muś zie lo ne światło ‘mieć wo l ne
mo ż li wo ści przez ni ko go i nic nieograniczone’ po le ga na wy mia nie
przy miot ni ko wej. No wy ele ment, po do b nie jak ko m po nent wyj ścio -
wy, rów nież na zy wa ko lor, ponad to wiąże się na za sa dzie po do bie ń -
stwa brzmie nio we go ze skład ni kiem na zwy re kla mo wa nej in sty tu cji. 

W re kla mie fi r my pro du kującej sprzę ty go spo da r stwa do mo we go
czy ta my:

Chcete, aby u Vás doma všechno fun go va lo jako na drátku? Zařiďte si domácnost
elektrospotřebiči Ardo („Domov” 1999, nr 10). 
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3 Według Ma g da le ny Wie rz cho wskiej (1999, s. 107–114) język dys po nu je dość
ogra ni czo nym zasobem le kse mów związanych z od czu wa niem smaku i zapachu,
dlatego dla ich opisu reklama mo dy fi ku je do stę p ne jed no stki ję zy ko we, również
fra zeo logi z my. Poprzez działania ję zy ko we reklama wpływa na zmysły od bio rów. 



Po rów na nie jde (mu) to ja ko na drátkách/drátku, pol. coś idzie jak
po ma śle ‘coś jest bar dzo pro ste, nie spra wia trud no ści, nie na po ty ka
przeszkód’ zmo dyfi ko wa no przez wy mia nę cza so w ni ka jde na fun gu -
je ‘funkcjonuje, działa’, któ ry – jak po da je Slovník spisovné češtiny –
łączy się w związki wy ra zo we z na zwa mi urządzeń, przyrządów, na -
rzę dzi. Za stę pca ko m po nen tu tra f niej od wyj ścio we go cza so w ni ka
wpro wa dza w kon tekst re kla my prze kształco ny fra ze o lo gizm.

In na fi r ma o po do bnej bran ży re kla mu je się slo ga nem, w któ rym
do ko na no dość efe kto w ne go za bie gu wy mia ny ele men tów: 

Zelmer – Váš mu v domácnosti („Mar ke ting Ma ga zi ne” 2002, nr 4). 

Na zwa włas na fi r my mająca gra ma ty cz ny ro dzaj mę ski spro wo ko -
wała au to ra te kstu do mo dy fi ka cji związku ena v domácnosti, pol.
go spo dy ni do mo wa ‘kobieta za j mująca się pro wa dze niem go spo da r -
stwa domowego’ i do pa so wa niu do niej no we go ele men tu. Ad re so wa -
ny do ko biet slo gan obie cu je, że sper soni fiko wa ny to war wy rę czy je
w pra cach do mo wych i uwo l ni od nad mia ru obo wiązków. Po nie waż
au tor ja ko gru pę do ce lową wy brał właś nie ko bie ty, po zwo lił so bie na
iro nię wo bec mę ż czyzn. 

Wy mia na ko m po nen tów fra zeo logi z mu mo że po le gać na zmia nie
szy ku ele men tów wchodzących w skład związku, np.:

Krásná od paty k hlavě. Pe di cu re by OPI („Bazaar” 2002, nr 7). 

Skład ni ki wy ra że nia od hla vy a k patě, pol. od stóp do głów ‘od
gó ry do dołu, na całym ciele’ za mie nio no mie j s ca mi eks po nując na
pie r wszym mie j s cu pa ty, bo to one sta no wią przed miot tro ski re kla -
moda w cy. Je go na zwa po ja wia się w dru giej czę ści kom bino wa ne go
cze sko -an giel skiego slo ga nu.

Oprócz zmia ny szy ku wy ra zo we go prze ob ra ża niu mo że pod le gać
ko le j ność li ter skład ni ka związku, np.:

Oskar obrátil svět yburan. („MF Dnes” 2001, 14.07.). 

Osta t ni ele ment wspo mnia ne go już wy żej związku obrátit něco
na ru by zo stał za pi sa ny od ko ń ca. Fo r ma ana gra mu nie ty l ko zwra ca

uwa gę od bio r cy, ale świe t nie od da je sens fra zeo logi z mu. Ta kie żar to -
b li we prze kształce nia za pi su, gry z wie l ko ścią czcion ki, in ter pun kcji,
pi so w nią wie l kich li ter itp. są przykładem zna ne go też w li te ra tu rze
„ję zy ka dla oka”, któ ry po szu ku je wciąż no wych spo so bów ko kie to -
wa nia i szo ko wa nia czy te l ni ka. 

Nie któ re z prze kształceń mogą bu dzić wątpli wo ści co do ich po -
pra wno ści fra zeo logi cz nej. Łama nie za sad ję zy ko wych jest jed nak
dla re kla my zja wi skiem ty po wym. Au to rzy re kla mo wych slo ga nów
wko m po no wują nie kie dy w związki wy ra zy, któ re za cie rają, al bo
całko wi cie po zba wiają sen su fra ze o lo gizm. W slo ga nach re kla -
mujących ko s me ty ki i pre pa rat do włosów czy ta my:

Popusťte vlasy fan ta zii. Vdechněte svým vlasům ivot. Wella („Katka” 2002,
24.08).
   Zlepšení uvidíte na vlastní vlasy – Revalid („Ma rian ne” 2003, nr 6). 

Zwro ty po pu stit uz du fan ta zii, pol. pu sz czać wo dze fan ta zji ‘fanta-
zjować, ma rzyć, wy ob ra żać sobie’ i vidět někoho/něco na vlastní
oči/vlastníma očima, pol. wi dzieć ko goś/coś na włas ne oczy ‘być
świa d kiem cze goś, wi dzieć osobiście’ zmo dyfi ko wa no tak, by za stę -
pujący rze czo w nik vla sy wcho dził w re la cje z wy ra za mi z oto cze nia
le ksy kal ne go i z ofe ro wa nym pro du ktem. Ich au to rzy mie li okre ślo ny
cel, któ re mu zmia na fo r my i tre ści służy. Tę ce lo wość uza sad nia kon -
tekst ko mu ni ka tów. Po wołując się na słowa Gra ży ny Ma j ko wskiej
(1988, s. 149), po wy ższe in no wa cje mo że bro nić przed uz na niem za
błędy ich ory gi na l ność i wy ra ź ne od bie ga nie od no r my fra zeo logi cz -
nej. 

In no wa cjom wy mie niającym w te kstach re kla mo wych pod le gają
rów nież przysłowia, sen ten cje, ma ksy my, skrzy d la te słowa. Ko rzy -
sta nie z za so bu pa re mii w te kstach pra so wych nie jest rza d ko ścią. Na -
da wa nie no we go ob li cza przysłowiom ma w re kla mie okre ślo ny cel.
Po twier dza nie lu do wej mądro ści od wołuje się do sze ro ko zna ne go
i re spe kto wane go w społecze ń stwie sy ste mu wa r to ści. Dla te go prze -
kształca się je tak, by od bio r ca mógł łatwo przy wołać pie r wo w zór,
któ re go przesłanie bę dzie od no sić się też do re kla mo wej aktu a li za cji.
Ja ko przykład mo że posłużyć:
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Štěstí přeje nejrychlejším. Vyuijte nejrychlejší cestu k novému vozu. Happy
days Citroën. 10. – 12. března („Týden” 2003, 10.03.). 

Przysłowie odváným štěstí přeje, pol. od wa ż nym szczę ście sprzy -
ja ‘trzeba za ry zy ko wać, że by coś osiągnąć’ zo stało zmo dyfi ko wa ne
po przez wy mia nę przy mio t ni ka i zmia nę je go sto p nia z rów ne go na
naj wy ższy. Po zwo liło to na stwo rze nie re la cji to ż sa mo ści kształto wej
mię dzy no wym ko m po nen tem a przy mio t ni kiem w ko le j nym zda niu. 

In ne przysłowie šaty dělají člověka, pol. jak cię widzą, tak cię piszą
‘ludzie sądzą in nych według wyglądu’ pod da ne zo stało wy mia nie
dwóch ko m po nen tów rze czow ni ko wych w slo ga nie:

Košile dělá mue. The Shirt – víc ne jen etiketa. („Týden” 2001, nr 44). 

Związek zmo dyfi ko wa ny zo stał po przez zastąpie nie rze czo w ni -
ków šaty przez košile i člověka przez mue. Wy mia na rze czo w ni ka
wy stę pujące go je dy nie w plu ra le tan tum na ele ment w li cz bie po je -
dyn czej po ciągnęła za sobą ko nie cz ność re gu la cji li cz by cza so w ni ka.
In no wa cja ta, będąca re zu l ta tem ki l ku ope ra cji do ko na nych na
związku, mo że przy po mi nać pa ra fra zę, nie zmie nia jed nak, ale nie co
za wę ża wyj ścio we zna cze nie. No we skład ni ki in no wa cji wchodzą w
wy ra ź ne re la cje se man ty cz ne z tra dycy j ny mi kom po nen ta mi przysło-
wia, na leżą do te go sa me go po la zna cze nio we go. To sa mo przysłowie
zmo dyfi ko wa ne zo stało też w ulo t ce re kla mo wej sza m po nu i ko s me -
ty ków do włosów w slo ga nie: ALPECIN. Vla sy dělají člověka. Bli -
skość se man ty cz na ofe ro wa ne go pro du ktu i za stę pujące go ko m po -
nent związku wy ra zu jest ewi den t na. 

W re kla mie usług in ter ne to wych zna ne go w Cze chach ope ra to ra
położo no na cisk na szy b kość połącze nia:

Ostře sledovaná rychlost. U za 2 vteřiny na In ter ne tu! S připojením od In ter net
On Line prostřednictvím telefonní linky eu ro ISDN získáte komfortní sluby, ale
hlavně šetříte čas i peníze. Český telecom („Reflex” 2001, 18.10.). 

Ty tuł zna ne go opo wia da nia B. Hra ba la Ostře sledované vla ky, pol.
Po ciągi pod spe cja l nym nad zo rem ‘być pod nad zo rem, coś jest pod
nadzorem’ pod da no mo dy fi ka cji po przez wy mia nę rze czo w ni ka na

in ny o od mien nej li cz bie i ro dza ju oraz do sto so wa nie do nie go ro dza -
ju i li cz by imiesłowu bie r ne go, będące go skład ni kiem związku. Prze -
kształco na fo r ma fra zeo logi z mu nie tra ci ogó l ne go sen su i do brze
współgra z kon te kstem ko mu ni ka tu. Po do bne go za bie gu do ko na no na 
tym sa mym związku w re kla mującym zna ne to wa rzy stwo ubez pie -
cze nio we slo ga nie Ostře sledované úspory. Pojišťov na Wünterthur,
wy ko rzy sta nym w pro spe ktach re kla mo wych in sty tu cji.

Mo dy fi ka cję in nych skrzy d la tych słów – fra zy Ka r te zju sza
myslím, te dy jsem, pol. my ślę, więc je stem ‘rozum jest pod stawą bytu’
wy ko rzy stu je re kla ma per fum:

Cítím, tedy jsem. Sensi – nová vůně pro eny („Elle” 2003, nr 2). 

Do ko na na wy mia na cza so w ni ków w ma ksy mie filo zo fi cz nej
mogłaby świa d czyć o po le mi ce kie run ków filo zo fi cz nych, jej obe -
cność ma jed nak bar dziej pra kty cz ne wytłuma cze nie. Jed no ze zna -
czeń cza so w ni ka cítit ‘czuć, współczuć, pachnąć’ do brze ko re spon du -
je z re kla mo wa nym to wa rem – per fu ma mi. 

Wpro wa dze nie zmo dyfi kowa ne go fra zeo logi z mu w nie ty po wy
dla nie go kon tekst sta je się czę sto przy czyną defra zeolo gi za cji. Fun -
kcję kon te kstu pełni czę sto to wa rzyszący te ksto wi kod pla sty cz ny re -
kla my, któ ry łączy się se man ty cz nie z za stę pującym ko m po nent
związku wy ra zem. Ja ko przykłady mo ż na po dać re kla my:

Acer Aspire 2000. Pra cu j te jako doma („Týden” 2002, 19.05.). 

W re kla mie pod rę cz ne go ko m pu te ra wy ko rzy stującej po rów na nie
mít se/cítit se někde ja ko do ma (u ma min ky), pol. czuć się jak u sie bie
w do mu ‘czuć się gdzieś dobrze’ do ko na no wy mia ny cza so w ni ka mít
se/cítit se na pra co vat. Ilu stra cja to wa rzysząca te ksto wi przed sta wia
mę ż czy z nę pra cujące go w do mo wym za ci szu przy ko m pu te rze. 

Ja ko przykład defra zeolo gi za cji mo ż na uz nać rów nież in no wa cję
w re kla mie:

Musíte to ještě nechat v ledu? A co takhle Opel Astra s kli ma ti za ci zdarma?
(„Redhot” 2001, nr 5). 
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Wy mia na cza so w ni ka w związku dát/uloit něco/někoho k le du,
pol. odłożyć coś do la mu sa ‘uznać coś za nie po trze b ne, prze stać się
tym zajmować’ po ciągnęła za sobą wy mia nę przy im ka i re gu la cję
przy pa d ka rze czo w ni ka z ce lo w ni ka na mie js co w nik. Defra zeolo gi za -
cja nie sie grę zna czeń prze no ś ne go i dosłow ne go; przed sta wio ny na
ilu stra cji sa mo chód obłożo ny jest lo dem. Re kla ma uz mysławia, że
roz wiąza nie pro ble mu z upałem jest o wie le pro stsze. 

4. Swo bod ne wymiany ele men tów

Ja ko osobną gru pę na le ży po tra kto wać in no wa cje wy mie niające
jed no stek, w któ rych mo dy fi ka cji stru ktu ry nie mo ż na wytłuma czyć
cha ra kte rem re kla mowa ne go to wa ru ani nie do cho dzi w nich do
zastąpie nia ko m po nen tów na wy ra zy syno ni mi cz ne lub po do b ne
kształto wo i brzmie nio wo. Au to rzy ta kich prze kształceń kie ro wa li się 
za pe w ne chę cią zwró ce nia uwa gi na ko mu ni kat, stwo rze nia cie ka wej, 
łatwej do za pa mię ta nia wy po wie dzi. Nie kie dy do pro wa dza li do pa ro -
dio wa nia pie rwo w zo ru lub za baw ję zy ko wych i inter te kstua l nych,
któ re mają wy do być ukry ty w mo dy fi ka cji do wcip. 

In te re sujące prze kształce nie związku všechny ce sty ve dou do
Říma, pol. wszy stkie dro gi pro wadzą do Rzy mu ‘bez wzglę du na to, co
się dzie je, ko niec za wsze jest ten sam’ nie sie slo gan: 

Všechny cesty vedou ... www.burinka.cz („Týden” 2002, nr 14). 

In ter ne to wy ad res, za stę pujący przysłowio wy Rzym, na brał je go
sym boli cz ne go zna cze nia – osta te cz ne go kre su i ce lu po szu ki wań. 

In ne przysłowie: všude dobře, do ma nejlépe, pol. wszę dzie do brze,
w do mu naj le piej ‘do swe go do mu za wsze chę t nie się wra ca, prze by -
wa w nim’ zmo dy fi ko wał au tor re kla my: 

Všude dobře, doma ARDO. Zařiďte si domácnost elektrospotřebiči ARDO
(„Domov” 1999, nr 10). 

Na zwa fi r my zastąpiła przysłówek wa r to ściujący nejlépe, tym sa -
mym dzię ki zako rze nio ne mu w świa do mo ści od bio r ców pier wow zo -
ro wi sko ja rzyła swoją mar kę z su per la ty wem. Na po do bnej za sa dzie

przysłowie to zmo dyfi ko wa no w slo ga nie re kla mującym nową Škodę
Fe li cię Co m bi: 

Všude dobře, v Combi nejlépe („Te le vi ze” 2001, nr 10).

Na wiąza nie do jed ne go z najpo czyt nie j szych dzieł li te ra c kich –
Bi b lii i pie r wsze go zda nia Ewan ge lii św. Ja na Na počátku by lo Slo vo,
pol. Na początku było Słowo od naj du je my w po ni ż szych przykładach:

Na počátku je jen voda, teprve pak je z ní MATTONI. („Týden” 2001, 17.12.).
   Na počátku bylo světlo v hlavě Thomase Alvy Edisona. Pak bylo světlo v jeho
první árovce. Poté bylo světlo kdekoli, kde to člověk potřeboval. Thomas Alva
Edison zaloil v roce 1892 General Ele c tric Co m pa ny, jednou z ne j ry chle ji se
rozvíjejících společností této planety. (cyt. za: Čmejrková 2000, s. 175). 

Wie lo kro t nie in ter pre towa ne przez te o lo gów i fi lo lo gów słowa
Ewan ge lii stały się pre te kstem do re kla mo wa nia wo dy mi ne ra l nej
i usług sie ci ener ge ty cz nej. Zastąpie nie wy ra zu slo vo przez vo da i
světlo mo że wy da wać się nie co za ska kujące i szo kujące, ale na ta ki
efekt li czy li za pe w ne au to rzy te kstów. 

Po do b ne in no wa cje do tyczą rów nież in nych zna nych cy ta tów. Po -
wszech nie zna ne i łatwo roz po zna wal ne słowa Ju liu sza Ce za ra ve ni,
vi di, vi ci, czes. přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem, pol. przy szedłem,
zo ba czyłem, zwy cię żyłem służą na stę pującym re kla mom:

Přišel, rychle vyřídil úvěr a odjel... Ve svém! Classic Credit ŠkoFIN („Reflex”
2002, 12.12.).
   Přišel, viděl, Litovel. To pivo nemá chybu („Houser” 2001, nr 59). 

