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Tamás BER KES 

Budapeš

Ro man ti s mus a bie de r me ier: směry
komplementární či disjunktivní?

O de fi ni ce ro man ti s mu není no u ze – spíš na opak, je jich a nepře-
berné mnoství. Avšak ani de fi ni ce nám sa ma o sobě nepomůe, ne -
bo  kadý po jem získává svůj význam a v daném kon te x tu. K to mu to
kon te x tu se váe samozřejmě také rozsáhlá odborná li te ra tu ra, je
zkoumá pod sta tu to ho to uměleckého směru.

Tím vším jen předesílám, e ar gu men tu ji pro sa mo sta t nost středo-
evropského ro man ti s mu a je ho pojetí ja ko literárního směru (ma je zde 
na my s li li te ra tu ru národů me zi ru skou a německou ja zy ko vou ob las-
tí). Dle mého tvrzení je ro man ti s mus prvním uměleckým směrem ve
středoevropském pro sto ru, který je i z hle di ska světové li te ra tu ry sa -
mo sta tnou, svéprávnou součástí evropské ku l tu ry. Komparatistický
přístup neopomíjí jednotlivé národní literárněvědné tra di ce, ovšem na
svůj předmět pohlíí ja ko na jednolitý ce lek. Ko m pa ra ce je si ce kon -
strukt, avšak činnost literárního hi sto ri ka snad ani nemůe vy pa dat ji -
nak. Právo na exi sten ci jí dává to, e při po hle du z jisté vzdálenosti
vidíme ja ksi zřetelněji, e je ro man ti s mus jednotným uměleckým
a myšlenkovým směrem a zároveň prvním velkým so u hr nem středo-
evropských li te ra tur. Z hle di ska literární hod no ty se v této době rodí
celá plejáda vynikajících autorů, kteří dávají zaznít zmo der ni zo va-
nému ane bo zce la nově vytvořenému literárnímu ja zy ku1. Aby chom
připomněli alespoň ty nejvýznačnější, patří sem český Mácha, Poláci
Mi c kie wicz a Słowa cki, maďarští básníci Vörösmarty a Petőfi, Slo vi -

nec Prešeren, Ukra ji nec Ševčenko – ale i „prokletí básníci” z období
roz kla du ro man ti s mu (Kra si ń ski, No r wid, Emi ne s cu). Opodstatnění
mému tvrzení dodává současně to, e v to m to kon te x tu lze snad lépe
po so u dit často di sku tova nou otázku českého bie der me ie ru2.

Ro man ti s mus – na rozdíl od předchozích směrů – ne spo jo val ideu
národní svo bo dy a osobního štěstí zce la bez problémů, na opak je spíše 
vzájemně kon fron to val, a tím po uka zo val na nestálou, značně pa ra -
doxní po va hu to ho to vzta hu. Je ho nejdůleitější ide ou by la indi vidu a -
li ta, ovšem ne nějaká obecně lidská – ja ko v sen ti men tali smu – nýbr
in dividu a li ta ja ko „jedinečný exemplář”, jen pomocí po ezie ztoto-
něné s tvořením vykonává činy. Básník obdařený inspirací nahlíí do
hlu bin lidské duše, která se otevírá prostřednictvím snu a stavů šílen-
ství. Rozpadá se tak kantovská představa, e me zi morálním do brem
a estetickým krásnem exi stu je nutný vztah. Pod le to ho to pojetí není
pro hod no tu romantického díla nejdůleitější téma a ideová náplň,
nýbr in ten zi ta vnitřní fo r my (Bojtár 2008, s. 168–172). Básnický
pro gram je u Máchy čistě individuální: 

Marně se snaí svět ho suovati!
Skutkové jeho z Boha záře jsou
Seslány na zem tmu osvětlovati!
                 (Znělky, 8)

Romantického hrdi nu pojí se světem dvojaký vztah: stojí v čele bo -
je za svo bo du svého národa, ovšem v so u la du se svou pro ro c kou rolí je 
takté osamělý. Jak píše Petőfi:

...Bůh činí
tyto sloupy plamenné 
z básníků, by vedli
lid svůj v Kanaán. 
           (Básníci 19. věku)

V dialektickém roz po ru s to u to rolí trpí romantický hrdi na v době
útlumu činnosti po ci tem odcizení a roz pol ce no sti. Předimenzovaný
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ra tu ry. 2 Otázkou českého bie der me ie ru se podrobněji zabývám v: Berkes 2006, 2007.



je di nec nemůe nalézt reálnou skutečnost, je by ho by la hodná. Prchá 
před pokryteckým světem: do snu, do nedotčené přírody, na pe ri fe rii
společnosti, ba i do smrti. Si tu a ci se be sa ma i je din ce ja ko takového
zto toňuje s postavením lo u peníků, cikánů a jiných psanců. Pro to
zvolává Mácha v závěru Máje tak působivě i své křestní jméno – iden -
ti fi ku je se tím s popraveným Vilémem a poté umírající Ja r mi lou. Na
rozdíl od kon ven ce, která uvádí ro zum a cit v so u lad, je nyní láska
vášní, je všechno zničí.