Mo dy fi ka cja po le ga tu nie ty l ko na wy mia nie skład ni ków, ale rów -
nież na re gu la cji fo r my oso by cza so w ni ka i uzu pełnie niu w pie r -
wszym przykład zie składu związku no wy mi wy ra za mi. Prze kształce -
nie cy ta tu do pro wa dziło do zmia ny zna cze nia pie rwo w zo ru i dało mo -
ż li wość dosłow ne go od czy ta nia słów. Dru gi slo gan ma cha ra kter gry
ję zy ko wej, po ten cja l ny od bio r ca w mie j s cu ocze ki wa ne go trze cie go
cza so w ni ka zna j du je na zwę mia sta i mar kę pi wa. Tę z po prze dzający -
mi ją ele men ta mi łączy w udaną całość rym. 
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Cze skie re kla my ko rzy stają też z ro dzi mych cy ta tów. Od bio r cy
mogą łatwo od szy fro wać źródło ich po cho dze nia i zro zu mieć kryjącą
się w in no wa cji alu zję. Na wiąza nie do zna nej w Cze chach ko lę dy Ne -
sem Vám no vi ny od naj du je my w re kla mie do mu han d lo we go Ko t va: 

Nesem vám nákupy za 200000,– Po slou che j te. Obchodní dům Kotva („Houser”
2001, nr 59). 

Wkom po no wa nie w słowa ko lę dy wy ra że nia nákupy za 200000,-
i zastąpie nie nim doty ch cza sowe go skład ni ka wiąże się oczy wi ście
z akcją pro mo cyjną pro wa dzoną w okre sie przed świąte cz nym w zna -
nym pra skim cen trum han d lo wym. 

Przy pusz cza l nie chęć ża r tu po wo do wała au to rem słyn ne go slo ga -
nu pi wa Sta ro pra men:

Chlapi sobě. Sta ro pra men („Reflex” 2001, nr 15). 

Wy ko rzy sta no tu zna ne hasło pa trio ty cz ne Národ sobě, pol. Na ród
so bie, pod któ rym za czę to w 1868 ro ku zbie rać fun du sze na bu do wę
cze skie go te a tru w Pra dze (por. Mar kie wicz, Ro ma no wski, 1990).
Mo dy fi ka cja wzbu dziła spo re kon tro we r sje. Na mie j s cu sztu ki zna -
lazło się pi wo i to ono jest ce lem i naj wa ż niejszą sprawą, którą owi
chla pi ce nią. Mająca wie le wer sji re kla ma, za wie rająca po wy ższy slo -
gan, zy skała jed nak wielką po pu la r ność.

* * *

Pod su mo wując, na le ży stwier dzić, że wy mia na ko m po nen tów fra -
zeo logi z mów w re kla mie jest za bie giem czę sto sto so wa nym. Zna ne
sze ro kiej ska li społecze ń stwa związki, sen ten cje, przysłowia po ta -
kich prze kształce niach zy skują wie lo zna cz ność, le piej od po wia dają
fo r mie i pożąda ne mu sty lo wi wy po wie dzi, zwra cają uwa gę do wci -
pem, cza sa mi wręcz szo kują. Łatwo za pa dają w pa mięć od bio r ców,
sku piają ich zain tere so wa nie, a więc dają re kla mie mo ż li wość osiąga -
nia za mie rzo ne go ce lu. 
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Sum ma ry

In his article the author presents the problem of phraseological innovation in texts
of Czech advertisements. He presents four types of changes in the components of set
phrases: changes into a synonymous element, changes into an element with similar
formal properties, changes determined by the character of the advertised product and
free changes of  the elements.
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Pa u li na WOŹ NIAK

Po znań

Fun kcje nazw włas nych
w Fimfárum Ja na We ri cha

Na zwy włas ne1 w utwo rach li te ra c kich tworzą nie zmienny, za -
mknię ty zbiór, któ ry pod wzglę dem sty li sty cz nym mo że być jed no -
rod ny lub zróż ni co wa ny, o czym de cy du je wie le czyn ni ków, np. okres 
li te ra cki, ga tu nek li te ra cki, te ma ty ka utwo ru czy je go ad re sat. Ono -
ma ści ba dają naj czę ściej tzw. na zwy „znaczące”, np. imię Czułek –
określa człowie ka wra ż li we go, a na zwa Apa tia to okre śle nie apa ty cz -
nej dzie w czy ny. Na zwy au ten ty cz ne, któ re au tor wpro wa dza w po sta -
ci rze czy wi s tych nazw (np. gó ry Kar ko no sze), są pod wzglę dem ję zy -
ko wym (sty li sty cz nym, litera cko-e stety cz nym) mniej in te re sujące,
po nie waż „Ba da nie nazw włas nych w li te ra tu rze po le ga nie ty l ko na
wy do by ciu i kla sy fi ka cji ono ma sty cz nej zgro ma dzo ne go tam na zew -
ni c twa, ale ta k że na schara ktery zo wa niu indy widu a l nej »wyna la z czo -
ści oni mi cz nej« twó r ców oraz okre śle niu fun kcji ar ty sty cz nych, ja kie
pełnią te na zwy w te k ście li te ra c kim” (Jaku s- Bor ko wa 19, s. 148–149). 

Kon rad Gó r ski spośród naj czę ściej po ja wiających się fun kcji
nazw włas nych w dzie le li te ra c kim wy od rę b nia:
– „funkcję lo ka li za cyjną – umie js co wie nie fabuły w okre ślo nym

terenie lub czasie;
– so cjo lo giczną – wska za nie przy nale ż no ści społecznej, śro do wi sko -

wej, na ro do wej postaci;

– aluzyjną – użycie nazw jako mniej lub bardziej za szy fro wa nych
aluzji do kon kre t nych osób lub miejsc;

– tre ściową – chara ktery zo wa nie po sta ci lub mie j s ca akcji zgod nie
z meta fo ry cz nym lub dosłow nym zna cze niem nazw włas nych;

– eks pre sywną – użycie nazw jako znaków wyrażających na sta wie nie
emo cjo na l ne autora i bo ha te rów oraz współtworzących okre ślo ny
klimat utworu czy jego fra g men tu” (Kosyl 1998, s. 364).

Ono ma sty ka sty li sty cz na za j mu je się ta k że uka za niem hi sto rycz -
ne go roz wo ju nu r tów styli stycz nojęzy ko wych nazw włas nych, po nie -
waż ka ż dy z nich po sia da isto t ne ce chy chara ktery sty cz ne, któ re de cy -
dują o ma te ria le na ze w ni czym. O przy nale ż no ści nazw włas nych da -
ne go dzieła lite ra c kie go do okre ślo ne go nu r tu sty li sty czne go de cy du -
je wie le czyn ni ków. Czesław Ko syl w ar ty ku le Głów ne nu r ty na zew -
ni c twa lite ra c kie go (Ko syl 1993, s. 67–97) do naj waż nie j szych czyn -
ni ków za li cza:

1. Genezę nazwy: 
– nazwy au ten ty cz ne (za po ży czo ne z na zew ni c twa uzu a l ne go);
– nazwy rea li sty cz ne (utwo rzo ne według modeli ty po wych dla na -

zew ni c twa uzu a l ne go);
– nazwy kon we ncjo nal ne (za po ży czo ne z polskiej lub obcej tra dy -

cji li te ra c kiej);
– nazwy sztu cz ne (utwo rzo ne przez pisarza nazwy stru ktu ra l nie lub 

le ksy ka l nie od bie gające od ty po wych modeli na ze w ni czych).
2. Status egzy sten cja l ny de no ta tów: 

– de no ta ty au ten ty cz ne (de no ta ty nazw li te ra c kich znajdujące się w
rze czy wi sto ści re a l nej);

– de no ta ty fi kcy j ne lecz rea li sty cz ne (de ry wa ty świata przed sta -
wio ne go nie mają swych od po wied ni ków w rze czy wi sto ści
poza lite ra c kiej, ale należą do tej samej klasy obiektów co de ry -
wa ty nazw uzu a l nych); 

– de no ta ta mi świata przed sta wio ne go są obiekty fan ta sty cz ne
(rusałki) lub nie ty po we dla de no ta tów nazw uzu a l nych (dzikie
zwie rzę ta żyjące na wol no ści).

3. Sto su nek nazw li te ra c kich do ich de no ta tów: 
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1 No men pro prium jest na stałe związa ne z okre ślo nym obie ktem. W ka ż dym
kon te k ście na zwa włas na okre śla ten sam nie po wta rzal ny obiekt, czy li te go sa me go 
re fe ren ta. Ten trwały związek od ró ż nia je od za im ków oso bo wych i wska zujących
oraz od przysłów ków mie j s ca i cza su czy nie któ rych przy mio t ni ków (sze rzej patrz:
Jaku s- Bor ko wa 1987, Rzete lska- Fele sz ko 1998).



– związek nazw z de no ta ta mi jest kon we ncjo nal ny (dominują
funkcje nazw: iden tyfi kacy j na, so cjo logi cz na, loka liza cy j na); 

– nazwy cha ra kte ry zują oz na czo ne przez siebie de ry wa ty (funkcja
se man ty cz na); 

– nazwy są celem samym w sobie (funkcja eks pre sy w na).

Na pod sta wie tych czyn ni ków Czesław Ko syl wy ró ż nia osiem nu -
r tów styli stycz no ję zyko wych na zew ni c twa lite ra c kie go2, dla któ rych
chara ktery sty cz ne są okre ślo ne fun kcje, pełnio ne przez wpro wa dzo ne 
przez pi sa rza na zwy włas ne. 

„W pod ję tym przez języ koz na w cę opi sie fun kcji ar ty sty cz nych
ono ma sty ki w li te ra tu rze pun ktem wyj ścia stają się oczy wi ście
właści wo ści sa me go na zew ni c twa. Ta kie sta no wi sko po zwa la objąć
nie zwy kle roz legły i zróż ni co wa ny ma te riał porządkującym sche ma -
tem, spro wa dzającym na zwy do ki l ku ogó l nych ka te go rii o fun kcjach:

1) loka liza cy j nej, polegającej na umie js co wie niu akcji utworów w okre-
ślo nym terenie lub czasie;

2) alu zy j nej, polegającej na użyciu nazw jako aluzji do au ten ty cz nych
osób i miejsc;

3) so cjo logi cz nej, polegającej na su ge ro wa niu przy nale ż no ści spo-
łecznej, śro do wi sko wej i na ro do wej bo ha te rów;

4) tre ścio wej, polegającej na dosłownym lub prze no ś nym (meta fo ry -
cz nym) chara ktery zo wa niu bo ha te rów i miejsc;

5) eks pre sy w niej, polegającej na tra kto wa niu nazw jako środków wy -
ra ża nia sta no wi ska pisarza i jego sto sun ku do postaci lub mie j s ca
oraz jako ele men tów tworzących określoną at mo s fe rę emo cjo nalną 
utworów.
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2 Nurt rea li sty cz ny de cy du je o au ten tycz no ści lub rea li sty czno ści nazw
i obiektów na ze w ni czych, ma cha ra kter kon we ncjo nal ny łączący nazwy i obiekty.
Nazwy pełnią typowe funkcje dla co dzien nej ko mu ni ka cji oraz funkcję mi me -
tyczną, po nie waż nazwy własne są od wzo ro wa niem na zew ni c twa poza lite rac kie go
chara ktery stycz ne go dla danej epoki, okre ślo ne go mie j s ca, grupy et ni cz nej czy śro -
do wi ska lite ra c kie go.

Nurt eks pre sjoni stycz ny za sad ni czo za cho wu je te sa me ce chy, co nurt rea li sty cz -
ny. Ró ż ni się od nie go tym, iż na ru sza za sa dy ty po wo ści. Pre fe ru je on na zwy rza d kie,
nie ty po we. Po przez za chwia nie mię dzy na zwa mi au ten tycz ny mi a pra wdo podo bny -
mi pro wa dzi do eks pre sji fo ne ty cz nej i le ksy ka l nej nazw. 

Nurt kon we ncjo nal ny cze r pie na zwy włas ne, prze de wszy stkim imio na, z pol -
skiej i ob cej tra dy cji li te ra c kiej. No mi na pro pria wska zują związek z okre ślo nym ga -
tun kiem li te ra c kim, utwo rem li te ra c kim, swym po cho dze niem sy g na li zują kon kre t ny
typ bo ha te ra. Na zwy te pełnią fun kcję po etycką.

„Naj wa ż niejszą cechą tzw. nu r tu ety molo gicz ne go jest żar to b li wa lub uw z nio -
ślająca ety molo gi za cja au ten ty cz nych nazw okre ślających au ten ty cz ne obie kty. Jej
kon se k wencją jest na si le nie fun kcji eks pre sy w nej. Głów ny ob szar wy stę po wa nia nu -
r tu sta no wi po e zja epi gra maty cz na. Przesłanką dla uży cia nazw jest tu założe nie, że
na zwa włas na nie ty l ko oz na cza, lecz ta k że zna czy, mo że mieć związek z osobą no si -
cie la lub oz na cza nym przez sie bie mie j s cem. Dzię ki te mu na zwy włas ne stają się
jądrem kon stru kcy j nym utwo ru” (Ko syl 2004, s. 223). Pełnią fun kcję kre a cyjną, po -
nie waż są za ro d kiem fa buły i ża r tu.

W nurcie se man ty cz nym nazwy własne łączą się z obie kta mi, które oz na czają,
ponieważ służą cha ra kte ry styce (po śred niej lub bez po śred niej) bo ha te rów lub obiektów 
geo gra fi cz nych. Pełnią funkcję se man tyczną, przy czym nie jest istotne to, czy
autor wpro wa dza nazwy już istniejące w re a l nej rze czy wi sto ści czy tworzy neo lo gi -
z my.

O spe cy fi ce nu r tu grote skowo- ludycz ne go de cy du je fun k cja eks pre sy w na nazw
włas nych oraz akcent położo ny na na zwę ja ko znak eks pre sy w ny, któ ry ma za za -
danie przy ciągnąć uwa gę czy te l ni ka. W nu r cie tym prze wa żają na zwy fi kcy j ne (ce lo -
wo zde for mo wa ne, po nie waż są przed mio tem za ba wy ję zy ko wej), któ re prze pla ta ne
są z na zwa mi au ten tycz ny mi lub pra wdo podo bny mi.

Nurt fanta stycz no-baś nio wy cha ra kte ryzu je się spe cyfi cz ny mi de no ta ta mi świa ta 
przed sta wio ne go, do któ rych od syłają na zwy li te ra c kie. Mogą to być na zwy fan ta sty -
cz ne (nie związa ne z rze czy wi sto ścią, np. wa m pi ry, skrza ty), nie ty po we (ta kie, któ re
w rze czy wi sto ści poza lite ra c kiej nie są na zy wa ne, np. ro bo ty) lub ty po we (na zwy
włączo ne w świat fan ta sty cz ny). O przy nale ż no ści do te go nu r tu de cy du je spe cy fi cz -
na kon stru k cja świa ta przed sta wio ne go. Nurt ten wy stę pu je w ba ś niach lu do wych,
utwo rach ba ś nio wych z ele men ta mi scien ce fi c tion, po wie ściach hero iko mi cz nych,
po wia stkach filo zo fi cz nych.

W nu r cie pseu doono masty cz nym uży wa ne są wy ra zy po spo li te lub ich połącze -
nia w fun kcji iden tyfi kacy j nej. Dzieło li te ra c kie na da je im sta tut na zwy włas nej. Taką
ro lę mogą przyjąć wy ra zy okre ślające wiek, za wód czy pełnio ny przez bo ha te ra
urząd. Ta ki typ no mi na cji sto so wa ny jest w zwykłej ko mu ni ka cji ję zy ko wej (idę do
kra w co wej, na uczy cie la). Ta ka no mi na cja jest chara ktery sty cz na dla utwo rów o stru -
ktu rze dia lo go wej (por. Ko syl 2004).



Sche mat ten służy wy eks pono wa niu głów nych (nie ja ko prio ry te -
to wych) fun kcji, ja kie pełni na zew ni c two” (Sarno wska - Gie fing 1984, 
s. 85), wy stę pujące w dzie le li te ra c kim. 

1. Funkcja loka liza cy j na w przestrzeni

„Główną funkcją nazw geo gra fi cz nych w dzie le li te ra c kim jest lo -
ka li za cja akcji w prze strze ni świa ta przed sta wio ne go. Na zwy włas ne
sta no wią naj pro stszy – bo od wołujący się do do świa d cze nia ży cio we -
go czy te l ni ka – śro dek or ga ni za cji prze strze ni. Ak cja utwo rów mo że
być zlo kali zo wa na w sce ne rii au ten ty cz nej lub fi kcy j nej” (Ko syl
1992, s. 9).

W ba da nym ma te ria le3 fun kcję lo ka li za cji w prze strze ni pełnią to -
po ni my au ten ty cz ne i fi kcy j ne, wśród nich naj li cz niejszą gru pę sta no -
wią oj ko ni my: An tve r py ‘Antwerpia’ (KM4), Aspern ‘Aspen’ (KM),
Báden ‘Baden’ (TV), Bagdád ‘Bagdad’ (TH), Ba r ce lo na ‘Ba r ce lo-
na’ (TV), Benátky ‘Wenecja’ (KM), Biar ritz ‘Biarritz’ (TV), Bor de a -
ux ‘Bordeaux’ (TV), Brdy ‘Brda’ (JS), Brémy ‘Brema’ (AO), Bru sel
‘Bruksela’ (PS), Bučovice ‘Buczkowice’ (TV), Budějovice ‘Bu dzie jo-
wice’ (AO), Cas si no ‘Cassino’ (TV), Čerchov ‘Czerchow’ (JS), Da -
mašek ‘Damaszek’ (TH), In dia na po lis ‘Indianapolis’ (KM), Jíloviště-
-Zbras lav ‘Jilo wisz cze- Z brasław’ (KM), Karlštejn ‘Karlsztejn’ (SS),
Kon stan ti no vy Lázně ‘Kon stan ty nów Zdrój’ (LB), Kra kov ‘Kraków’
(JS), Lo un ‘Loun’ (LB), Ma drit ‘Madryt’ (TV), Mariánki ‘Ma rian-
ki’ (TS), Mo chov ‘Mochów’ (SS), Mon te Al be ‘Monte Albe’ (TV),
Mon za ‘Monza’ (KM), Mu ra no ‘Murano’ (RS), Ne a pol ‘Neapol’

(TV), Nürburgring ‘Nürburgring’ (KM), Osten de ‘Ostende’ (TV),
Ostra va ‘Ostrawa’ (PS), Pi kar die ‘Pikardia’ (TV), Pe tro hrad
‘Sankt-Petersburg’ (TV), Poděbrady ‘Podiebrady’ (AO, LB, TS),
Pra ha ‘Praga’ (AO, LB, SS, TS), Předbořice ‘Podburzyce’ (AO),
Šangri-la ‘Szangril’ (P), Sázava ‘Sazawa’ (FN), Se bring ‘Seb-
ring’ (KM), Sla v kov ‘Sławków’ (TV), Terst ‘Triest’ (FN), Vi chy ‘Vi-
chy’ (TV), Vídeň ‘Wiedeń’ (TV, SS). Każdą z tych nazw bo wiem mo ż -
na umie ścić w kon kre t nym pun kcie na ma pie. Jed nak nie sta no wią
one ja kie goś klu cza do od czy ta nia utwo ru, a je dy nie pełnią fun kcje
umie js co wie nia akcji w prze strze ni, np.:

A zrovna tak lhalo jméno ve s ni ce Dejvice, kdy ještě Dejvice byly ve s ni ce, kdy
z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou branou nebo oklikou (s. 55).
   Mezitím Bo sa nin nos se pro pla zil Py re ne je mi. V Barceloně přerušil býčí zápasy.
Pak náhle uhnul k At lan ti ku a přes Biar ritz a Bor de a ux dorazil do Osten de. Pro lezl
Ca si nem a pokračoval směrem na Pe tro hrad (s. 146).

Do wy zna cze nia lo ka li za cji prze strzen nej służą ta k że cho ro ni my:
Brněnský okruh ‘Br no okręg’ (KM), Ev ro pa ‘Eu ro pa’ (TV), Fran cie
‘Fran cja’ (TV), Moravská pláň ‘Rów ni na mo ra wska’ (TV), Ra ko u sko
‘Austria’ (TV), Sa ha ra ‘Sa ha ra’ (TV), Sle z sko ‘Śląsk’ (KM), Šumava
‘Szu ma wa’ (JS), Sýrie ‘Sy ria’ (TH), Tu re c ko ‘Tu r cja’ (P), Vyšehrad
‘Wy sze hrad’ (SS), dánický les ‘Żda ni cki las’ (TV) oraz hy dro ni my,
tj. At lan tik ‘At lan tyk’ (TV), Černé moře ‘Mo rze Cza r ne’ (KM), Nia -
ga ra ‘Nia ga ra’ (OR), Ti grid ‘Ti grid’ (TH) i oro ni my: Py re ne je ‘Pi re -
ne je’ (TV), Šumavské ho ry ‘Gó ry Szu ma wskie’ (JS), Šumavské údolí
‘Do li na Szu ma wska’ (JS). Rów nież i w ich przy pa d ku trud no do szu -
ki wać się in nej fun kcji po za umie js co wie niem akcji w prze strze ni,
cho ciaż na zwy Šumavské údolí czy Šumavské ho ry włączają się w bu -
do wę świa ta mi ty cz ne go (le gen dy szu ma wskie). Jed nak ich pier wszo -
p la nową fun k cją jest lo ka li za cja prze strzen na akcji, np.:

A takoví obyčejní človíčkové bydlívali v šumavských údolích, zatímco na
vysokých temenech šumavských hor sídlili obři (s. 38).
   Hon za od něho čas od času dostával po hled ni ce z Benátek, ze Špičáku, od
Černého moře, a na nich by lo je ho ru kou psáno: Honzíku, ne boj, však já se vrátím
(s. 123).

283 284

3 Do analizy posłużyły mi wydania: Jan Werich, Fimfárum, Praha 2003
i J. Werich, Fimfárum, Poznań 2008.

4 W pracy za sto so wa no następujące skróty: AO – A opadá listí z dubu; ChD –
Chlap, děd, vnuk, pes a hrob; F – Fimfárum; FN – Franta Nebojsa; JS – Jak na
Šumavě obři vyhynuli; KM – Král měl tři syny; KK – Královna koloběka první; LB –
Lakomá Barka; LP – Líná pohádka; MS – Moře, strýčku, proč je slané?; OR –
O rybáři a jeho eně; TH – O třech hrbáčích z Damašku; P – Paleček; PV – Pohádka
o zaslouilém vrabci; PS – Psí starosti; RS – Rozum a Štěstí; SS – Splněný sen; TS –
Tři sestry a jeden prsten; TV – Tři veteráni.



   Rakouský generální štáb má v úmyslu zlákat nos na mo ra v skou pláň a tam jej vo -
dit do spra ly, dokud neumdlí. Pi ko la se roz pla kal.
   To u po Evropě vycházela zvláštní vydání no vin se zprávou o no su, který se nedá
za sta vit (s. 146).

Prze strzeń świa ta przed sta wio ne go tworzą ta k że chre ma to ni my.
Są to ur bo ni my: Kamenný přívoz ‘Ka mien na przeprawa’ (FN), U Zla-
té hu sy ‘Pod złotą gę sią’ (SS), Červené štoudve ‘Czerwona Stągiew’
(P), Mojíšův šenk ‘Kna j pa Macieja’ (SS), Rybárna ‘Dom rybaka’
(KK), U turecké hla vy ‘Pod głową Turka’ (SS), oraz er go ni my:
Nejvyšší so ud ‘Sąd Najwyższy’ (KK), Okresní soudní ko mo ra ‘Sąd
Powiatowy’ (KK), Rakouský generální štáb ‘Au stria cki Sztab
Generalny’ (TV), Generální inspektorát kra je Čechy ‘Ge ne ra l ny In -
spe kto rat Zie mi Czeskiej’ (AO). 

Fun kcję lo ka li za cji w prze strze ni pełnią rów nież nie któ re ty tuły
cza so pism, np.: Be r li ner An ze i ger (TV), Pa ris Mon di (TV), The Lon -
don Ti mes (TV), oraz na zwy ra j dów sa mo cho do wych: Ta r ga Flo rio
(MK), Ral lye Mon te Ca r lo ‘Rajd Mon te Carlo’ (MK). Po rów na j my
przykłady:

Jednou se jedna z jejich nekonečných pří dostala od okresní soudní komory přes
vyšší a vyšší a k Nejvyššímu soudu, a nakonec se od vo la li ke králi (s. 9).
   Hned jak vcházel Vyšehradskou bra nou, ptal se lidí, kde je v Pra ze dům U Turec-
ké hla vy. Dlo u ho se ptal, ne ho po sla li do Soukenické ulice (s. 80).
   Pak přesedlal na au to mo bi ly. Hned napoprvé vyhrál Ral lye Mon te Ca r lo
na šestsettrojce. Vyhrál Ta r ga Flo rio ve všech kategoriích, počínajíc pomocným mo -
tor kem Zvíkov a končíc na Fer ra ri Te sta Ros sa sport (s. 122).
   The Lon don Ti mes za zna me na ly na třicáté druhé stránce pe ti tem od svého
kontinentálního dopi so va te le: … její lehké onemocnění no so hl ta nu, spojené s ne pa tr -
nou, leč vi di tel nou hypertrofií no su, vzvo la lo v řadách oby vate l st va pro je vy svědčící
o velké lásce k panovnickému ro du (s. 146).

2. Funkcja lo ka li za cji w czasie

Na zwy geo gra fi cz ne czę sto pełnią rów nież fun kcję lo ka li za cji
akcji w cza sie. Czy nią to al bo po przez wy zna cz ni ki fo ne ty cz ne, mor -
folo gi cz ne, al bo po przez le ksy ka l ne wa rian ty nazw fun kcjo nujące
w da nych okre sach hi sto ry cz nych.

W ba j kach Ja na We ri cha fun kcję lo ka li za cji w cza sie pełnią dwa
cho ro ni my: Hispánia ‘Hiszpania’ (P) i Rakou sko-U he r sko ‘Austro-
-Węgry’ (TV), dwa mi to ni my: Jo han ka z Ar ku ‘Jo an na d’Arc’ (SS)
oraz Ga ius Ju lius ‘Ga ius Julius’ (RS), jed na na zwa okre ślająca wy da -
rze nie hi sto ry cz ne: první světová válka ‘pierwsza wo j na świa to -
wa’ (PS) oraz na zwa mie sz ka ń ca pa ń stwa: Dán ’Rus’ (ChD). Ich ar -
cha i cz ność (zwłasz cza nazw Hispánia i Dán) oraz usy tu o wa nie
w przeszłości (np. první světová válka czy Ga ius Ju lius) jed noz na cz -
nie od wołują opi sy wa ne wy da rze nia w ba j kach We ri cha do okre ślo -
ne go cza su, w któ rym na zwy te były fun kcjo na l ne, np.:

Kdy ko liv král potřeboval něco vědět, třeba jak do pa d la válka v Hispánii nebo jak
probíhá bitva v Tu re c ku, poslal Palečka a ten mu přinesl rychlou a pra vdi vou zprávu
(s. 110).
   Překvapilo mě, e mají chuť ja ko ty certličky, co prodávali za ro hem u obecné
školy za první světové války, kde jsem byl te h dy školou povinný (s. 152).

3. Funkcja so cjo logi cz na

Fun k cja so cjo logi cz na po le ga na wska za niu przy nale ż no ści
społecz nej, śro do wi sko wej lub na ro do wej po sta ci. Na zwy oso bo we w 
Fimfárum Ja na We ri cha pełniące tę fun kcję to imio na, na zwi ska, ek -
wi wa len ty imion, na zwy mie sz ka ń ców państw oraz et no ni my. Wśród
pie r wszych wy ró ż nić na le ży na zwy oso bo we ro dzi me: Bára ‘Ba sia’
(TS), Bar ka ‘Ba ś ka’ (LB), Ba run ka ‘Ba sia’ (LB, TS), Bobeš ‘Bo lek’
(LB), Čupera ‘Czu pe ra’ (AO), Fran ta ‘Fra nek’ (FN, P), František
‘Fran ci szek’ (FN), Hon za ‘Jaś’ (MK), Jan ‘Jan’ (SS, TS), Je nek ‘Ja -
nek’ (TS), Jeníček ‘Ja ne czek’ (TS), Jeník ‘Ja ne czek’ (AO, TS), Ju lin -
ka ‘Juleczka’ (AO), Ko u ba ‘Kuba’ (MS), Ku ba ‘Ku ba’ (MS), Ládíček
‘Lu d wi czek’ (LB), Láďo ‘Lu d wik’ (LB), Libuše ‘Li l ka’ (LB), Luděk
‘Lu dek’ (RS), Ludvík ‘Lu d wik’ (RS), Mánička ‘Ma niu sia’ (TS), Ma -
rek ‘Ma rek’ (MS), Mařenka ‘Ma ry sie ń ka’ (TS), Ma rie ‘Ma ria’ (TS),
Mojše ‘Mo siek’ (SS), Mojíš ‘Mo j żesz’ (SS), Pe pa ‘Pe pik’ (LB),
Pompadůrka ‘Pompadurka’ (AO), Pro kop ‘Pro kop’ (TS), Rézi ‘Re -
nia’ (SS), Růena ‘Ró ża’ (PV), Růen ka ‘Ró ży czka’ (LB), Tomáš ‘To -
mek’ (LB), Ton da ‘Ta dek’ (LB), Toník ‘Ta dek’(LB), Ty l da ‘Ty l da’
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(TS), Zdenička ‘Da nu sia’ (KK), of ka ‘Zo ś ka’ (LB) oraz na zwy ob ce:
Ana tol ‘Ana tol’ (PS), Ba be kan ‘Ba be kan’ (TH), Bo sa na ‘Bo sa na’
(TV), Fe lix ‘Fe liks’ (LB), Ha lef ‘Ha lef’ (TH), Hárún ‘Ha run’ (TH),
Hu bert ‘Hu bert’ (TS), Inad ‘Inad’ (TH), Jack ‘Jack’ (PS), Kádí ‘Ka di’
(TH), Lo u is ‘Lo u is’ (PS), Mu rad ‘Mu rad’ (TH), Na ho ud ‘Na ho -
ud’ (TH), Na po le on ‘Napoleon’ (TV), Pi ko la ‘Pi ko la’ (TV), Ro bert
‘Ro bert’ (PS), Šalamoun ‘Sa lo mon’ (KK), Sy a huk ‘Sy a huk’ (TH),
Tho mas ‘To masz’ (PS), Vilém ‘Wi l helm’ (TS), Xa ver ‘Ksa we ry’ (LB), 
Za sa ‘Zo sia’ (RS). Z po wy ższe go ze sta wie nia wy ni ka, że cha ra kte ry -
styka so cjo logi cz na za po mocą imion nie jest mo c na stroną ana li zo -
wa nych ba jek. Imio na to ty po we na zwy włas ne uży wa ne w Cze chach. 
Na tym tle wy ra ź niej ry sują się imio na ara b skie, któ rych wy stę po wa -
nie jest uwa run ko wa ne te ma tyką utwo ru, nie cha ra kte ry styką so cjalną 
bo ha te ra. Na le ży tu do dać, że pra wie wszy stkie imio na (za rów no cze -
skie, jak i ob ce) na leżą do do brze zna nych i nie wy szu ka nych nazw
włas nych. Na to miast w przy pa d ku pie r wszym (imion cze skich) tak
du ża ilość de mi nu tyw jest spo wo do wa na zwy cza jem społecz nym,
nie działaniem oda u to r skim. Przy to cz my przykłady:

Ti bratři se jme no va li Hubert, Vilém a Jan, pocházeli z Ne do kr ve a vzali si za
eny tři sestry, Tyldu, Marii a Báru ze Všechmastí (s. 87).
   Barka napjala uši. Přitáhla se v, stála na škopíku na špičkách jako ba le t ka.
„ … aby nebyla taková Lakomá,” povídá nejstarší ofka a po ní Pepa:
„ … aby nebyla tak závistivá!”
„ … a tak pinas …” vpadl Tomáš.
„ … a neučesaná …” mladší Xaver, a ještě mladší Felix:
„ … ne tak ošklivácká …”
Bobeš: „ … aby nemořila prasátka hladem …”
Růenka: „ a kočičky a …”
Libuše: „ … a pejsky” (s. 58).
[…] Chvi lin ku bylo hrobové ticho. Pak ale všichni na jed nou vstávali a do hluku
poráených idlí křičeli jeden přes druhého: „Malej Huťásek mluví! František pro -
mlu vil. Franta mluví! Co říkal, já to přeslechl!” Zkrátka kadý podle své povahy
a svého postavení (s. 112).
   Byli to podivní bratři. Hrbáči to byli, všichni tři, hrbáči na levé oko slepí, a ku l ha li
na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jak cechýn od cechýnu.
   Nejstarší z nich byl Inad, nejmladší Babekan. Prostřední se jme no val Syahuk
(s. 166–167).

O przy nale ż no ści na ro do wej po sta ci de cy dują na zwi ska, np. na -
zwi ska ro dzi me: Choděra ‘Cho dzi ń ski’ (SS), Huťásek ‘Hu t ni -
czek’ (FN), Huťásková ‘Hut ni cz ko wa’ (FN), Ne ru da ‘Ne ru da’ (PS),
Švarcenberk ‘Szwa r cen berg’ (PS), Zieglerová ‘Zie gle ro wa’ (PS), czy
na zwi ska ob ce: al Rašíd ‘al Ra szid’ (TH), Bil lah ‘Bil lah’ (TH), Be he -
m ril lah ‘Be he m ril lah’ (TH), Čechov ‘Cze chow’ (PS), Fran ce ‘Fran ce’
(PS), Has san ‘Has san’ (TH), Lon don ‘Lon don’ (PS), Ma e te r linck
‘Ma e te r linck’ (PS), Mann ‘Mann’ (PS), Ste ven son ‘Ste ven son’(PS)
itd. Cha ra kte ry zują one po sta ci al bo bez po śred nio (np. Fran ce), al bo
po śred nio, swoją stru kturą mo r fo lo giczną (np.: al Rašíd czy Huťás-
ková), przy pi sują go do okre ślo nej gru py na ro do wej czy społecz nej:

Hostinský ho znal. Jme no val se Huťásek, byl to potulný mu zi kant, vdovec, Bydlil 
dole u Sazavy, hned za sklárnou, a měl syna Františka. Pravě o něm mluvil. […] Kdy
Huťásková zemřela, plakal, smutný byl, ale ne m lu vil. (s. 111).
   Pankrác si vzpomněl, e o jedné takové, ja ko by pro ten účel stvořené, slyšel
vypravět. Jme nu je se Bo sa na a je to dce ra vladaře malého království zvaného Mon te
Albo.
   Nemůou nás vy h nat. Ti nejlepší z nich o nás psa li. Ja ko třeba pan Jack Lon don,
ne bo pan Ana to le Fran ce. Také, počkejte, pan Čechov na psal o psu krásnou povídku,
pan Ma e te r linck, nějaký pan Tho mas Mann, pan Ro bert Lo u is Ste ven son, pan Ne ru -
da, a co, je jich řada… (s. 154).