Středoevropský ro man ti s mus la i ci zu je dějiny, přírodu na opak ob -
dařuje metafyzickými scho p no st mi. V bo ji hi sto rie li d st va a ostatní
přírody se svo bo da jeví někdy ja ko dobrá, lidská svo bo da, jin dy ja ko
svo bo da špatná, nelidská. Romantická reflexivní ly ri ka dává této dia -
le kti ce zaznít tra gi c kou si lou. Vörösmarty ve svém Mo no lo gu No ci ja -
ko by „la i ci zo val apo ka ly p su”: dějinné dílo člověka ztro sko ta lo a zbyl
prázdný Ko s mos: Příroda postrádající smysl, je netečně vy kre s lu je
a poté stírá jednotlivé ob ra zy dějin je den po druhém (Bojtár 2008,
s. 183).

Z to ho všeho vyplývá, e me zi romantickým pojetím člověka
a slubou věci národní můe být jen vratká rovnováha. Ke zto tonění
je din ce a společnosti můe dojít po uze skrze ideu, která po vauje ná-
rod za kolektivní oso b nost. Stejně ja ko je di nec, i národ se stává hod -
notným jen ve své výjimečnosti, křiklavé podobě, co dodává na cio -
nali z mu do dnes citelné romantické zabarvení. V myšlence slovanské
vzájemnosti ne bo maďarského vědomí vlastního poslání se ob je vu je
kon strukt „národního náboenství”. Nejlepším příkladem je polský
me sia ni s mus, jen chápe hi sto rii ja ko naplnění Boího plánu a v je ho
pojetí je Pol sko Kri stem národů. Jedná se o tele olo gic kou fi lo zo fii
dějin, která i přes všechna pozdější pokřivení v zásadě ne by la na cio -
nalistická. Ve třetím dílu Try zen (Dzia dy), ve „vi zi” kněze Pio tra se
Mi c kie wicz staví za morální po li ti ku a Rusové (Moskalové), vra zi
polského li du, později docházejí odpuštění.

Romantický spi so va tel vnímal svět v kon te x tu protichůdných otá-
zek. Je člověk svobodný, ne bo je za ja t cem jakéhosi vyššího smy s lu?
Má prchno ut ze světa, ne bo se po ku sit ho přetvořit? Odpovědi vy ka-

zují významné od chy l ky i v rámci ivotního díla jednotlivých au torů.
U Vörösmartyho vidíme národ jed nou v jarním rozkvětu, jin dy je při-
pravený po loit se do hro bu. Paralelní přítomnost obsahově pro ti-
chůdných prvků – dobrého a zlého, tragického a komického atd. – či
do kon ce je jich vzájemné prolínání tvoří ce lek díky iro nii. Ironické
vidění světa tak není po uze náhodným, nýbr zce la podstatným ry sem
ro man ti s mu. V přímém důsledku to ho pak na místo stejnorodé krásy
na stu pu je útrkovitý způsob vyjádření, v něm má své pevné místo
ošklivost, dis ha r mo nie. Zlo m ko vi tost vyjadřuje kon trast me zi ji sto tou 
vědění a ne moností po so u dit lidské činy. Mi c kie wicz na psal své
Tryz ny (Dzia dy) záměrně ja ko to rzo. Z iro nie s kritickým ostřím se
dále vy vi nu la po chy b nost, která se týká smy s lu bytí a z to ho vyplýva-
jící proměnlivosti hod not. V maďarské literatuře by chom mo hli ci to -
vat raný příklad bezvýchodné iro nie u Kölcseyho:

A  v jakékoliv náladě
Zjeví se štěstí vrtkavé,
Není to špatné, ani dobré, ne:
Vše pouze marné je!
            (Va ni ta tum vanitas)

Roz klad ro man ti s mu ja ko literárního směru trvá několik desetiletí
a po uka zu je dvěma směry. Jed nak k epigonům, kteří rozmělňují jed -
notlivé prvky uceleného uměleckého a myšlenkového systému (z ná-
rodní ide je se stává pouhý na cio nali s mus, z vášnivé lásky klišé). Dru-
hý směr se obrací ke krajnímu pe si mi s mu a popírá jed nu ze základních 
intencí ro man ti s mu. Me zi představiteli to ho to směru nacházíme vy ni-
kající au to ry, ji krouí ja ko me te o ri ty ja ko by vytrené z ro man ti s mu.
Kra si ń ski a Madách se odvracejí od národní ide je – a v důsledku její
ab sen ce nacházejí ve světě jen samé dílčí hod no ty odsouzené k ne z da -
ru. V případě Emi ne s ca a No r wi da je zpochybněna autentická po va ha
oso b no sti: je di nec je ohroen prázdnotou i vyvrením. Metafyzický
význam nabízí u Emi ne s ca skrytý ja zyk, jej lze vyčíst z hu de b no sti
veršů, u No r wi da pak neosobní boj hodnotových řádů.

Na základě to ho to krátkého nástinu je moná lépe pochopitelné, e 
výklad literárního bie der me ie ru lze uskutečnit jen v kon te x tu ro man ti -
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s mu, a právě ve vzta hu k ro man ti s mu se skrývá i klíč k je ho po cho pe-
ní. Ka rel Krejčí upozorňoval na to, e bie de r me ier není jakýsi „me zi -
styl” uprostřed kla si ci s mu a ro man ti s mu, ale e je pro dlouením sen ti -
men tali smu v době re vo lu ce ro man ti s mu (Krejčí 1969, s. 167). 

V základní stylové vrstvě čerpá ze sen ti men tali smu přibarveného
prvky kla si ci s mu, k němu se přidruují prvky preromantické a čistě
romantické. Bie de r me ier k to mu navíc dodává důvěryhodně vy kre s le- 
né prostředí, ačkoliv se zde samozřejmě jedná o „sty lizo va nou věc-
nost”, která má jen málo společného s přísně pojatým re a li s mem. Jed-
ná se spíše o ekle kti c kou směs zmíněných prvků, je se zpětnou reakcí 
na ro man ti s mus usta lu je v jednotný ce lek. Vše, co je zde romantické,
v sobě zároveň ne se ambivalentní význam.

Nejdůleitějším novým prvkem je obecná re zi g na ce na monost
sebeuplatnění svobodné oso b no sti. Je li ko společenské da no sti ne u -
moňují je din ci plně se roz vi no ut, re zi g na ce znamená přijetí vy nu ce-
ného kli du a společenské ha r mo nie. Staení se do soukromí není pro -
te stem, ale uznáním nevyhnutelného. Uzavření se do soukromí ovšem
zároveň otevírá pro stor vnitřní svo bo dy, která je nutně ohraničená,
a umoňuje proít po cit tichého a útulného štěstí. Hledání zátiší a zá-
větří a kult domáckosti a rodinné po ho dy, sna ha o nalezení ušlechtilé-
ho ideálu v so u la du s pasivní loa ja li tou tu vy kre s lu je sí  významových 
prvků, která zajiš uje sémantickou jed no tu bie der me ie ru ja ko literár-
ního směru.

Idy la, která tímto způsobem vzniká, je ovšem vratká a omezená.
Epizodní příběh Vi ktor ky v Babičce ni jak nenarušuje bie der me ie rov-
ský cha ra kter díla ja ko ce l ku. Příběh Vi ktor ky je sám o sobě vloenou
čistě ro man tic kou no ve lou, která ivelně vyjadřuje ohroení této idy ly 
(Tureček 2004, s. 391–392). De mon stru je, e nebezpečí pramení ne -
jen z cizích vnějších sil, ale i z nevypočitatelných po hnu tek, které se
skrývají hlu bo ko v nevědomí. Překročí-li jed no t li vec bezpečný kruh
vymezený zkušeností obecných zvyků, aby dospěl k individuálnímu
bytí, otevírá tím zároveň ce stu démonickým silám. Ničivá láska vy vi-
nuvší se z erotického okouzlení zba vu je po ut, svo bod nou oso b nost

ovšem také sráí. Epizodický příběh Vi ktor ky je kon tra stem, jen je
po sta ven do pro ti kla du k hlavnímu dějovému pro udu.