Ek wi wa len ty imion pełniące fun kcję so cjo lo giczną wska zują na
przy na le ż ność śro do wi skową, np.: Babekanová ‘żona Ba be ka na’
(TH), cestářův švagr ‘szwa gier dró ż ni ka’ (P), Císař pán ‘Ce sarz pan’
(AO, SS), chlap ‘chłop’ (ChD), děd ‘dziad’ (ChD), kníeti pán ‘Książę 
Pan’ (F), Ko u bo va ‘żo na Ku by’ (MS), král ‘król’ (KK, LP, KM, TV,
RS, P), kra le vic ‘kró le wicz’ (LP), královna ‘kró lo wa’ (LP), kovářka
‘ko wa lo wa’ (P), mlynářka ‘młyna rzo wa’ (P), Nahoudová vo do va
‘wdo wa po Na ho u dzie’ (TH), otrok ‘nie wo l nik’ (TH), pán ‘pan’  (P,
PV, ChD, PS), rybářka ‘żona ry ba ka’ (KK), starostová ‘żona sta ro sty’
(LB), stařena ‘sta ru sz ka’ (F), strýček ‘wuj ek’ (MS), ševčova ‘szew-
cowa’ (P), Te ta Rézi ‘Cio t ka Re nia’ (SS), paní traktoristová ‘żona tra -
kto rzy sty’ (PV), turecký paša ‘basza tu re cki’ (TS), učitelova ‘żona na -
uczy cie la’ (LB), velebný pán ‘wie le b ny oj ciec’ (LB), veterán ‘we te -
ran’ (FN, TV), vnuk ‘wnuk’ (ChD), Zdeniččina ma min ka ‘Ma ma Da -
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nu si’ (KK), ena ‘żo na’ (OR) oraz przy na le ż ność społeczną (dokład -
niej do okre ślo nej gru py za wo do wej): bába kořenářka ‘han dlar ka’
(P), číšnice ‘kel ner ka’ (KM), farář ‘pro boszcz, ksiądz’ (LB, MS, SS,
TS, P), hajný ‘leś ni czy’ (MS, SS), hlídač ‘stróż’ (PS), holič ‘go li bro -
da’ (P), hostinský ‘go spo darz, ka r cz marz’ (MS, FN, KM), důstojník
‘ofi cer’ (SS), cirkusový kla un ‘cyr ko wy kla un’ (TV), ka lif ‘ka lif’
(TH), kapitán ‘ka pi tan’ (MS), kla un ‘kla un’ (TV), kočím ‘kon du ktor’
(LB), koňař ‘ko niarz’ (KK), kostelník ‘ko ście l ny’ (TS), komisař ‘ko -
mi sarz’ (SS), kouzelník ‘ma gik’ (PS), kovář ‘ko wal’ (LB, TS),
královský zahradník ‘kró le wski ogrod nik’ (RS), kuchtík ‘kuch cik’
(TV), lo kaj ‘lokaj’ (F), krčmář ‘ka r cz marz’ (P), kuchař ‘ku -
charz’ (TV), malíř ‘ma larz’ (TV), mastičkář ‘zna chor’ (TS), mečíř
‘mie cz nik’ (TH), mi nistr vni tra ‘mi ni ster spraw we wnę trz nych’ (RS),
mistr zahradnický ‘mistrz ogrod nik’ (RS), mlynář ‘młynarz’ (KK, P),
mudřec ‘mę drzec’ (TV, RS), náčelník biřiců ‘na cze l nik sie pa -
czy’ (RS), nadlesní ‘nad le ś ni czy’ (F), nosič ‘tra garz’ (TV), noíř ‘no -
żo w nik’ (TH), pasáček ‘pastu szek’ (JS), pásák ‘pa stuch’ (RS), po-
domek ‘służący’ (SS), po li cajt ‘po li cjant’ (SS), po sla nec ‘rad ny’ (PV), 
pošťák ‘listo nosz’ (KM), pro fe sor ‘pro fe sor’ (AO), ředitel ho te lu
‘dyre ktor ho te lu’ (TV), re gen s cho ri ‘dy re ktor chó ru’ (FN), rybář ‘ry -
bak, wę d karz’ (KK, OR), šenkýř ‘ka r cz marz’ (TS), švec ‘szewc’ (P),
sochař ‘rze ź biarz’ (TV), šofér ‘kie ro w ca’ (PV), sta ro sta ‘sta ro sta’
(LB), stráník ‘stra ż nik’ (SS), tra kto ri sta ‘tra kto rzy sta’ (PV), tra kto -
ri sto va ‘tra kto rzy stka’ (PV), učitel ‘na uczy ciel’ (JS, LB, P),
velebníček ‘ksiądz’ (RS), voják ‘żołnierz’ (TV), zahradník ‘ogrod nik’
(AO), zpěvák ‘śpie wak’ (TV), np.:

A tak si ta kovářka za zády svého mue začala s tím vyfintěným prvním lokajem.
A jak to tak na světě bejvá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem mi lo va li, tím
víc jim ten kovář stál v cestě. Jak prej to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech prej to na
mně, povídá první lokaj, a šel za kníetem pánem. Vyčkal si, kdy byl kníe pan
v náladě, a začal mu syčet do ucha: „Ten kovář má takové divné řeči ... tak všechno
kri ti zu je ... nic mu není recht ... má takové divné myšlení, zkrátka a dobře, měl by se
po tre stat!” (s. 20).
   Pod omek, který mu uka zo val po ko je, se v ho stech vy z nal, a ten hle se mu moc
nezam lo u val. […] Stráník byl mladý, kohoutí pe ro na klo bo u ku se mu vese le třepalo

ve větrníku, horlivě se změnil v ra me no spra ved l no sti a vedl Lo u da la na direkci
(s. 81–83).
   Ty l da mezitím zaběhla do kláštera a tam tak dlo u ho mlu vi la do kostelníka, a se jí
z něho podařilo vy m lu vit opa to vo parádní ro u cho i s ko ru nou, be r lou a s rukavičkami
[…] (s. 91).

Fun kcję so cjo lo giczną pełnią ta k że fa le ro ni my np. Ja s nost ‘Ja ś nie
pan’ (F), pan král ‘Pan król’ (P), Vaší Ja s nost ‘Wasza Jasność’ (F),
Vaše Veličenstvo ‘Wa sza Wy so kość’ (RS), któ re wska zują na po cho -
dze nie i pełnioną przez ich no si cie li fun kcję w społecze ń stwie: 

Jeho Jasnost była stará Jasnost a u jí to v hlavě poválivě kornatělo. [...]
„Fimfárum, Ja s no sti, fimfárum...”
„A co to je, fimfárum?”
„Právě e nic, Ja s no sti! Ani já nevím, co to je fimfárum! Take ať přinese, můeme
říct, e to fimfárum není, a pověsíme ho!” (s. 24)
   Dva poslové od pa na krále, co je prý s Palečkem? e prý po chy ta li lupiče, Ji z va a
je ho ban du, a ti e se ke všemu po zna li, kam a ko mu Palečka zašantročili. Pan král
hned po slal vo j sko vy so ko do hor, aby přemohlo ro u ta (s. 109).

O przy nale ż no ści et ni cz nej bo ha te rów in fo r mują nas na zwy mie -
sz ka ń ców państw: Česi ‘Cze si’ (F), Britové ‘Bry ty j czy cy’ (TV), Fran -
co u zi ‘Fran cu zi’ (TV) oraz et no ni my: Cikáni ‘Cy ga ni’ (AO), cikánka
‘cy gan ka’ (SS, P), Vlámové ‘Flan dry j czy cy’ (TS), Núbijec ’Nu bi j -
czyk’ (TH):

Flandři hrozej vpádem Vlámům, a Vlámové hrozej Flandrům (s. 89).
   Britové za cho va li chlad nou hla vu. […] L’ In trans ige at, z oba vy před de mon stra -
ce mi roajalistů, vel s úvodníkem nadepsaným: Francouzové, zůstaňte galantní!
Vdyť jde o dámský nos!” (s. 146).

4. Funkcja tre ścio wa

O pełnio nej w utwo rze li te ra c kim przez na zwę własną fun kcji de -
cy du je nie ty l ko jej sto su nek do de sy g na tu, lecz „ta k że spo sób jej
włącze nia do kon te kstu. In te re sujący nas w tym mie j s cu pro ces se -
man ty za cji nazw włas nych w li te ra tu rze pię k nej da się ba dać ty l ko
na płasz czy ź nie te kstu, tj. w wąskim kon te k ście wy po wie dze nia,
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w ob rę bie mo wy na rra to ra i bo ha te rów, a ta k że w całości dzieła”
(Sarno wska - Gie fing 19, s. 94). 

Jan We rich w Fimfárum – ze wzglę du na cha ra kter te go ga tun ku –
swych bo ha te rów i mie j s ce akcji cha ra kte ryzu je w spo sób po śred ni,
meta fo ry cz ny. Imio na, na zwi ska i ek wi wa len ty imion wska zują na
po zy ty w ne bądź ne ga ty w ne ce chy bo ha te rów. Fun kcję tre ściową za -
tem pełnią za rów no imio na, np.: Bimbác ‘Bi m ba cy’ (TV), Cigáro
‘Cy ga ro’ (TV), Čochtan ‘Szu wa rek’ (F), Lu ci per ‘Lu cy fer’ (MS),
Pankrác ‘Pankracy’ (TV), Servác ‘Se r wa cy’ (TV), Si lo s lav ‘Siło-
sław’ (KM), Ry chlo mil ‘Szy b ko mil’ (KM), Harmoníček ‘Har mo ni j -
czyk’ (TV), jak i na zwi ska, np.: Bureš ‘Be la’ (LB), Kubát ‘Du r niak’
(LB), Lamele zo ‘Wy rwidąb’ (P), Lo u dal ‘Guzdralski’ (SS), Ji z va
‘Blizna’ (P), Lo u da l ka ‘Gu z dra l ska’ (SS), Podlísk ‘Pod lis’ (AO),
rout ‘Ob ża r tuch’(P) i ro u t ka ‘Ob żar tu sz ka’ (P) itd., np.:

Tuhle pohádku jsem, pane Čupero, slyšel v roce 1911 v Předbořicích vyprávět
jistého pana Podlísku (s. 44).
   Nevěděl přesně, co s Bar kou. Chtěl ji po sa dit ke kašně, ale Bureš se potácel z ho -
spo dy, a jen ta ktak se nestřetli (s. 59).
   Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychlo mil, si dal zkon stru o -
vat čtyřiadvacetiválec s ko m pre so rem značky Bu gas se rat ti Mo no post. Kdy vyjíděl
do Daleké země pro klobouček, šlápl na plyn poněkud víc, ne měl, a zadní ko la vy r -
va la dlabu a rozstříkla ji po da vech lidí.
   Vyrazil, ja ko kdy ho vystřelí (s. 120).

Fun kcję tre ściową pełnią ta k że ek wi wa len ty imion, np.: cirkusový
kla un ‘cyrkowy kla un’ (TV), intelaktuál ‘intelektualista’ (JS), kla un
‘klaun’ (TV), mi nistr vni tra ‘minister spraw we wnę trz nych’ (RS),
pásák ‘pastuch’ (RS), věrohodný lo kaj ‘wiarygodny lo kaj’ (F), vodník
‘wodnik’ (F), hajný ‘leśniczy’ (MS, SS), nadlesní ‘nad le ś ni czy’ (F),
pro fe sor ‘profesor’ (AO). 

A tuhle prej věrohodný lokaj slyšel od jiného, ještě věrohodnějšího lokaje, e
kovář kašlal směrem na zámek (s. 24).
   Hla va ka ma ri ly byl králův mi nistr vni tra a po něm náčelník biřiců a jiných
veřejných i tajných kmánů (s. 180).
   Ještě moc věcí s ním pod ni ka li a do mno ha pa ter sje li a za se vy je li ďábelským

výtahem, ne ho uloili a ne mu řekli, e jen co přijde pan pro fe sor.
   Za chvíli tu byl (s. 50).

Au tor czę sto zmie nia utrwa lo ne w tra dy cji li te ra c kiej ste reo ty py,
na dając nie któ rym na zwom inną treść (całko wi cie je re se man ty zując
al bo zmie niając ty l ko część ich se man ty ki), np. wod nik Čochtan
‘wodnik Szuwarek’ (F) i dia beł hajný ‘leśniczy’ (MS, SS); po sta ci ne -
ga ty w ne zo stają włączone w kon tekst po zy ty w ny, czym We rich cha -
ra kte ryzu je je ja ko bo ha te rów po zy ty w nych. Po wo du je to, że od bio r -
ca fun kcję tre ścio wą tych nazw wzbo ga ca o in fo r ma cje wy ciągnię te
z kon te kstu, ale nie zmie nia swo je go ich wy ob ra że nia (rese man ty za -
cja nazw jed no stko wa), ra czej tra ktu je je ja ko ele ment rze czy wi sto ści
nie re a l nej, ba j ko wej, w któ rej wszy stko mo że się wy da rzyć, np.:

A hele! Tamhle za rákosím kouká z vody mokrá hlava, a hovoří. Propána, po-
myslí si kovář, vodník Čochtan! To mi ještě scházelo.
   „Počkej, neutíkej,” povídá ta mokrá hla va a začne se přibliovat. […] Podívejme
se, tak vo du z řeky do par ku za jed nu noc na no sit? Sa kra, to je ňáká no r ma! No, ale
kdy ti čert po mohl, to ti vodník pomůe taky” (s. 23).

Fun kcję tre ściową pełnią ta k że prze zwi ska: muík ‘człowie czek’
(TV), pes ‘pies’ (PV, ChD), zlatá ry ba ‘złota rybka’ (OR), Snědý pán
‘Śnia dy pan’ (TH), Fo u sek ‘wy żeł’ (PV), Sněný mu ‘Śnie ż ny czło-
wiek’ (P), hluchoněmý panáč ‘głucho nie my pajac’ (TV), ho lo hlavý
‘łysy’ (RS), kmet ‘cham’ (ChD), Krveíznivý ‘Krwio że r czy’ (P), Čer-
ný chlap ‘Cza r ny chłop’ (FN), Střelená Rézi ‘Stu k nię ta Re nia’ (SS),
šereda hrbáč ‘garba ty potwór’ (TH), trpaslík ‘ka rzełek’ (TV), ve leb-
níček ‘księ żu lek’ (LB), vlasatý ‘kudłaty’ (RS), vořech ‘mie sza niec’
(PS), Sněná ro u t ka ‘Śnie ż na obża r tu sz ka’ (P), Sněný ro ut ‘Śnie ż -
ny obża r tuch’ (P), oraz mi to ni my: Čerchovský obr/Obr na Čerchově
‘Cze r cho wski ol brzym’ (JS), Hrůza ‘Strach’ (FN), Neštěstí ‘Nie szczę -
ście’ (RS), Ne ro zum ‘Nie ro zum’ (RS), Paleček ‘Paluszek’ (P), Ro zum
‘Ro zum’ (RS), Štěstí ‘Szczęście’ (RS). Pie r wsze z nich po ka zują bo -
ha te rów z ich ty po wy mi ce cha mi, o któ rych czy te l nik mo że się do wie -
dzieć je dy nie z te kstu, dru gie zaś niosą tę treść ze sobą (o ile od bio r ca
zna te po sta ci z li te ra tu ry) i tworzą at mo s fe rę świa ta ba j ko we go:
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Babekan se u něho sháněl po práci a Nahoud ho přijal. Na šeredu hrbáče nebude
musit árlit, řekl si (s. 168).
   Snad si připomenout, e Ro zum a Štěstí ve l mi zřídka se se j dou. Ro zum má rád
upravené ce sty, uka za te le směru, přehledné křiova t ky a rozcestí. 
   Štěstí se rádo fláká ce stou ne ce stou. Kdy je unavené, used ne třeba na kra vin ce.
Za to Ne ro zum a Neštěstí jsou ne rozluční kumpáni (s. 188).

Rów nież oj ko ni my (Dolní Dedál ‘Do l ne Dalekowo’ F, Důvěřov
‘Zaufaniec’ F, Hamonín ‘Chciwce’ LB, Horní Dedál ‘Gó r ne Da le ko-
wo’ F, Hrdlořezy ‘Pode rży gardła’ LB, Mi le v sko ‘Kochanków’ F, Ne -
do kr ve ‘Nie dowładowo’ TS, Nejdedále ‘Najdalszów’ F, Radětice
‘Chętnów’ SS, Samochvály ‘Sa mo chwały’ F, Támhledy ‘Tamtędów’ F,
Tůdlemy ‘Owędów’ F, Tůdlety ‘Tędów’ F, Úterý ‘Wtorek’ LB, Ve j ta -
hy ‘Zadzieranos’ F, Všechmastí ‘Wszechspryt’ TS), je den cho ro nim
(Daleké země ‘Daleka Ziemia’ KM), je den oro nim (Ec ce ho mo
‘Ecce homo’ MK) oraz dwa ur bo ni my (U Vráceného mládí ‘U Zwró -
co nej Młodości’ MK; U Zapomenutého mládí ‘U Za po mnia nej
Młodości’; MK) w meta fo ry cz ny spo sób wska zują i opi sują mie j s ce
akcji, pod kre ślając je dy nie tę je go ce chę, któ ra pełni ważną ro lę dla
świa ta przed sta wio ne go. Przy wołaj my przykłady:

A jednou budete mít čas a ne bu de te mít opravdu nic na práci, jděte na nejbliší
nádraí a vyjeďte si na výlet do Nejdedále. Musíte jet osobním vlakem, čím
osobnějším, tím lepší, po je de te přes Důvěřov, Ve j ta hy do Sa mo chval. V Sa mo chva -
lech přesednete na lokálku a jedete přes Tůdlety, potom přes Támhledy, a přijdou
Tůdlemy. V Tůdlemech vystoupíte a ve z me te si autobus. Ten jede přes Horní Dedál,
pak přes Dolní Dedál, a přijede do ve s ni ce, která se jmenuje Nejdedál. No, a i kdy by -
ste chtěli jet dál, tak Nejdedál u dál ject nemůete, protoe ta ve s ni ce se jmenuje
proto Nejdedál protoe tam u ta si l ni ce nejde dál (s. 19).
   Vzduchem chlazený motůrek, termu sem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza
pomohl tím, e trošičku přitlačil na pedál, jej dovezl a k hospůdce U Zapomenutého
mládí. […]
   Ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl. Ale kdy prý mu ho vrátí, jak se bude
hospůdka jme no vat?
   „U Vráceného mládí,” pravil Honza. „To je přece jméno pro rekreační podnik
ještě lákavější, no ne?” (s. 122).

Fun kcję tre ściową pełnią rów nież ide o ni my, a w szcze gó l no ści ty -
tuły ba jek ze zbio ru Fimfárum, któ re zo stały po wy żej omó wio ne.

5. Funkcja eks pre sy w na

Czesław Ko syl w książce Na zwy włas ne w pro zie Ja rosława Iwa -
sz kie wi cza uży wa te r mi nu eks pre sja w zna cze niu, w ja kim ro zu mieją
go lite ratu rozna w cy: 

W dziele li te ra c kim eks pre sja polega na użyciu tra f nych środków ar ty sty cz nych,
nadających wy po wie dzi wy ra zi stość, na osiągnięciu prze wi dzia nej reakcji od bio r cy
(Kosyl 1992, s. 129).

Za mie rzo nym ce lem eks pre sji u We ri cha jest sto so wa nie neo lo gi z -
mów w na zwach po je dyn czych eg zem p la rzy: Bu gas se rat ti Mo no post
‘Bu gas se rat ti Mo no post’ (MK), Bu gas se rat ti ‘Bu gas se rat ti’ (MK),
Bul l - Bagr Spe cial ‘Bul l - Bagr Spe cial’ (MK), Sluneční pa pr sek ‘Sło-
neczny pro myk’ (MK), Ta tra Mo no post ‘Ta tra Mo no post’ (MK)
i Trpaslík ‘Kra s nal’ (MK) oraz na zwach ro ślin: frňákovník ‘no cha lo -
wiec’ (TV) i fi to nim tavolník ‘ta wuła’ (TV). Ich eks pre sy w ność nie
za wsze wy ni ka z sa mej na zwy, ale z kon te kstu (dokład niej z po rów na -
nia z in nym ele men tem, por. Bu gas se rat ti con tra Sluneční pa pr sek),
co jest czę st szym w tym przy pa d ku zja wi skiem, np.:

Honza si zatím koupil silnější mo to cykl. Dvěstěpadesátku, pak pětistovku a pak
Sluneční paprsek, čtyřválec čtyřtakt (s. 123).
   „[…] A kdy by přišli bratříčkové, e na ně čekám pod frňákovníkem!”
   „Kdee?”
   „Ja ko datlovník, ne bo fíkovník, tak frňákovník. Oni vědí kde” (s. 128).

6. Funkcja info rma cy j na

Pod sta wową warstwą ka ż de go dzieła lite ra c kie go jest warstwa
info rma cy j na, któ rej ce lem jest roz bu do wa we wnę trz nej i ze w nę trz -
nej bio gra fii bo ha te rów, wątków (głów ne go i po bo cz nych) dzieła lite -
ra c kie go, a nie jed no krot nie ta k że zwró ce nie uwa gi na ich po wiąza nie
ze świa tem ze w nę trz nym. Za tem przed sta wiają one bo ha te rów po -
wie ści, ich pe ry pe tie oraz wska zują na per spe kty wę cza sową i prze -
strzenną. Taką właś nie fun kcję pełnią w ana li zo wa nym ma te ria le nie -
któ re er go ni my (np. Armáda Svaté alian ce ‘Ar mia Świę te go Przy mie -
rza’ TV, Svaz spisovatelů ‘Związek Li te ra tów’ PS), po re jo ni my (np.
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Al fa Ro meo Giu liet ta ‘Al fa Ro meo Giu liet ta’ MK, Fiat ‘Fiat’ MK, me -
r ce des ‘Me r ce des’ MK, mo ped ‘Ko mar’ MK, Po rsche ‘Po rsche’ MK,
Dvěstěpadesátka ‘Dwie ście pięć dzie siątka’ MK, pětistovka ‘pię ć se t -
ka’ MK, šestsettrojka ‘sześ ćset tró j ka’ MK), na zwy na po jów (bu r -
gundské modré víno ‘wi no bu r gun dz kie nie bie skie’ P, Château ne uf du 
Pa pe ‘Château ne uf du Pa pe’ OR, Čokoládový likér ‘Li kier cze ko la -
do wy’ AO, Fran ko v ka ‘wi no mo ra wskie cze r wo ne’ P, jihomoravské
zelené víno ‘wi no południo wo mo ra wskie zie lo ne’ P, Kamenáč ‘Orze -
chów ka’ P, Kmínka ‘Wi ś niów ka’ SS, Koňak ‘Ko niak’ AO, Lie b fra u -
milch ‘Lie b fra u milch’ OR, Ma r sal ‘Ma r sal’ OR, ma w rud ‘ma w rud’ P,
Nuits -Sain t-Geo r ge ‘Nuits -Sain t-Geo r ge’ OR, Rum ‘Rum’ AO, TV,
Rýnské ‘Pi wo ry ń skie’ KK, Ry z link ‘Ri z ling’ P, Sli vo vi ca ‘Śli wo wi ca’
AO itd.), mi to ni my (Duch svatý ‘Duch Świę ty’ TS, Svatý Ka rel ‘Świę -
ty Ka rol’ TS, Korán ‘Ko ran’ P, Alláh ‘Al lah’ TH) oraz heo r to ni my
(np. au ten ty cz ne: Vánoce ‘Świę ta Bo że go Na ro dze nia’ MS, Ve li ka no -
ce ‘Wie l ka noc’ TS, oraz nie au ten tycz ne: Den blahoslavené Tu be ró zy
‘Dzień błogosławio nej Tu be ro zy’ KK, Turčianského Sv. Ma r ti na den
‘Dzień św. Ma r ci na Tur cza ń skie go’ JS). Nie wszy stkie na zwy pełnią
fun kcję info rma cy j ną w jed na ko wym za kre sie. Wię ksza ich część nie -
sie in fo r ma cję bar dzo uo gó l nioną (zna cz nie ogra ni czoną), np. na zwy
sa mo cho dów (zwłasz cza okre ślające po je mność si l ni ka): ‘bardzo
dobre’, nie au ten tycz ne na zwy świąt: ‘religia po do b na do chrze ści ja ń -
stwa’, na zwy trun ków (w wię kszo ści): ‘bardzo do bre, wyszukane’ itd. 
Po rów na j my po ni ż sze przykłady:

Sotva byl ve sklepě, tvářil se samá ochota. Běhal od sudu k sudu a volal a křičel na
lupiče, jaké e víno by si přáli? 
   „Ry z link ane bo fran ko v ku?” řval pronikavým hláskem.
   „Buď zti cha!” napomínal Jizva.
   „Kamenáč?” řval Paleček.
   „Ksa kru! Kuš!” syčí Krveíznivý.
   „Maj tu burgundské modré, ma v rud, mon te ca st glia no a to hle nemůu přečíst!”
   „Kuš a po dej víno!” […]
   „Jihomoravské zelené?” (s. 101)

   Byl první v Se bring na Al fa Ro meo Giu liet ta. Ujel nejrychlejší ko lo v In dia napo li -
su na vo ze Trpaslík, zvítězil na Nürburgringu na vo ze Po rsche, na Brněnském okru hu

na fia tu s mo to rem uprostřed, v Mon ze na Ta tra Mo no post s mo to rem vza du, v Aspern 
na me r ce de su s mo to rem vza du i vpředu a na závodě Jíloviště Zbra s lav vůbec bez mo -
to ru (s. 123).

7. Funkcja alu zy j na

Pi sarz tworząc swo ich bo ha te rów li te ra c kich, z re guły wzo ru je się
na po sta ciach zna nych mu z ota czającej go rze czy wi sto ści. Ich za sób
jest zna cz ny: od po sta ci hi sto ry cz nych po współcze s ne oso by pu b li cz -
ne aż do osób zna nych je dy nie lu dziom z krę gu au to ra utwo ru. Z te go
wzglę du fun k cja alu zy j na ba zu je prze de wszy stkim na wie dzy poza ję -
zy ko wej od bio r cy.

W ana li zo wa nym ma te ria le naj wy ra ź niej tę fun kcję pełnią heo r to -
ni my. Je śli bo wiem ze sta wi my ta kie na zwy, jak Den blahoslavené Tu -
be ró zy ‘Dzień błogosławio nej Tu be ro zy’ KK, Turčianského Sv. Ma r -
ti na den ‘Dzień św. Ma r ci na Tur cza ń skie go’ JS z na zwa mi Dzień
Dzie cka, Dzień Ko biet, Dzień Ma t ki oraz Świę to św. Ma r ci na, Świę to
Ma t ki Bo skiej Gro mni cz nej za uwa ży my ich stru ktu ralną przy ległość
(mo ż na tu taj mó wić o kon ta mi na cji dwóch stru ktur „dzień + na zwa
(nie jed no stko wa) człowie ka” i „świę to + na zwa (jed no stko wa) świę -
te go”). Po dobną sy tu a cję za uwa ża my w przy pa d ku nie któ rych mi to -
ni mów czy chre ma to ni mów. Ich od czy ta nie nie spra wia trud no ści
czy tel ni ko wi. Jed no cze ś nie po zwa la od bio r cy na od two rze nie ta kie go 
świa ta przed sta wio ne go, ja ki wy two rzył au tor. Jest to bo wiem je den
z naj le p szych spo so bów, któ ry mi pi sarz kie ru je się, wy twa rzając ilu -
zo ry cz ny ob raz (w ba j kach nie au ten tycz ny, bo dy da kty cz ny). 

* * *

Na zwy włas ne w Fimfárum Ja na We ri cha naj czę ściej pełnią pod -
sta wo we trzy fun kcje: lo ka li za cji w prze strze ni i w cza sie, so cjo lo -
giczną i – ze wzglę du na ga tu nek utwo ru – tre ściową. Pierwszą z nich,
a więc lo ka li za cję w prze strze ni, pełnią głów nie na zwy geo gra fi cz ne:
to po ni my, cho ro ni my, ur bo ni my, er go ni my oraz na zwy nie któ rych
cza so pi s m. Prze strzeń świa ta przed sta wio ne go w cza sie lo ka li zują
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cho ro ni my, mi to ni my, na zwy okre ślające wy da rze nie hi sto ry cz ne
oraz na zwy mie sz ka ń ców państw. Fun kcję in fo r ma cyjną pełnią na -
zwy au ten ty cz ne wpro wa dzo ne do świa ta przed sta wio ne go. Są to: er -
go ni my, po re jo ni my, na zwy na po jów, mi to ni my i heo r to ni my.

Fun kcję so cjo lo giczną pełnią prze de wszy stkim imio na i ek wi wa -
len ty imion, ale ta k że na zwi ska, na zwy mie sz ka ń ców państw, et no ni -
my oraz fa le ro ni my. Naj bar dziej frek wen to wa ne są imio na i ek wi wa -
len ty imion, któ re wska zują na przy na le ż ność so cjo lo giczną bo ha te ra, 
je go po cho dze nie oraz pełnio ne fun kcje w społecze ń stwie. Z funkcją
so cjo lo giczną czę sto związa na jest fun k cja eks pre sy w na, którą pi sarz
uj mu je w na zwach własny ch-ne ologi z mach. Do ty czy to nazw po je -
dyn czych eg zem p la rzy.

Ze wzglę du na ga tu nek dzieła lite ra c kie go na zwy włas ne pełnią
fun kcję tre ściową. Jan We rich swych bo ha te rów i mie j s ca akcji cha ra -
kte ryzu je w spo sób po śred ni, meta fo ry cz ny. Fun kcję tę pełnią za rów -
no imio na, ek wi wa len ty imion, jak i na zwi ska, prze zwi ska oraz oj ko -
ni my i mi to ni my. 

Jak wi dać z po wy ższe go ze sta wie nia, na zwy włas ne pełnią ważną
ro lę w stru ktu rze dzieła lite ra c kie go, zwłasz cza w ba j kach. Nie ty l ko
porządkują świat, ale ta k że są na zwa mi cha ra kte ry zujący mi ele men ty
świa ta przed sta wio ne go, dla te go tak du ża ilość wśród nich tzw. nazw
„mó wiących”. Ope ro wa nie ni mi jest świa do mym za bie giem pi sa r -
skim, w Fi m fa rum w pełni uda nym.
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Sum ma ry

The article raises the issue of the function of proper names in the literary text. The
subject of the research is a collection of Jan Werich’s fairy tales entitled Finfárum. On 
the basis of rich exemplification material there were discussed seven functions of
proper names: location in space (toponyms, choronyms, urbonyms, ergonyms),
location in time (choronyms, metonyms, names of historical events, names of
inhabitants of countries), sociological function (first names and their equivalents,
surnames, names of inhabitants of countries, ethnonyms, faleronyms), content
function (first names and their equivalents, surnames, nicknames, oiconyms,
metonyms, ideonyms), expressive function (neologisms in names of single specimens 
of plants), informative function (ergonyms, porejonyms, metonyms, heortonyms,
names of drinks), allusive function (heortonyms, motionyms, chrematonyms).
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Joanna CZO GAŁA

Racibórz

Za po ży cze nia z ję zy ka cze skie go
w gwa rze gmi ny Krza no wi ce

Te ren Gó r ne go Śląska, do któ re go na le ży gmi na Krza no wi ce, to
ob szar o bar dzo cie ka wej hi sto rii. Przez pe wien okres nale żał on do
Pol ski, do Re pu b li ki Cze skiej i do Prus, co po śred nio wy ni ka z usy tu -
o wa nia gminy Krza no wi ce. Gra ni czy ona od połud nia z cze ski mi mia -
sta mi St ra cho wi ce (Stra ho vi ce) oraz Ku chen na (Chu che l na), a od za -
cho du, półno cy i wscho du z Pie tro wi ca mi Wie l ki mi, Ra ci bo rzem oraz 
Krzy żano wi ca mi. Te bez po śred nie kon ta kty gmi ny Krza no wi ce
z Cze cha mi utrzy mują się do dnia dzi sie j sze go (od 2001 r. mia to Krza -
no wi ce utrzy mu je zwłasz cza kon ta kty gospo darczo -kultu ral ne z przy -
gra nicz ny mi mia sta mi cze ski mi). Mo ż na to za uwa żyć za rów no w tu -
te j szym fo l klo rze (sze rzej patrz Szy ma ń ska 2009), jak też w za kre sie
ję zy ka (por. De j na 1953, 1991, Ma jo wa 2000 i in ne).

Wię kszość mie sz ka ń ców gmi ny Krza no wi ce po tra fi posługi wać
się za rów no ję zy kiem pol skim, jak i cze skim, na co ma wpływ położe -
nie geo gra fi cz ne, bli skie sąsie dz two Re pu b li ki Cze skiej oraz po do -
bie ń stwo ję zy ków. Oba ję zy ki na leżą do gru py ję zy ków za cho d -
niosłowia ń skich, dla te go pomię dzy pol szczyzną i cze sz czyzną wy stę -
pują li cz ne po do bie ń stwa, dzię ki cze mu Po lak za mieszkały na te re nie
przy gra ni cz nym (ja kim jest gmi na Krza no wi ce) i je go sąsiad Czech
w spra wach co dzien nych bez wię kszych pro ble mów po tra fią się
z sobą po ro zu mieć. (Oczy wi ście, sto pień zna jo mo ści dru gie go z ję zy -
ków jest ró ż ny u po szcze gó l nych mie sz ka ń ców gmi ny.)

Wie lu mie sz ka ń ców do dziś po sia da ro dzi ny w cze skich przy gra -
ni cz nych wio skach, co wy ni ka z fa ktu, iż te renów gmi ny w wie kach
wcze ś nie j szych nie roz dzie lała gra ni ca (na le żały al bo do Au stro - Wę -
gier al bo do Prus), do pie ro w XX wie ku zo stały po dzie lo ne mię dzy

dwa państwa, tj. Pol skę i Cze chosłowa cję. La ta, w któ rych zie mie
gmi ny Krza no wi ce wcho dziły w skład Cze chosłowa cji, wy warły
ogro m ny wpływ na ję zyk, któ rym w dzi sie j szych cza sach posługują
się mie sz ka ń cy gmi ny. Nazy wa ny jest on tu taj gwarą mo rawską,
w rze czy wi sto ści jest to mie szan ka ję zy ków: pol skie go, cze skie go
oraz nie mie c kie go.

Na przełomie grud nia 2007 r. i sty cz nia 2008 ro ku wśród mie sz ka -
ń ców wy żej wy mie nio nej gmi ny prze pro wa dzo na zo stała an kie ta nt.
„Ję zyk czeski w gwa rze gmi ny Krza no wi ce”, któ rej ce lem było zwe -
ryfi ko wa nie sta nu gwa ry Krza no wic, za pi sa nych nie ty l ko w la tach
pię ć dzie siątych (por. De j na 1953, Te ksty gwa ro we ze wsi Krza no wi ce
1957), ale ta k że i pó ź nie j szych (por. Ma jo wa 2000)1. Jej efe ktem jest
materiał le ksy ka l ny, za wie rający 60 jed no stek hasłowych, bo he mi z -
mów, utrzy mujących się w ana li zo wa nej gwa rze2. 

Trud no by szu kać ję zy ka, któ ry po sia dałby je dy nie ro dzi me ele -
men ty. Ka ż dy ję zyk bo wiem za wie ra okre śloną (mniejszą lub
większą) li cz bę za po ży czeń. Wpływ na ich ilość mają naj czę ściej
kon ta kty gospo darczo -kultu ral ne mię dzy społecz no ścia mi (sze rzej
rzecz uj mując: na ro da mi, pa ń stwa mi). Wa r to zwró cić uwa gę na fakt,
że z dwóch ję zy ków, któ re mają ze sobą kon takt, od działuje zwy kle
ten ję zyk, któ re go na ród jest na wy ższym po zio mie roz wo ju eko nomi -
cz ne go i kul tura l ne go, co zna czy, że mo że być wzo rem do na śla do wa -
nia.

Za po ży cze niami są naj czę ściej wy razy, rza dziej mo r fe my (pre fiks
lub su fiks) czy zda nia, a już spo ra dy cz nie fo ne my czy głoski (por. En -
cy klo pe dia języ koz na w stwa ogó l ne go 1993, s. 616). Dzię ki nim mo że -
my do wie dzieć się, z ja ki mi na ro dami da ne społecze ń stwo utrzy my -
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1 Zacytujmy tutaj wypowiedź Zdzisłwa Stiebera, który prowadził badania te re -
no we dotyczący gwary wsi Krza no wi ce: „dwie wsie, których słownictwo badamy,
to czyste polskie Krzy ża no wi ce i odległe od nich około 10 km na zachód „moraw-
skie” Krza no wi ce (po czesku Křenovice, w mie j s co wej gwarze Křynovice)” (Stie-
ber 1974, s. 71).

2 W niniejszej analizie ograniczę się do omówienia jedynie rze czo w ni ków, cza -
sow ni ków, przy mio t ni ków oraz przysłówków.



wało lub utrzy mu je kon ta kty. Z ana li zy an kiety „Ję zyk cze ski w gwa -
rze gmi ny Krza no wi ce” wy ni ka, że pa ń stwo cze skie utrzy my wało i do 
dnia dzi sie j sze go utrzy mu je ży we kon ta kty z gminą Krza no wi ce, cze -
go efe ktem są m.in. ze bra ne bo he mi z my (por. Aneks). Zgro ma dzo ne
jed no stki le ksy ka l ne będą ana li zo wa ne pod wzglę dem: fono lo gi cz -
nym, gra fi cz nym, mor folo gi cz nym oraz se man ty cz nym.