Společnost zde zobrazovaného světa není jednoduše idylická, je
přímým důsledkem „dolaďování” a „vyrovnávání” vyplývajícího ze sé- 
mantického řádu biedermeierovského směru. Stejně ja ko u maďarské- 
ho Jó ka i ho a polského Kraszewského, také dílo Němcové staví na vzá-
jemné spolupráci společenských tříd: sociální ne spra vedl no sti jsou
vyrovnávány harmonií smíru a porozumění3. Hlavní dílo Němcové te -
dy ne l ze umístit do pojmového řádu ro man ti s mu ani re a li s mu. Od re a -
li s mu jej dělí je ho duchovní ideály, přesněji ideologická kon stru kce,
která při zobrazení skutečnosti vychází ze světa ne z kaeného li du ijí- 
cího v so u la du s přírodou. Její střízlivý re a li s mus není no e tické po va -
hy, je to eklektické spojení ideálního s praktickým. Od ro man ti s mu jej
pak odlišují základní ideologické zna ky, které jsou vestavěny do sé-
mantické stru ktu ry díla. Umírněný idealizující ro man ti s mus není bie -
der me ie ru cizí. Cizí mu je však romantické pojetí oso b no sti a celý je -
ho světový názor. Po sta vu babičky to ti ne l ze po vaovat za in di vi du -
um v moderním slo va smy s lu. Dílu Němcové je cizí tragická zho u ba,
po chy b no sti, neřízený střet protichůdných citů a přílišný důraz na osob- 
nost. Stěí je moné dílo Němcové po su zo vat na stejné rovině s Mi c -
kiewiczovými extatickými vi di na mi mučednictví polského národa,
které za střídání rozevlátého pa to su s hořkou ironií vyzývají k bo ji me -
zi ne bem a zemí. Ro man ti s mus to ti vybízí ideu svo bo dy a štěstí ke
střetu, napadá hlubinné vrstvy lidské duše a celý svět mění v kolbiště
pro so u boj do bra a zla. Bůh je z dějiště světa vy pu zen, pa nu je svo bo da
a náboenství nekonečné Přírody. Člověk je v to m to kon te x tu součas-
ně „zešílevším blátem” i „bytostí s boskou tváří” (Mihály Vörösmar-
ty, Lidé). Svo bo da je to ti ne jen svo bo dou člověka, ale také svo bo dou
sil obrácených pro ti člověku (Bojtár 2008, s. 180).
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individu ali s mus, ale pro méně známá díla maďarského bie der me ie ru prostřední
kvality je bez výjimky charakteristická majálesová nálada a filantropický myšlen-
kový svět, v něm je místo jen pro „umírněný” ro man ti s mus. Srov. Zolnai 1940,
s. 63–87.



Bie de r me ier se však od romantického ob ra zu světa, jen je přes
veškerou mnohotvárnost ro man ti s mu ucelený, ne jen di stan cu je, často
se pro ti němu přímo staví. V pro ti kla du k nez kro t no sti svo bo dy chválí
ctnost sebekázně a sebeomezení. „Blouznivé snění ničí ivot” – zní
slavný verš maďarského ro man ti ka Vörösmartyho, který po uka zu je
na to, e oba pro udy lze rozlišit i v rámci jediného ivotního díla.
Ideálem bie der me ie ru není světobol, ale hrdi na znající a dodrující
míru, hrdi na, který ve svém smýšlení o světě není zastáncem krajností. 
Nejvýznamnější díla bie der me ie ru to ti svou základní sémantickou
sta v bu vytvářejí v kon fron ta ci s ro man ti s mem. Stačí tu poukázat na
Ky ti ci a provést srovnání první a konečné ve rze Záhořova loe, které
jasně po uka zu je na to, e Er be no vo ce loivotní dílo je pro dchnu to
vnitřním bo jem, který sváděl s Máchovým od ka zem. Je jich duchovní
boj vyjadřuje kon flikt in di vi dua a národní věci, co je u Mi c kie wi cze
a Vörösmartyho dialektickým pro ti kla dem uvnitř kon te x tu ro man ti s -
mu, zatímco u Er be na je svo bo da oso b no sti zúena a ome ze na.

Er ben se v celém svém díle snail up la t nit monumentální vyjádření 
národního cha ra kte ru. V ro ce 1842 odmítá Máchův romantický ti ta ni -
s mus, ne bo  individuální vzpo u ra pramenící z „moderního roze rvan-
ství” ohrouje literární pro gram národní ori gi na li ty (Vasák 1981,
s. 156–157). Zároveň se však v je ho vlastních baladách pro je vu je dé-
monský my sti ci s mus ro man ti s mu. V českém fo l kló ru hledá Er ben
hluboký smysl, přírodní sym bo li ku, li do vou fi lo zo fii, aby tak pro hlou-
bil národní indi vidu a li tu, ovšem ve svých básních hrdinům upírá svo -
bo du individuálního sebevyjádření. Vnitřní ko m po zi ce je ho ba lad ne -
se romantické ry sy, atmosféra je napjatá, často ponuře tragická: pří-
značné jsou pro ni zlověstné předtuchy, dvojsmyslné tuby, svíravá
úzkost. Kadodenní svět je naplněn mytickým smy s lem, čím je vy-
jádřena moc osu du, jednajícího pod le vlastních zákonů, v kon tra stu
s li d skou vůlí. Je di nec naráí na drsné zákony archaického řádu světa,
je vyadují bezvýhradnou poslušnost a určují osud všech lidí. Ten to
pradávný řád je uloen v kolektivní oso b no sti národa, a opro ti ní
představuje jed no t li vec relativně ne pa tr nou hod no tu4.

Český bie de r me ier by te dy měl být pojímán ja ko dědictví a po kra-
čování sen ti men tali smu a pre ro man tis mu: opro ti ro man ti s mu, je ho
sen ti men tali ta se ne spo ko ju je s ku l tem konvencionálních a obecně
prospěšných citů, ale – právě na opak – ve jménu individuální svo bo dy 
je připraven štěstí a ha r mo nii třeba i zničit.

Literatura

B e r k e s  T., 2006, Bie de r me ier jako strukturnětvorný činitel románu Babička
Boeny Němcové, [in:] Boena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků
z III. kongresu světové literárněvědné bo he mi sti ky, Sv. 3, ed. K. Piorecký.
ÚČL AV ČR, Praha, s. 178–196.

B e r k e s  T., 2007, The Ideal of Folk Culture in the Literature of the Czech National
Rebirth, [in:] History of the Literary Cultures of Ea st - Cen tral Europe.
Junctures and di sjun ktu res in the 19th and 20th centuries, Sv. III, ed. M. Cor -
nis - Po pe, J. Neubauer. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam
–Philade lp hia, s. 298–309.

B o j t á r  E., 2008, »Hazát és népet álmodánk«. Felvilágosodás és romantika
a középés kele t-eu ró pai iro dal ma k ban. Typotex, Budapest.

J a k o b s o n  R., 1935, Poznámky k dílu Erbenovu. I. O mythu. „Slovo a slovesnost”
1, s. 152–164.

K r e j č í  K., 1969, Les tendances préromantiques dans les littératures des re-
naissances nationales du XVIII-e et XIX-e sičcles, [in:] Actes du V-e Congrès
de ľ Association In ter na tio nale de Littérature Comparée, ed. N. Banašević.
Swets & Zeitlinger, Amsterdam, s. 167–172.

T u r e č e k  D., 2004, Bie de r me ier a součásná literárněvědná bo he mi sti ka, [in:] Bie -
de r me ier v českých zemích, ed. H. Lorenzová, T. Petrasová. KLP, Praha,
s. 386–393.

Literární pout’ Karla Hynka Máchy, 1981, ed. P. Vašák. Odeon, Praha. 
V o d i č k a  F., 1990, Erben časový a nadčasový. Sémantická intence Erbenovy

poezie a její dvojí původ, [in:] České studie. Ed. M. Grygar. Rodopi, Am ster -
dam–Atlanta, s. 269–301.

Z o l n a i  B., 1940, A magyar bie de r me ier. Franklin, Budapest.

Sum ma ry

The study focuses on the relation between Romanticism and Biedermeier,
considered as literary movements in pre-March Czech literature. This study’s basic
thesis is that we can interpret Biedermeier only in the context of Romanticism,
because only in relation to Romanticism is its fundamental semantic distinction
obvious. The study analyses the stylistic inosculation of both movements, on the basis 
of Czech texts with Hungarian and Polish parallels.
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4 K podrobnějšimu odhalení Erbenových antinomií srov. Jakobson 1935,
Vodička 1990, Berkes 2007.