1. Za po ży cze nia fo ne ty cz ne

Sy stem fono lo gi cz ny ję zy ka cze skie go ró ż ni się od sy ste mu fono -
logi cz ne go ję zy ka pol skie go. Do ty czy to nie ty l ko ró ż nic ilo ścio wych
(w ję zy ku cze skim wy stę pują sa mogłoski długie oraz dy f ton gi cze go
brak w ję zy ku pol skim), ale rów nież ró ż nic arty kula cy j nych po szcze -
gó l nych fo ne mów. Jedną z naj bar dziej isto t nych ró ż nic, jest wy mo wa
sa mogłoski [y], któ ra w ję zy ku cze skim jest okre śla na ja ko twar de i
i dla te go wy ma wia na jak sa mogłoska [i] (twar dość tu oz na cza, że wy -
stę pu je po spółgłoskach twar dych). Z ko lei w ję zy ku pol skim sa -
mogłoskę [y] wy ma wia my nie co ina czej, niż [i] (ni żej i bar dziej do
tyłu), np.:  czes. bohatý [bohatí]  – pol. bo ha ty [bo ha ty], czes. sýr [sír]
– pol. syr [syr]. Z te go wzglę du w wy ra zach cze skich spo ty ka się wy -
mo wę spo l sz czoną gra fe mu <y> (por. po wy ższe przykłady). W po zo -
stałych przy pa d kach spolszczeniu uległa nie ty l ko sa ma sa mogłoska,
ale ta k że i po prze dzająca ją spółgłoska, np. czes. hořký – krzan. ho rz ki
[hošk’i], na co miał wpływ ana lo gi cz ny wy raz pol ski (por. go rz ki).

Ko lejną z ró ż nic mię dzy cze sz czyzną a pol szczyzną jest wy stę po -
wa nie w ję zy ku cze skim so nan tów, cze go brak w ję zy ku pol skim. So -
nan ta mi są r oraz l w oto cze niu spółgłosek (CrC lub ClC, gdzie C oz -
na cza spółgłoskę). Naj częściej wy stę pujący w za po ży cze niach gwary
Krza no wic so nant to r. W gwa rze mo ra wskiej so nant ten jest rea li zo -
wa ny: sa mogłoską [y] + spłgłoską [r], czy li po wsta je „zbi t ka” [yr].
Po dobną sy tu a cję za uwa ża my w gwa rze krza no wi c kiej, np. czes.
hrnek – krzan. hy r nek, czes. hrdlo – krzan. hyrdło, czes. smrdět –
krzan. smyr dzieć.

Jak wy ni ka z ze bra ne go ma te riału, z 60 za po ży czeń cze skich około 
15 le kse mów za cho wu je pi so w nię czeską, np.: czes. ho lub – krzan.

ho lub, czes. no ha – krzan. no ha. Na to miast w ponad 40 jed no stkach
wy stę pują zmia ny za rów no w pi so w ni, jak i w wy mo wie, co świa d czy 
o ad ap ta cji fo ne ty cz no-gra ficznej w za kre sie:

a) zamiany spółgłosek (lub tylko gra fe mów): 
– ř  rz: czes. farář – krzan. fararz,
– l  ł: czes. vlas – krzan. włas, czes. kolo – krzan. koło, czes. hlava

– krzan. hława,
– v  w: czes. de cho v ka – krzan. de cho w ka,
– č  cz: czes. večer – krzan. weczer;

b) redukcji grafemu spółgłoskowego, a tym samym spółgłoski [h]:
– lh  l: czes. ka l ho ty – krzan. kaloty;

c) zamiany grafemu samogłosko we go cze skie go na polski i re du kcji
ilo cza su: 
– ý  y: czes. brýle – krzan. bryle, czes. sýr – krzan. syr, czes.

modrý – krzan. modry, czes. bohatý – krzan. bohaty, 
– á  a: czes. krásná – krzan. krasna, czes. mráz – krzan. mraz,

czes. svátek – krzan. swatek, 
– í  i: czes. komín – krzan. komin, 
– í  aj: czes. zítra – krzan. zajtra,

d) zamiany gra fe mu i ściągnięcia ty po we go gwarom polskim:
  – é  i: czes. zahlédnout – krzan. za hli dać.

Po wyższe zestawienie wy ka zu je, że po ży cz ki te prze do stały się do
gwa ry w wię kszo ści drogą ustną, o czym świa d czy spo sób za pi su,
zgod ny z wy mową ana li zo wa nych le kse mów w ję zy ku cze skim po -
dobną do wy mo wy pol skiej (z wyjątkiem ilo cza su).

2. Za po ży cze nia mor folo gi cz ne

Jak wcze ś niej wspo mnia no, wśród ana li zo wa nych jed no stek le -
ksy ka l nych wy ró ż nio no 60 za po ży czeń rze czo w nikowych, cza so w ni -
kowych, przy mio t ni kowych oraz przysłów kowych, po nie waż – jak
twier dzi E. Ma ńczak- Wo hl feld – naj czę ściej za po ży cza ne są właś nie
rze czo w ni ki, pó ź niej cza so w ni ki, przy mio t ni ki, przysłów ki (por.
Mańczak-Wo hl feld 1995, s. 48). Z sześćdziesięciu ze bra nych jed no -
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stek trzy dzie ści pięć to rze czo w ni ki, dziewięć to cza so w ni ki, pięć to
przy mio t ni ki, trzy to przysłów ki. Po twier dza to tra dy cy j ny (czy na tu -
ra l ny) spo sób prze j mo wa nia wy ra zów ob cych, zna ny w in nych gwa -
rach czy ję zy kach. Spo śród ana li zo wanych za po ży czeń cze skich do
gwa ry krza no wi c kiej przeję to naj wię cej rze czo w ni ków w ro dza ju mę -
skim. Jest to dwadzieścia jed no stek le ksy ka l nych, np. hrnek, komín,
pec, ko stel, ko le j nych dziesięć to rze czo w ni ki w ro dza ju że ń skim, np.
ce sta, de cho v ka, hla va, na to miast naj mniej rze czo w ni ków jest w ro -
dza ju ni ja kim (pięć) np. zelí, hrdlo.

Ana li za ze bra ne go ma te riału po ka zu je, że pod czas prze ni ka nia bo -
he mi z mów do gwa ry krza no wi c kiej, po do b nie jak w przy pa d ku za po -
ży czeń an gie l skich w ję zy ku pol skim (por. Mań czak- Wo hl feld 1995,
s. 56), o przy dzie le niu da ne go ro dza ju naj czę ściej de cy du je:
– forma do da ne go sufiksu ro dzi me go;
– stru ktu ra wygłosu za po ży czo nej jed no stki le ksy ka l nej;
– forma gra fi cz na za po ży cze nia;
– zna cze nie wyrazu zapo ży czo ne go i jego relacja do rodzaju gra maty -

cz ne go leksemu o po do bnej se man ty ce w języ ku- bio r cy.

Ro dzaj mę ski otrzy mują te rze czo w ni ki, któ re są gra fi cz nie za ko ń -
czo ne na spółgłoskę, np. hy r nek, ho lub, ko steł, włos, syr, kne flik. Do -
da t ko wo ma sku lini za cji ule gają rów nież nie któ re wy ra zy za ko ń czo ne
na -e, np. bry le, lub te, któ re wystę pują ty l ko w li cz bie mno giej, np.
dwe rze lub wra ta. Ro dzaj że ń ski otrzy mują te po ży cz ki cze skie, któ re
naj czę ściej są za ko ń czo ne na sa mogłoskę -a np. ce sta, de cho w ka, ru -
ka, no ha. Istnieją ta k że wy ra zy ob ce ro dza ju że ń skie go, któ re po przez
ana lo gię do od po wied ni ka w ję zy ku pol skim otrzy mują ro dzaj że ń ski, 
np. ku chyń – przez ana lo gię do pol skie go ku ch nia. Ro dzaj ni ja ki z ko -
lei otrzy mują rze czo w ni ki, któ re za ko ń czo ne są na sa mogłoskę -o, -e
lub -i, np. hyrdło, ze li. Za po ży czo ne rze czo w ni ki od mie niają się
według pol skich para dy g ma tów, co świa d czy o ich przy swo je niu na
płasz czy ź nie mor folo gi cz nej (fle ksy j nej).

Wśród ze bra nych bo he mi z mów spo ro jest rów nież cza so w ni ków.
Pra wie ka ż dy cza so w nik otrzy mał pol ski su fiks. Naj czę st szy su fiks to
-ać, np. hrać, śni dać, -ować, np. tan co wać, po zo stałe to: -uć, np. ta h -

nuć, oraz -eć, np. smyr dzieć. Cza so w ni ki za po ży czo ne z ję zy ka cze -
skie go od mie niają się według pol skie go wzo ru ko niu gacy jne go.

Przy mio t ni ki w języku cze skim kończą się na długie sa mogłoski
i odmieniają się w ję zy ku cze skim według wzo rów: twar de go, zako ń -
czo ne go na sa mogłoskę -ý (wzór mladý) lub mięk kie go, zako ń czo ne -
go na sa mogłoskę -í (wzór jarní). Wa r to tu pod kre ślić, że do gwa ry
krza no wi c kiej za po ży czo ne zo stały przy mio t ni ki na leżące do tzw.
wzo ru twar de go, czy li za ko ń czo ne na sa mogłoskę -y, np. czes. bohatý
– krzan. bo ha ty. 

3. Za po ży cze nia le ksy kalne

Języ koz na w cy pol scy uwa żają, iż mo ż na w tej ad ap ta cji roz wa żać
dwa za gad nie nia: zmia ny zna cze nio we, do któ rych do cho dzi w trak-
cie za po ży cza nia wy ra zów, oraz roz ró ż nia nie dzie dzin, w ja ki skład
wchodzą te le kse my (por. Mań czak- Wo hl feld 1995, s. 66).

Po ży cz ki z ję zy ka cze skie go w gwa rze krza no wi c kiej w wię kszo -
ści nie ule gają w tra kcie pro ce su za po ży cza nia zmia nom zna cze nio -
wym. Jak wy ni ka z ana li zy zgro ma dzo ne go ma te riału nie mal wszy -
stkie za po ży czo ne wy ra zy po sia dają to sa mo zna cze nie, ja kie mają
w ję zy ku cze skim np. kuchyň oz na cza ‘pomieszczenie prze zna czo ne
do gotowania’, wy raz ten po sia da to sa mo zna cze nie za równo w gwa -
rze krza no wi c kiej, jak i ję zy ku pol skim; brýle (krza no wi c kie bry le,
pol skie oku la ry), to ‘para szkieł op ty cz nych w opra wie, służących do
ko ry go wa nia wad wzroku’. Tu rów nież ma my do czy nie nia z ta kim
sa mym zna cze niem w ję zy ku cze skim, w gwa rze krza no wi c kiej i w ję-
zy ku pol skim. Ró ż ni cę zna cze niową mię dzy ję zy kiem cze skim a ana -
li zo waną gwarą ob ser wu je my w ha śle de cho v ka. W ję zy ku cze skim
wy raz ten oz na cza ‘orkiestrę dętą’ lub ‘zabawę, na któ rej przy gry wa
or kie stra dęta’, w pol szczy ź nie zaś to ‘zabawa ta ne cz na przy in stru -
men tach dętych’. Ma my więc tu taj zja wi sko za wę że nia zna cze nia wy -
ra zu zapo ży czo ne go. Te go ty pu wy ra zy na leżą jed nak do odo so b nio -
nych przykładów.
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* * *

Ana li za ze branego ma te riału wska zu je, że za po ży cze nia cze skie
w wię kszo ści przy pa d ków uległy spo l sz cze niu, przy sto so wując się do 
pol skiej (a tym sa mym i krza no wi c kiej) wy mo wy, pi so w ni czy mo r fo -
lo gii. Świa d czy o tym ad ap ta cja po ży czek w ba da nej gwa rze. Jed nak
obe c ność tak wie lu wy ra zów za po ży czo nych z ję zy ka cze skie go jest
po twier dze niem bli skie go po kre wie ń stwa cze sz czy z ny i gwa ry krza -
no wi c kiej.

W prze pro wa dzo nych an kie tach zna j do wało się rów nież py ta nie,
czy mie sz ka ń cy gmi ny orien tują się, co i kie dy miało wpływ na
przeni ka nie wy ra zów cze skich do ich gwa ry. 90% an kie to wa nych od -
po wie działo, iż za po ży cze nia za częły prze ni kać już pod czas pierw-
szej wo j ny świa to wej. W tym cza sie zmie niał się ustrój po li ty cz ny
obu państw. Mo ż na więc wy snuć wnio sek, iż wy da rze nia hi sto ry cz ne
wy warły ogro m ny wpływ na ję zyk. Rów nie wa ż ne jest położe nie
gmi ny. Sąsie dz two z Cze cha mi od gry wa dużą ro lę w ży ciu co dzien -
nym mie sz ka ń ców gmi ny Krza no wi ce. Mie sz ka ń com czę sto zda rza
się wy je ż dżać na za ku py do Czech. Będąc w tym kra ju posługują się
ję zy kiem cze skim (oczy wi ście nie w pełni do brze). Roz wi ja się rów -
nież współpra ca kultu ralno- gospo dar cza z mia sta mi cze ski mi.

Wa r to jed nak za zna czyć, że wie le z przy to czo nych w ane ksie wy -
ra zów ist niało w gwa rach śląskich już du żo wcze ś niej, z cze go mie sz -
ka ń cy Krza no wic nie zdają so bie spra wy, przy pi sując te mu pro ce so wi 
za po ży cza nia włas ny udział (np. fa rarz, to pić, wra ta itd.). Ponad to,
jak po da je Ma r ce la Szy ma ń ska, która prowadziła ba da nia tej gwa ry
w późnie j szym okre sie, „za kres uży cia gwa ry w ba da nej miej s co wo -
ści jest dość zróż ni co wa ny, szcze gó l nie pod wzglę dem po ko le nio -
wym. Naj sta r sze po ko le nie mie sz ka ń ców Krza no wic, któ re uczę -
szczało do szkół nie mie c kich, nie zna w ogó le ję zy ka ogól nopo l skie -
go, posługu je się wiec wyłącz nie gwarą lub gwarą z wtrące nia mi nie -
mie c ki mi. Wśród śred nie go i młod sze go po ko le nia mie sz ka ń ców ba -
da nej miej s co wo ści ob se r wu je się pro gre sy w ne ogra ni cza nie w uży -
ciu gwa ry. Wpro wa dza ono do wy po wie dzi słow nic two gwa ro we lub

ję zyk ogól no po l ski w za le ż no ści od sy tu a cji komu nika cy j nej” (Szy -
ma ń ska 2009, s. 18).
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Aneks
Bohemizmy w gwarze gminy Krzanowice

bohaty czes. bohatý – pol. bogaty 
bryle czes. brýle – pol. okulary 
cesta czes. cesta – pol. droga 
czerny czes. černý – pol. czarny 
de cho w ka czes. de cho v ka – pol. ‘zabawa taneczna przy in stru men tach

dętych’
dziedzina czes. dědina – pol. wieś 
dziwać się czes. dívat se – pol. patrzeć
dwerze czes. dveře – pol. drzwi 
dźwihnuć czes. (z)dvihnout – pol. pod nieść
fara czes. fara ‘plebania, mie j s ce za mie sz ka nia księdza’ – pol. pro bo stwo 
fararz czes. farář – pol. ksiądz
hledzieć czes. hledět – pol. patrzeć
hława czes. hlava – pol. głowa 
hned czes. hned – pol. zaraz
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hodina czes. hodina – pol. godzina 
holub czes. holub – pol. gołąb 
horzky czes. hořký – pol. gorzki 
hrać czes. hrat – pol. grać 
husa czes. husa – pol. gęś 
hyrdło czes. hrdlo – pol. gardło 
hyrnek czes. hrnek – pol. garnek 
kaloty czes. ka l ho ty – pol. spodnie 
kneflik czes. knoflík – pol. guzik 
koło czes. kolo – pol. rower 
komin czes. komín – pol. komin 
kosteł czes. kostel – pol. kościół 
krawa czes. kráva – pol. krowa 
kuchyń czes. kuchyň – pol. kuchnia 
modry czes. modrý – pol. nie bie ski 
mraz czes. mráz – pol. mróz 
nadawać czes. nadavat – pol. poskarżyć 
nieśki czes. dneska – pol. dzisiaj 
noha czes. noha – pol. noga 
oblykać czes. oblékat – pol. ubierać 
pec czes. pec – pol. piec 
połednie czes. poledne – pol. południe 
ruka czes. ruka – pol. ręka 
smyr dzieć czes. smrdět – pol. śmier dzieć
stanuć czes. stanout – pol. wstać
stopa czes. stopa – pol. ślad
swatek czes. svátek ‘święto, imieniny’ – pol. imie ni ny 
syr czes. sýr – pol. ser żółty 
śnidać czes. snídat – pol. jeść śnia da nie 
tahnuć czes. táhnout – pol. ciągnąć 
tan co wać czes. tan co vat – pol. tańczyć 
topić czes. topit – pol. palić (w piecu) 
tru m pe ta czes. tru m pe ta – pol. trąbka 
uhli czes. uhel – pol. węgiel 
wajco czes. vejce – pol. jajko
weczer czes. večer – pol. wieczór 
wim czes. vědět, vím – pol. wiedzieć, wiem 

włas czes. vlas – pol. włos 
wrana czes. vrána – pol. wrona 
wrata czes. vrata – pol. brama 
za hli dać czes. zahlédnout – pol. zaglądać 
zajtra czes. zítra – pol. jutro 
zeleny czes. zelený – pol. zielony 
zeli czes. zelí – pol. kapusta 
zwon czes. zvon – pol. dzwon 

Sum ma ry

The authoress discusses Czech borrowings in the dialect spoken in the district of
Krzanowice, which is situated on the territory of Poland. She examines phonetic
borrowings (e.g. weczer, bohaty), morphological borrowings (e.g. smyrdzieć, tahnuć) 
and lexical borrowings (bryle, cesta), and she comes to a conclusion that in most cases 
they have been linguistically adapted to Polish. Polonization of Czech borrowings in
the dialect of Krzanowice district concerns pronunciation, spelling and morphology.
The article also contains an appendix of Czech borrowings which presents the
borrowings in the form of entries together with appropriate Czech and Polish words.
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Z E  Z J A W I S K  W S P Ó Ł C Z E S N E G O
J Ę Z Y K A  C Z E S K I E G O

Mi lan HRDLIČKA

Budeš u ti cho/tiše?

Užití poměrně početných příslovcí s moným dvojím zakončením, a si ce jed nak
samohlásku na -o (dlo u ho, chlad no, dra ho, ve se lo aj.), jed nak na -e (dlo u ze, chladně,
dra ze, ve se le aj.) je v současném českém ja zy ce vce l ku bezproblémové a bývá i ze
stra ny pokročilejších jinojazyčných mluvčích většinou náleitě respektované.

Ad ver bium s finálním vokálem -o vyjadřuje, jak známo, význam konkrétní, popř.
stav, zatímco ad ver bia zakončená na -e zachycují význam přenesený, popř. způsob:
Mlu vil o tom dlo u ho – te dy z hle di ska časového x Mlu vil o tom dlo u ze – obšírně, do
všech podrobností; Celý den by lo chlad no x Přijali ho dost chladně; V Londýně je prý
ve l mi dra ho x Tak to hle nám dra ze zaplatíte! (= ji nak ne finančně, materiálně); Na
setkání spoluáků by lo ja ko vdy ve se lo x Tvářila se ve se le.

Některé gra ma ti ky (např. Česká mlu v ni ce B. Havránka a A. Jedličky) připomínají 
skutečnost, e příslovce zakončená na -o mívá nejčastěji pla t nost větného základu
v jednočlenných větách, ať u se spo nou, ne bo bez ní (jde te dy o tzv. pre di ka ti vum),
pro ti to mu příslovce s finálním vokálem -e (-ě) rozvíjí ja ko příslovečné určení ad je kti -
vum ne bo slo ve so.

V řečové pra xi se ale vy sky t nou ojedinělé případy přinášející dvojí moné řešení
– říká se to ti např. běžně Buď ti cho!, ovšem rovně neméně často Buď tiše! Jak tu to
si tu a ci vnímat?

Výraz ti cho má evidentně po va hu nominální, srov. výpovědi ja ko Slyšíte to
krásné ti cho?; Ti cho, prosím (= požadu ji do sažení ti cha, chci, aby by lo ti cho), kdežto
lexém tiše doprovází slo ve so, je svou po va hou ry ze adverbiální (Mlu v te tiše; Cho ve j te 
se tiše apod.).

Řekne-li tedy mluvčí ticho (Buďte ticho!), lze se oprávněně domnívat, e má
nejspíše na mysli poadovaný výsledný stav, v konkurenčním případě (tiše) klade
patrně důraz na dějovou stránku věci, na okolnostní určení, můe mít intenci vyjádřit
se ve smyslu ‘chovejte se tiše, aby bylo ticho’. Obojí je moné a mluvčí toho, jak jsme
u naznačili, v komunikaci vyuívají. Konkrétně v tomto případě se ale setkáváme
i s jinými mo no stmi realizace propozičního obsahu (Buď potichu! Buď u konečně

zticha!), které jsou po obsahové stránce rovnocenné a z hlediska gramatického
(formálního) jednoznačné.
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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

Ma rie Hádková, Čeština z druhé stra ny. Pedagogická fa ku l ta
Uni ve rzi ty Ja na Evan ge li sty Purkyně, Ústí nad La bem 2008,

231 s., ISBN 978–80–7414–100–3.

Mo no gra fie Ma rie Hádkové Čeština z druhé stra ny by la vydána ji na přelomu
minulého a letošního ro ku, ani by jí by la do sud v odborném bohemistickém ti sku
věnována náleitá po zo r nost. To u to recenzí by chom na uve de nou pu b li ka ci rádi upo -
zo r ni li už je nom pro to, e monografií věnovaných pro ble ma ti ce češtiny ja ko cizího
ja zy ka rozhodně bohemistická obec nemá k di spo zi ci příliš.

Za posledních několik let lze jme no vat po uze práci Mi la na Hrdličky Cizí ja zyk
čeština (Pra ha 2002); srovnáváme-li obě mo no gra fie, kon sta tu je me, e práce Ma rie
Hádkové je výsostně teoretická a v mnohém staví pro ble ma ti ku češtiny ja ko cizího ja -
zy ka do nových souvislostí.

V počátku práce po uka zu je na bo ha tou hi sto rii výuky češtiny ja ko cizího ja zy ka,
jak je do loena ji ve středověkých pra me nech. Zde lze snad jen mírně za po chy bo vat
o ro li Klaretových slovníků; je jich význam pro vývoj české le xi ko gra fie je nesporný,
sa ma au to rka však kon sta tu je, e „šlo o slovníky, které Mistr Kla ret cíleně vyuíval se 
svými áky – připravoval je ke stu diu na univerzitě (stu diu v latině)”. Jak au tor
slovníků, te dy Bartoloměj z Chlu m ce, řečený Kla re tus, tak je ho spolupracovníci, au -
to rka sa ma zmiňuje např. Arnošta z Par du bic, Ja na Očka z Vlašimi a Ha v la ze Stra ho -
va, a v po sle d ku ani Kla re to vi áci zřejmě nevnímali češtinu ja ko cizí ja zyk. Ovšem
jak u by lo uve de no výše, Kla ret je po vaován za za kla da te le české le xi ko gra fie
a fun kci slovníků při výuce cizích jazyků jistě ne l ze zpo chy b nit.

Pro celkové pojetí pro ble ma ti ky „češtiny z druhé stra ny” je determinující její
ukotvení v te o rii jazykového zna ku a analýze ko mu ni ka ce. Au to rka porovnává uni -
laterální a bilaterální pojetí jazykového zna ku, zabývá se funkcí a funkčností
jazykového zna ku v pro ce su ko mu ni ka ce, aby následně přistoupila k tzv. modelování, 
které je nejrozsáhlejší a současně nejhodnotnější, pro toe vy so ce inovativní částí
práce.

Fo r mou mo de lu, je ho konečnou pod obu au to rka vytváří na základě prací V. La -
m se ra a J. Kořenského, se snaí o co moná nejpřesnější po pis ko mu ni ka ce v pro ce su
výuky češtiny pro ci zin ce. Mo de lu je tak po da va te le a příjemce, směr ko mu ni ka ce,
komunikační kanály, ob sah ko mu ni ka ce, záměr ko mu ni ka ce, efekt, komunikační
kon text a společenskou si tu a ci. 

Veškeré mo de ly, především ale ob sah ko mu ni ka ce, efekt a kon text jsou vytvá-
řeny se zřetelem k jednotlivým úrovním Společného evropského referenčního rámce
pro ja zy ky a s ohle dem na doporučení Ra dy Ev ro py.

Jednotlivé mo de ly jsou zpracovávány mimořádně podrobně, odráí se v nich
autorčiny dlouholeté zkušenosti jak v ob la sti praktického vyučování češtiny pro ci zin -
ce, tak v ob la sti teoretického bádání, co se promítá v cenných postřezích z pra xe
i v hojných od ka zech na vlastní starší te x ty.

Au to rka do vytvářených modelů za hrnu je i je vy pro ci zin ce tak obtíné a teo re ti c -
ky stěí uchopitelné, ja ko jsou otázky stylové stra ti fi ka ce národního ja zy ka. Po uka zu -
je na komp li ko va nost diglotické si tu a ce v ČR, kde rodilí mluvčí přirozeně přepínají
me zi jednotlivými kó dy, te dy me zi pre stiní va rie tou národního ja zy ka a je ho ostat-
ními útvary. Adekvátní a posléze spontánní uívání prvků spisovných, hovorových
a obecně českých však představuje pro mluvčího „z druhé stra ny” mimořádný
problém.

Zvolená me to da au to rce umoňuje po sti h no ut pro ces ko mu ni ka ce ve výuce do
nejmenších podrobností, současně však tímto způsobem otevírá ce lou škálu otázek
souvisejících s praktickým výukovým pro ce sem, na ně v te x tu nenacházíme od po-
věď. Ta to zdánlivá ne do ko na lost však můe být cílem – teoretická mo no gra fie je
dobrým základem, na něj můe navázat další práce praktického lingvodidaktického
cha ra kte ru, kte rou by jistě uvítali všichni, kdo se zabývají češtinou ja ko cizím ja zy -
kem. 

Darina Hradilová, Olomouc
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K R O N I K A

Významné iv otní výročí Naděždy Bay erové

Doc. PhDr. Naděda Bayerová, CSc., se na ro di la 5. září 1934 v Pustějově
u Nového Jičína. V Novém Jičíně vy stu do va la gymnázium, kde pak krátce ja ko
vyučující působila po absolvování vysokoškolského stu dia českého a ruského ja zy ka
na Filozofické fakultě Uni ve rzi ty Palackého v Olo mo u ci. U v ro ce 1961 však na sto u -
pi la na tehdejší Pedagogický in sti tut v Ostravě a ostravskému vysokoškolskému
prostředí pak zůstala věrná ne jen do svého od cho du do důchodu v r. 2001. Ja ko
výraznou oso b nost na da nou uměním předávat své po zna t ky ákům si ji pamatují sto v -
ky studentů bo he mi sti ky Pedagogické (do r. 1991) i Filozofické (od r. 1991) fa ku l ty
Ostravské uni ve rzi ty v Ostravě. Na filozofické fakultě ve d la v první polovině 90. let
ka te dru českého ja zy ka.

Pozdější vědecké zájmy Nadědy Bayerové začaly kry sta li zo vat u během jejích
vysokoškolských studií v Olo mo u ci, kde ji nejvíce za uja ly přednášky a semináře
z historické mlu v ni ce a z novočeské syn ta xe Františka Kopečného, Mi ro s la va Komár- 
ka a Jiřího Daňhelky.

Právě pro fe sor Daňhelka se stal vedoucím její diplomové práce (Lexikální zásoba
te x tu Jeremiášova proroctví Bi b le kralické se zřetelem k Vulgátě /kap. I. –XXX./)
a později i jubilantčiným školitelem, pod je ho vedením na psa la rigorózní (Významy
vybraných předloek ve 14. století, je jich podmíněnost a vázanost – 1969) a disertační
(Gramatická ter mi no lo gie předobrozenská – 1974) práce. Di se r ta ce vyšla r. 1979 ti -
skem a je vy so ce ceněna ja ko zásadní přínos pro výzkum uvedené pro ble ma ti ky. 

Pro vstup Nadědy Bayerové do ono ma sti ky by lo rozhodujícím sti mu lem setkání
s Ru do l fem Šrámkem na mezinárodním kon gre su slavistů v Pra ze v r. 1968. Je jich
roz ho vor ini cio val spolupráci ostravských studentů bo he mi sti ky s brněnským
pracovištěm dialektologického oddělení Ústavu pro ja zyk český, kde te h dy R.
Šrámek pra co val, při sběru a výzkumu pomístních jmen. Díky jubilantčině iniciativě
byl v r. 1969 otevřen na ostravské pedagogické fakultě pro stu den ty onomastický
seminář.

Po stu pem času se v ono ma sti ce sta la N. Bayerové ne j b liší osobní jména. Na
přelomu 70. a 80. let by la jed nou z těch, kteří připravili a uspořádali rozsáhlý
anketový so u pis rodných jmen (zejména hy po ko ri stik), příjmení a přezdívek ze
severní Mo ra vy a Sle z ska. Výsledek to ho to sběru, neobyčejně cenná a obsáhlá
kartotéka, je dnes uloen na Filozofické fakultě Ostravské uni ve rzi ty a pra cu je se na
její elektronické ve rzi.

Spolehlivý antroponymický materiál a bezpečné zvládnutí teoretických a
metodologických východisek současné slovanské antro pono ma sti ky (hlavní opo rou
by la ju bi lan t ce zvláště díla Ja na Svo bo dy, Vin cen ta Blanára a Wa l te ra We nze la) spo lu
se znalostí slezských nářečí a vědeckou akribií umoni lo N. Bayerové ne jen
erudovaně ana ly zo vat rodná jména a je jich hypokoristické pod oby, příjmení, tvoření
jmen a ex pre si vi tu an tro po nym, ale i pro hlo u bit dosavadní po zna t ky o gramatických
vla st no stech an tro po nym a je jich fungování v ko mu ni ka ci. Zvláště cenným je její
propracování a rozvinutí modelové analýzy an tro po nym.

Sluší se připomenout i výrazný organizační podíl Nadědy Bayerové na 1.
československé onomastické kon fe ren ci (Tro ja no vi ce, 18.–20. 5. 1982) a přípravu
zasedání Ko mi se pro slo van skou ono ma sti ku při mezinárodním komitétu slavistů ve
slavnostním sále Nové rad ni ce v Ostravě, které kon fe ren ci v Trojanovicích
předcházelo. Ju bi lan tka je dlo uho le tou členkou Onomastické ko mi se (v mi nu lo sti by -
la i členkou jejího předsednictva), antroponomastické sekce Ko mi se pro slo van skou
ono ma sti ku při Mezinárodním komitétu slavistů a Jazykovědného sdruení České re -
pu b li ky, je ho ostra v skou pobočku donedávna ve d la; pra co va la rovně v ko mi si
Grantové agen tu ry České re pu b li ky. Ja ko členka Názvoslovné ko mi se města Ostra vy
se podílela na podobě ostravského uličního názvosloví a má za se bou i rozsáhlou
popularizační činnost. 

Ti, kdo doc. Bay e ro vou, tu to výraznou po sta vu české a slovanské ono ma sti ky,
znají, si však necení po uze jejího vědeckého přínosu k roz vo ji našeho obo ru, ale mají
ji rádi i pro její jemný hu mor, skro mnost a neobyčejný šarm. Právě to ji činí
výjimečnou a neo pako vate lnou osobností.

Mi lan Harvalík, Pra ha

Ju bile usz Sva tavy Ma chovej

Doc. PhDr. Sva ta va Machová, CSc., zna na cze ska bo he mi stka, uro dziła się
19 sie r p nia 1939 ro ku w So ko l ni cach pod Brnem. W la tach 1956–1961 od była dwu-
kie run ko we stu dia filo lo gi cz ne w Wy ższej Szko le Ję zy ka i Li te ra tu ry Ro sy j skiej
w Pra dze (ru sy cy sty ka z bo he mi styką), po uko ń cze niu któ rych pra co wała przez rok
w li ce um ogó l no kształcącym w id lo cho vi cach ja ko na uczy cie l ka ję zy ka cze skie go
i ro sy j skie go.

Na stę p nie, w 1962 ro ku, pod jęła pra cę na Uni wer sy te cie Ka ro la w Pra dze na Wy -
dzia le Filo zo fi cz nym w Ka te drze Języ koz na w stwa Ogó l ne go. Roz po częła wów-
czas, pod okiem prof. PhDr. Pe tra Sgal la, Dr.Sc., swo je ba da nia na uko we w dzie dzi -
nie języ koz na w stwa ogó l ne go. Jej szcze gó l ne zain tere so wa nia kon cen tro wały się
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wo kół wpro wa dza nia do no wo cze s nych ba dań ling wi sty cz nych me tod mate ma ty cz -
nych. Ba da nia te za owo co wały  w 1969 ro ku pracą do ktorską i uzy ska niem przez Sva -
ta vę Ma chovą ty tułu CSc. w za kre sie języ koz na w stwa ogó l ne go ze spe cja li zacją lin g -
wi sty ka mate ma ty cz na. W Ka te drze Języ koz na w stwa  Ogó l ne go Sva ta va Machová
pra co wała do ro ku 1972.

Swo je zain tere so wa nia me to da mi mate maty cz ny mi w lin g wi sty ce Ju bi la t ka roz -
wi jała na stę p nie na Wy dzia le Matema tyczno -Fizy cz nym Uni wer sy te tu Ka ro la, gdzie
w la tach 1972–1990 pra co wała początko wo w zakład zie lin g wi sty ki alge bra i cz nej,
a na stę p nie w zakład zie in for ma ty ki Cen trum Kom pute ro we go.

Po lem ba da w czym Sva ta vy Ma cho vej jest prze de wszy stkim ję zyk cze ski. Szcze -
gółowym stu diom nad nim mogła po świę cić się Ju bi la t ka ta k że dzię ki pod ję ciu pra cy
w Ka te drze Ję zy ka Cze skie go na Wy dzia le Peda go gi cz nym Uni wer sy te tu Ka ro la
w Pra dze w la tach 1990–2007. W 1993 ro ku Sva ta va Machová zo stała mia no wa na
do cen tem w dzie dzi nie: fi lo lo gia, spe cja l ność ję zyk cze ski, na pod sta wie prze wo du
habi lita cyj ne go, któ ry prze biegł na Wy dzia le Peda go gi cz nym Uni wer sy te tu Ka ro la
w Pra dze w opa r ciu o roz pra wę ha bi li ta cyjną pt. Ter mi no gra fie – speciální případ le -
xi ko gra fie.

Swoją pracą ba dawczą, ale ta k że or ga ni za cyjną, Sva ta va Machová przy czy niła
się do roz wo ju Ka te dry Ję zy ka Cze skie go, szcze gó l nie zaś w za kre sie współpra cy
mię dzy naro do wej, jaką jed no stka ta pod jęła z Ka tedrą Sla wi sty ki uni wer sy te tu
w Mon tre a lu. Z ini cja ty wy Ju bi la t ki roz po częły się wów czas w Ka te drze pra ce nad
słow ni ka mi  frek wen cyj ny mi1. Wa r to ta k że pod kre ślić, że w la tach 1994–1996 pełni-
ła Ba da czka fun kcję pro dzie ka na ds. stu den c kich Wy działu Peda gogi cz ne go, a w la -
tach 2001–2006 fun kcję kie ro w ni ka Ka te dry Ję zy ka Cze skie go.