Veronika HEÉ

Bu dapeš

Jan Křesadlo: po jetí a přijetí jeho tvorby* 

J a n  K ř e s a d l o  (1926–1995, vlastním jménem Václav Pin ka-
va) byl občanským povoláním klinický psy cho log, pa ra lelně však
dnes u zřídkavý typ po ly hi sto ra1. Byl matematický lo gik, básník, pu -
b li ci sta, překla da tel, kari ka tu ri sta, ilustrátor, hudební skla da tel a te pr -
ve a v posledních 15 le tech svého ivo ta i au tor be le trie. Část je ho
tvor by vycházela a po je ho smrti a do dnes ještě má nevydaná díla.
Tento více ne 15 let mrtvý spi so va tel má si ce úzký kruh svých nad-
šenců, pro širší literární obe cen st vo je však pořád málo známý, je ho
tvor ba u kri tiků vy vo la la smíšené po ci ty od vřelého uznání a k do sti
příkrému odmítnutí. V následujících řádcích se pokusím shrno ut cha-
rakteristické ry sy Křesa d lo vy tvor by a dále se zamýšlet nad příčina mi
je ho ve li ce ambivalentního přijetí.

1. Výrazné rysy Křesadlovy tvorby

Křesa d lo se si ce ohra dil pro ti názorům o je ho post mode rni s mu,
přesto velká část kri tiků ho tam, do určité míry oprávněně, zařazu je.
Ve tvárných po stu pech Křesadlových to ti je spo u sta typických
postmodernistických rysů, za to však v je ho ivotní fi lo so fii je mno ho
z iro nie i pa to su racionalistické éry vědy a umění. „Křesa d lo pouíval
po stupů post mo de r ny k po le mi ce s ní” (Ha man 2011). Ho j nost
podnětů z vlastních zkušeností do ma i v emi gra ci, dále z nej ro z ma -
nitějších sfér lidského ivo ta praktického i duševního, dále z vědy,
umění, náboenství a jiných zdrojů, umí au tor ve svých dílech stme lo -
vat v udivujícím způso bem bo ha tou, ne vdy c ky vy rov na nou, ale
vdy ve li ce svéráznou a je di nečnou uměle c kou tvor bu. 

Které jsou te dy nejnápadnější ry sy této Křesa d lo vy tvor by?

2. Epičnost 

Křesa d lo va tvor ba je poznamenána návratem k epično sti, au tor je
bytostným vy pravěčem, je ho kni hy „se čtou dobře”. Přitom je ho díla
představují osobitý typ  v y p r a v ě č e: 
– je  v š e v ě d o u c í,  známý z prózy 19. století, často se ponořuje do

duší a pohnutek svých postav;
– zároveň je i  v š e m o h o u c í  – rád si hraje s fikcí, nabízí různé

varianty zápletek (např. v Ru sti ca lii); 
– je celkem  l a s  k a v ý m,  důvěrným, lehce  i r o  n i  z u  j í c í m  vy -

pravěčem, který se svou hrou na mno hoznačnost a překvapu jící
konkluze sám dobře baví a zároveň baví svého čtenáře. Má sub jek -
tivně in timní vztah ke svému čtenáři, zatáhne ho do pro blémů umě-
leckého tvoření, dělí se s ním o své zna losti, vánost a ironická hra
se však vdycky u něho prolínají2. Čtenář si někdy nemůe být do -
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* Osobní pozadí. Největší můj objev z české li te ra tu ry za poslední desetiletí bylo 
rozhodně dílo Jana Křesadla. Sama jsem se k tomuto objevu dostala postupně. Ještě 
někdy v polovině 90. let se mi dostal do ruky exemplář Obětiny, ale tehdy mi jméno 
Křesadlo nic neříkalo, zevnějšek knihy a maně prolistované stránky se mi ne za m lou-
 va ly, až před několika lety jsem přečetla povídku Království české, která mě svou
rozmanitostí a ambivalencí pohledů velmi zaujala. Od té doby jsem se snažila
poznat co nejvíce autorových děl a stále mě zaměstnává otázka, čím to je, že ten
velice osobitý, myšlenkově náročný, přesto mimořádně zábavný autor tak těžce
zaujímá své místo v české literatuře, ba dokonce může se stát, že zapadne.

1 „Osmapadesátiletý debutant měl za sebou kariéru klinického psychologa (do
roku 1968 se zabýval sexuálními deviacemi, po emigraci působil v psychiatrické
léčebně v anglickem Colchesteru) a světově uznávané práce v oblasti matematické
symbolické logiky. Paralelně se věnoval umělecké tvorbě, především hudbě (jako
skladatel, zpěvák a sbormistr), ale také poezii a malování; zvládal též nepřehledné
množství jazyků (mimo jiné klasickou řečtinu nebo sanskrt).” (Vladimír Mikulka)
www.kresadlo.cz.

2 „– Zde však, laskavý čtenáři a spanilomyslná čtenářko, vidíme zdůrazněnu onu 
ideu, která se táhne jako červená nit celou touto knihou. Totiž, že nezřízená vilnost
vede ke zkáze, a to i bytosti jinak moudré, jako byli ti koně. Naopak, věrnost
ideálům – zde dosaď dle libosti příslušný genitiv –, pohyb na zdravém vzduchu,
činorodá píle a cílevědomá snaha… atd.” (Dům, s. 132)



cela jist, jes tli jde v Křesad lově vy právění o skutečné vědo mo sti
z neznámých mu vědeckých oblastí nebo o ironickou hru na vědu
(viz např. autorovy nesčetné ety molo gi zace, jeho naráky kul -
turně-hi storické, dále výklady z oblasti zoo lo gie aj.);

– má zdůrazněně  o s o b n í  p ř í s  t u p  k předmětu vy právění: roz -
mani tost světa ho ok ouzluje a udi vuje, po cit nadšení z krásy3 (která
tvoří zároveň sloitý kom plex s ab surd nem a oškli vostí4) umí
předat stejně in ten zivně, jako sar kas tické naráky;

– vyprávění je proplétáno zamyšleními, myšlenkovými  o d b o č -
k a m i  a  v ý k l a d y ,  neustále přeskakujícími hranice fi kti v no sti
a skutečnosti5. Narace otevírá svérázný, komplexní pohled na věci,
ukazuje rub i líc, odkrývá stále další a další, někdy velice pře-
kvapující aspekty, které schválně jdou proti běnému myšlení. Viz
např. jeho úvahy o š astném dětství (Fuga trium, s. 44) nebo

o ryzosti venkovského lidu (Ru sti ca lia, s. 65–67). Tento rys však
často učiní velmi inventivní i jeho cha ra kte riza ci postav, hlavně
cha ra kterů „fiktivních”, jako trpaslík Fido, Pan ge rach „poštovně
úřednického typu” s gryfí pod sta tou (Obětina), psí autor Lascius
a jeho tvoření, pes Fuzzy (Dům), ale i „skutečných”, jako Jindřich
Henry (Obětina) vybavený autobiografickými prvky, Cyprián
Belva (Skrytý ivot…) aj. U všech je zřejmá a rozpustilá ironická
hravost, ale zároveň nesou i absurdně trpké zkušenosti ze ivota
skutečného. Jinak řeče- no, v Křesadlových dílech jsou trapně
groteskní situace a ostuda základní, jakoby kosmické zkušenosti
lidského bytí, které lze zdolat jen (sebe)ironií a hrou.

3. Ra cio na li ta 

Ra cio na li ta Křesa d lo va vy pravěče je opírána o po stu py vědce-
 pozo rova te le, který bez zaujetí a před sudků hodnotí, někdy s a zará-
ejícím od stu pem, je vy lidské duše, nezřídka chorobné, i (s jejím
fungováním souvisící) lidské počínání.

Do na ra ce uvádí analýzu, typo lo gi za ci, učené poznámky: 
– nejčastěji ovšem z oblasti  p s y  c h o  l o  g i e.  Pojednává o postavách 

a jejich duševním zaloení, pohnutkách, chování aj., provádí
racionální analýzu iracionálních projevů6;

– z oblasti  u m ě n í  (zamýšlí se nad otázkami umělecké tvorby vlastní 
i jiných, nad kvalitou děl hudebních, výtvarných a literárních, nad
uměleckými podstupy i otázkami kritiky, a to někdy v rámci zábav-
ně ironického roz ho vo ru domnělého autora s na kla da te lem (viz
např. roz ho vor Jindřicha Henryho s vy da va te lem Xaverem Toches-
kým – Obětina, Díl I. Expozice, kap. 1), nebo s přítelem-kritikem
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6 Viz jen ve sbírce Slepá bohyně rozsáhlou digresi o do bro druné literatuře
a jejím působení na psychiku mladých (povídka Rikitan, s. 54 n. , dále zmínky o po- 
věře (Bohyňa, s. 84), o sexuálním fetišizmu (Bohyňa, s. 85), o sou vi s lo sti vzneše-
ného a sprostě parodického (Tra ve stie, s. 335–336), o původu lidových krojů (Bo-
hyňa, s. 336 n.) atd. Takovými úvahami oplývají všechny Křesadlovy knihy, je to
rázovitý rys autorova stylu.