Od 2007 ro ku Sva ta va Machová swo je do świa d cze nie na uko we i orga niza cy j ne
po świę ca Ka te drze Fi lo zo fii na Wy dzia le Filo zo fi cz nym Za chodnio cze skie go Uni -
wer sy te tu w Pi l z nie. Pra cując w Zakład zie Te o rii i Fi lo zo fii Ko mu ni ka cji, re a li zu je
oprócz ba dań na uko wych ta k że swo je po wołanie dy da kty cz ne i pro wa dzi sze reg ró ż -
no rod nych teo re ty cz nych i pra kty cz nych przed mio tów z za kre su języ koz na w stwa,
np. języ koz na w stwo ogó l ne, kog ni ty w ne, te o ria ję zy ka, pra gma ling wisty ka, psy cho -
ling wisty ka itp.

Spe ktrum zain te re so wań na uko wych Ju bi la t ki jest sze ro kie: od teo re ty cz nych za -
gad nień języ koz na w stwa ogólnego, przez pro ble ma ty kę ter mi no lo giczną, se man -
tyczną i szczegółowe za gad nie nia cze skiej skład ni do pro ble mów dy da kty cz nych.
Jest au torką lub współau torką tak prac mono gra fi cz nych, jak i ar ty kułów. Szcze gó l ne
jed nak mie j s ce w Jej do ro b ku za j mują ba da nia nad skład nią cze sz czyzny. Te mu za -
gad nie niu po święciła wie le swo jej uwa gi, a wy ni ki ba dań opu b li ko wała m.in. w na -

stę pujących pra cach:  Příčina v syn ta xi češtiny (Pra ha 1972), Ex pe ri men ty s náhod-
ným generováním českých vět (w: Kon fe ren ce o ky ber ne ti ce, red. J. Hes, Pra ha 1976,
s. 203–210), Jemné proměny české věty („Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké
fa ku l ty Slezské uni ve rzi ty, Řada jazykovědná” D2, [Opa va] 2002, s. 33–40), Syn -
taktická no r ma – mono sti jejího poznávání (w: Spi so v nost a ne spi so v nost. Sborník
prací PedF MU v Brně, řada ja zy ka a li te ra tu ry, sv. 177, č. 35, red. I. Kolářová,
J. Obrovská, I. Ma r ti nec, Br no 2004, s. 152–155), Płasz czy z na syn ta kty cz na (w:  Roz -
wój ję zy ka cze skie go po aksa mi t nej re wo lu cji, red M. Ba lowski, Ra ci bórz 2005,
s. 116–134) czy Syn tax obecné češtiny („Bo he mi sty ka” 2008, roč. 8, č. 1–4,
s. 309–320).

Cen ne w ba da niach nad cze sz czyzną są ta k że pra ce Au to rki do tyczące za gad nień
ter mi no lo gii. Z te go za kre su szcze gó l nie isto t ne są pu b li ka cje: De ri ving ter mi no lo gy
from texts („Al fa” 1994, č. 7–8, s. 427–435), Ter mi no gra fie (w: Manuál le xi ko gra fie,
red. F. Čermák, R. Blatná, Pra ha 1995, s. 137–157) i Lingvistická ter mi no lo gie (w:
Te r mi na 2000,  red. J. emlička, Pra ha 2000, s. 212–215).

Na pod kre śle nie zasługują rów nież zain tere so wa nia Ju bi la t ki związa ne z se man -
tyką ję zy ka ogó l ne go jak rów nież arty sty cz ne go, po nie waż ich owo cem są in te re -
sujące pu b li ka cje, np.: Lingvistické aspe kty dia lo gu o významu („Český ja zyk a li te ra -
tu ra” 48, 1997–1998, s. 22–30) czy Autorský slovník básnického díla Ja ro s la va Se i fe -
r ta (w: Filologické stu die, Pra ha 1997, s. 29–34). Zwłasz cza ta osta t nia po zy cja jest
isto t na dla roz wo ju lin gwi sty ki cze skiej, po nie waż sta no wi przy czy nek do ba dań nad
idio le ktem pi sa rza (ję zy kiem po ety c kim), a więc do pro ble m ty ki, któ ra w języ ko -
znawstwie cze skim by wa sto sun ko wo rza d ko po ru sza na2. W tym nu r cie mie ści się
tak że ko le j na pu b li ka cja Sémantika & pra gma ti ka ja ko lingvistické disciplíny (Pra ha
1996; współau tor Mi le na Švehlová), któ ra do cze kała się już dru gie go wy da nia (Pra ha 
2001).

Sva ta va Machová w swo ich ba da niach wie le mie j s ca po świę ciła ta k że za gad nie -
niom dy da kty ki ję zy ka cze skie go w od nie sie niu za rów no do szkoły śred niej, np.:
Výuka obecných výkladů o ja zy ce na gymnáziích („Český ja zyk a li te ra tu ra” 51,
2000–2001, s. 10–18), Kon flikt v interpersonální ko mu ni ka ci (w: Výuka pra gma tic-
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1 Por. artykuł oko licz no ścio wy poświęcony Sva ta vie Machovej au to r stwa Nadědy Kvít-
kovej, K ivotnímu jubileu Svatavy Machové, który ukazał się w „Bo he mi sty ce” (4/2004,
s. 311–313). 

2 Prace nad słownikiem języka Ja ro s la va Seiferta miały swoje opracie we wspo mnia nej
powyżej mię dzy naro do wej współpracy Katedry Języka Czeskiego Wydziału Peda gogi cz ne go
UK: „Zaslouila se [Svatava Machová – G.B.] o rozvíjení mezinárodní spolupráce s katedrou
sla vi sti ky kanadské uni ve rzi ty v Mon tre a lu. Z její ini cia ti vy se pomocí kanadského programo- 
vého zabezpečení Con cor der začaly re a li zo vat a ještě stále na katedře realizují práce na frek-
venčních slovnících” (Kvítková 2004, s. 312).

Należy tutaj także dodać, że w ramach tej działności powstała na Wydziale Peda go gi cz nym
Uniwersytetu Karola także monografia N. Kvítkovej Staročeský text z kvan ti ta tivního hlediska
(Praha 2001), publikacja prezentująca ciekawy, bo dia chro ni cz ny aspekt badań sta ty sty cz nych.
Przedmiotem zain tere so wa nia N. Kvítkovej jest tutaj język osobniczy tzw. Dalimila, autora Sta -
ro cze skiej Kroniki,  czyli czter nasto wie cz na czeszczyzna.



kých aspektů řečové ko mu ni ka ce ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ II, red.  S.
Machová, M. Šamalová, Pra ha 2007, s. 72–82) czy Ma ni pu la ce v interpersonální ko -
mu ni ka ci (w: Výuka pragmatických aspektů řečové ko mu ni ka ce ve vyšších třídách
gymnázií a na SOŠ II, red.  S. Machová, M. Šamalová, Pra ha 2007, s. 83–103),  jak
i wy ższej ucze l ni, np.: Syntaktický po pis češtiny a je ho univerzitní výuka (w: Čeština – 
bádání a učení, Br no 2007, s. 119–123).

Szcze gółowe go omó wie nia wy ma ga ko le j ne dzieło Ju bi la t ki, któ re wy ra sta z jej
do świa d cze nia dyda kty cz ne go. Jest bo wiem Sva ta va Machová jedną z ini cja to rek po -
wsta nia in ter neto we go słow ni ka bohemi stów- ling wi stów3 Slovník osobností lin-
gvistické bo he mi sti ky, któ re go ze spół re da kcy j ny składa się z trzech osób: Sva ta va
Machová, Klára Chvátalová, Václav Velčovský. Jest to pu b li ka cja ze wszech miar
god na uz na nia, po nie waż lin g wi sty ka cze ska nie dys po no wała do tej po ry słow ni -
kiem te go ty pu. Na te mat hi sto rii po wsta nia pu b li ka cji Ba da czka wraz z Klárą
Chvátalovą w na stę pujący spo sób wy po wia dają się w ar ty ku le, ja ki za mie sz czo ny zo -
stał na stro nie in ter ne to wej wraz ze słow ni kiem: „Účastníci kurzů základů obecné
jazykovědy, který je součástí studijního pro gra mu budoucích učitelů češtiny na
Pedagogické fakultě Uni ve rzi ty Ka r lo vy, při svém stu diu často postrádali pu b li ka ci,
v ní by mo hli zji stit různé in fo r ma ce o oso b no stech lingvistické bo he mi sti ky. Tak se
zro di la myšlenka, e by základy takové pu b li ka ce mo hli po loit sa mi”. Po wy ższy ar -
ty kuł za wie ra ta k że teo re ty cz ne i pra kty cz ne da ne do tyczące stru ktu ry słow ni ka, hi -
sto rii je go po wsta nia i prac nad tą pu b li kacją. Wa r to pod kreślić za le tę słow ni ka, jaką
jest fakt, że obe j mu je on oprócz cze skich bo he mi stów ta k że sy l we t ki bohemi stów-
 cudzo ziem ców, któ rych bio gra my z łatwo ścią mo ż na od na leźć dzię ki za mie sz cze niu
oprócz alfa bety cz ne go in de ksu na zwisk ba da czy ta k że in de ksu według na ro do wo ści.

Słownik zaczął po wsta wać w 2004 ro ku a auto ra mi ha seł by li stu den ci Wy działu
Peda gogi cz ne go. Sva ta va Machová i Klára Chvátalová na to miast za jęły się usta le -
niem mi kro stru ktu ry i ma kro stru ktu ry słow ni ka, a na stę p nie hasła opra co wa ne przez
stu den tów spra w dzały, po pra wiały i umie sz czały we właści wym słow ni ku ele ktro ni -
cz nym. Ba da cz ki  słusz nie zwra cają uwa gę, że słow nik w tra dy cy j nym książko wym
wy da niu wy ma gałby wy so kich nakładów fi nan so wych, dla te go też god ny uz na nia
jest po mysł re a li za cji w pie r wszej ko le j no ści słow ni ka ele ktro niczne go, któ ry mo że
wejść w obieg bez wy so kich ko sztów i sto sun kowo szy b ko, a w do bie dzisie j sze go
sze ro kiego do stę pu do In ter ne tu i je go do stę p ność jest ta k że zna cz na.

Doc. PhDr. Sva ta vie Ma cho vej, CSc. w związku z ob cho dzo nym ju bi le u szem,
chce my ży czyć wie lu sił i zdro wia do re a li za cji da l szych pla nów za wo do wych, wie lu
su kce sów w pra cy na uko wej i w ży ciu oso bi stym, a ta k że po go dy du cha i uśmie chu na 
co dzień.

Gra ży na Ba lo wska, Opo le

K osm desát inám Ivana Lut ter era

Prof. PhDr. Ivan Lut te rer, CSc., se na ro dil 18. září 1929 v Pra ze a po maturitě na
reálném gymnáziu stu do val češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě Uni ve rzi ty Ka -
r lo vy. Zájem o ono ma sti ku v něm vzbu dil u v dobách studií pro fe sor Vladimír
Šmilauer, jubilantův učitel a odborný vzor. Po absolvování FF UK v r. 1952 se I. Lut -
te rer stal le kto rem a později odborným asi sten tem na katedře češtiny pro ci zin ce.
V r. 1961 přešel na ka te dru českého a slovenského ja zy ka, jejím členem byl a do
svého od cho du do důchodu v r. 1994. V průběhu svého dlouholetého působení na této
katedře se spe cia li zo val zejména na hi sto ric kou mlu v ni ci a vývoj ja zy ka a ja ko
nástupce V. Šmilauera vedl výběrové semináře z ono ma sti ky.

Od těchto disciplín se také odvíjí okruh odborných zájmů Iva na Lut te re ra – výuka 
češtině ja ko cizímu ja zy ku, stará čeština a především ono ma sti ka. Je ho zkušenosti
s výukou zahraničních studentů – bohemistů by ly zúročeny v učebnici češtiny pro
Číňany (Sien–taj ťie–kche–jü kche–pen / Učebnice moderní češtiny, Pe king 1959,
2. vyd. – 1963) a v Mlu v ni ci současné češtiny ja ko cizího ja zy ka (I. Pol da uf, Mlu v ni ce
současné češtiny ja ko cizího ja zy ka, Pra ha 1962), na ní au to rsky spo lu pra co val. Ju bi -
lan to va orien ta ce na starší sta dia ja zy ka našla uplatnění ne jen v je ho statích, ale
i v editorské činnosti: v r. 1970 připravil do ti sku nové vydání učebnice staročeského
tvarosloví V. Váného (V. Váný, Historická mlu v ni ce česká II. Tvarosloví, 2. vyd.,
Pra ha 1970), v r. 1978 vyšlo je ho zásluhou 2. vydání etymologického slovníku J. Ho-
lu ba a S. Ly e ra (Stručný etymologický slovník ja zy ka českého, 2. vyd., Pra ha 1978).

Obdivuhodná svou kva li tou i kvan ti tou je práce I. Lut te re ra na po li ono ma sti ky.
Lze kon sta to vat, e v českých onomastických výzkumech druhé po lo vi ny 20. století
ne e xi stu je snad ádná závanější otázka, do jejího řešení by ju bi lant výrazně
nezasáhl, a ádný významný směr bádání, který by ne byl ovlivněn je ho so u dy a
úvahami – připomeňme, e právě je ho stu die podstatně přispěly k roz vo ji české so -
cioo noma sti ky. Tematická náplň onomastických příspěvků I. Lut te re ra je bohatá a
rozmanitá, jed no však mají společné. Charakteristickým zna kem všech je ho prací je
promyšlenost, hlo u b ka po hle du a bezpečná orien ta ce v pro ble ma ti ce, co au to ro vi
umoňuje do brat se samé pod sta ty věci a předloit nové, cenné po zna t ky.

Je to mu tak u je ho výkladů tzv. přezdívkových místních jmen, které představují
přelom v je jich dosavadní in ter pre ta ci, u statí o vývoji slovotvorných typů českých
a šířeji i slovanských místních jmen i u zkoumání česko-německých kontaktů
reflektujících se ve vlastních jménech. Stra nou ju bi lan to vy po zo r no sti nezůstaly ani
příspěvky promýšlející te o rii a me to do lo gii ono ma sti ky a kon ce pci výzkumů
vlastních jmen, sta ti o ur ba no ny mech a otázky spojené se standardizací
geografického názvosloví. Je ho spolupráce na ekumenickém překladu bi b le se od ra -
zi la v článcích o převádění biblických vlastních jmen do češtiny.
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3 Słownik jest dostępny pod adresem in ter ne to wy http://kcjl.modry.cz/studenti/sl_index.htm.



K vrcholným dílům I. Lut te re ra a současně i české ono ma sti ky patří mo no gra fie
Vývoj místních jmen a osídlení v povodí Or lic (Choceň 1969), která je do dnes vzo rem
pro práce sledující vztah me zi toponymií určitého re gio nu a způsobem je ho osídlení.
Ju bi lant má zásluhu i na vzni ku populárně vědeckých publikací Původ zeměpisných
jmen (I. Lut te rer, L. Kropáček, V. Hunáček, Původ zeměpisných jmen, Pra ha 1976),
Zeměpisná jména Československa (I. Lut te rer, M. Majtán, R. Šrámek, Zeměpisná
jména Československa, Pra ha 1982) a Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve
Sle z sku (I. Lut te rer, R. Šrámek, Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Sle z sku,
Havlíčkův Brod 1997).

Neméně významná je pedagogická činnost Iva na Lut te re ra. Během více ne
čtyřiceti let se o je ho kvalitách mo hly přesvědčit sto v ky je ho áků. Ja ko přednášející
dokáe ju bi lant posluchače za uj mo ut jasným po hle dem na věc a poutavým a
srozumitelným výkladem i těch nejkomplikovanějších otázek. Není pro to di vu, e je -
ho přednášky a semináře patřily me zi stu den ty vdy k nejvyhledávanějším. Ja ko le -
ktor češtiny přednášel I. Lut te rer rovně v cizině – v Pe kin gu, v Berlíně a v Londýně;
na po dzim 1988 ab so l vo val ja ko hostující pro fe sor tříměsíční přednáškový po byt na
univerzitě v Oma ze (Ne bra ska, USA).

Své vědomosti a scho p no sti ju bi lant prokázal rovně v četných funkcích a ja ko
člen řady komisí a organizací. I. Lut te rer tak působil ne bo působí mj. v Názvoslovné
ko mi si Českého úřadu geografického a kartografického, v Ame ri can Na me So cie ty,
v Ko mi si pro slo van skou ono ma sti ku při Mezinárodním komitétu slavistů, ve
Starozákonní překladové skupině Ekumenické ra dy církví, v In ter na tio nal Com mit tee 
of Ono ma stic Scien ces a v Onomastické ko mi si (dříve Místopisná ko mi se ČSAV; v
le tech 1973–1984 byl jejím vědeckým tajemníkem, v současnosti je členem jejího
předsednictva). Úzce spo lu pra cu je rovně s Ústavem pro ja zyk český: v l. 1972–1975
byl externím vedoucím je ho onomastického oddělení, v r. 1974 se stal členem
redakční ra dy „Zpra vo da je Místopisné ko mi se ČSAV” (později „Onomastický zpra -
vo daj”, od r. 1995 „Ac ta ono ma sti ca”), v le tech 1990–2003 byl členem redakční ra dy
dalšího časopisu vydávaného ÚJČ, „Naší řeči”, je re cen zen tem Slovníku pomístních
jmen v Čechách.

Ve svých pracích vychází I. Lut te rer z nejlepších teoretických a metodologických
tra dic české onomastické školy za loené V. Šmilauerem a ja ko její čelný představitel
a Šmilauerův pokračovatel je s obdi vu hod nou akribií plodně rozvíjí, vnášeje zároveň
do českého prostředí nové po zna t ky ze zahraničí. Není po chyb o tom, e je jedním
z těch, kteří vti skli onomastickému bádání dnešní pod obu. Pomáhal určovat směr
a utvářel kon ce pci moderní české ono ma sti ky a za slouil se ne ma lou měrou o to, e
česká ono ma sti ka je respektována i v mezinárodním měřítku. Je ho ce loivotní od da -
nost obo ru, vynikající dlouholeté výsledky a osobní kva li ty jsou neocenitelným
příkladem pro nás všechny.

Mi lan Harvalík, Pra ha
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