3 Viz překrásné líčení taení ptáků a labutího zpěvu ve Fuze trium, s. 248 n.,
nebo pseu do re ne sanční povídku v Obětině (s. 202–206).

4 „Ostatně krásné květy nevyrůstají z hnoje? Ale můe se snad říci, e taková
květina je ’v podstatě’ hnůj? […] Za těchto okolností nebylo vlastně ani divné, e on,
Pangerach, se proměnil v gryfa, kromě jiného to vlastně ani neu ka zo va lo k moné
smrti Boha, protoe svět byl takto absurdní u před tím a to, e se lidé normálně
v gryfy zatím neměnili, byl vlastně jenom další aspekt této absurdity. Nicměně
v tomto světě byly také věci, jako hudba, poezie, měsíc, květiny, gotická ar chi te ktu ra
a něná, cudná láska, take to přese všechno zajisté nebyl nejhorší ze všech moných
světů” (Obětina, 2. vyd., 2006, s. 209).

5 „Jakkoli, milý čtenáři, byl Fuzzy mocen lidské řeči, nikdy to nedal najevo, nebo
věděl, e by tím vzbudil nejen zbytečnou senzaci, avšak také zmatek a nelibost. Byl si
vědom toho, e kdyby se prozradil, učenci by mu schopnost mluvit stejně upřeli, jako
např. to udělal O. Pfungst, který prozkoumal několik mluvících psů podle všech
pravidel psychologického ex pe ri men tu a dokázal, e se nejedná o imitaci lidské řeči,
nýbr o špatný výklad přirozených zvuků, o čem podal zprávu na 5. kongresu
experimentální psychologie v Berlíně [?], jak nás poučuje přislušný Bericht über den
5. Kongress für expe ri men tel le Psychologie 1912. Naopak by se tím Fuzzy vystavil
v nebezpečí, nebo  lidé by se mohli chtít zbavit existence, uvádějící v pochybnost
jejich výsadní postavení v přírodě: Proto se nikdy neprozradil, a to ani omylem, jsa si
vědom toho, e mluvící psi se smějí vyskytovat jen v pohádkách, sci-fi, bajkách
a podobných odvětvích literatury”.



(viz Elaphidův roz ho vor s Go r mel lem Ly co lu pu lym, Fuga Trium,
s. 297 n.);

– o  t e o  l o g i c k ý c h  otáz kách, které také od krývají autorův vlastní
sloitý vztah k víře a zvláš  ke ka toli cismu (Obětina, „po lo ka to li-
cké” povídky, Skrytý ivot … aj.); 

– i z jiných velice rozmanitých oblastí lidského vědění – e t y  m o  l o  -
g i e  a  f i  l o  l o  g i e,  k u l t u r n í  h i  s t o  r i e,  f i  l o  z o  f i e,  ale
také ze  s v ě t a  z v í ř a t  a  r o s t l i n  aj.

4. Ironie a satira

Téměř ve všech těchto ob la stech jsou přítomny  v á  n o s t  i  h r a,  
i r o  n i e,  s a  t i r a,  z b o ř e n í  t a b u.  Můeme říci, e Křesa d lo vo
dílo je veskrz pro sto u peno  s a t i r i c k ý m i  p r v k y:  od laskavé iro -
nie a k síravému sar ka s mu. 

Které jsou nejčastější terče je ho iro nie a sa ti ry?
1. Především  l i d s k á  b y t o s t  s e  v š e m i  j e j í m i  n e d o  -

k o n a  l o  s t  m i  – oba typy těchto naráek jsou sloitě pro po je ny
jednak paralelním způsobem: úchyl je zároveň i morálně pokleslý
(viz rozmanité cha ra kte ry, mue i eny vědeckého ústavu v románě
Skrytý ivot Cypriána Belvy), jednak kon trastně: jinak normálně se
chovající, lidsky cenný člověk má trapné sexuální zvláštnosti (např. 
neš astný muzikant Klo ste r mann, Fuga Trium)7:
–  n e d o  k o  n a  l o  s t i  t ě l e s n é:  sexuální úchylky a jiné projevy

tělesné – tady se autor jeví jako vyzývavý bořitel tabu, někdy i ve 
srovnání s ostatní rozvolněnou současnou li te ra tu rou (Ru sti ca -
lia, Slepá bohyně, Skrytý ivot Cypriána Belvy)8; 

– n e d o  k o  n a  l o  s t i  m e n t á l n í:  hloupost, pokrytectví, vypí-
navost, snobství, také předsudky (i vlastní! – viz trapné po se d lo -
sti postav vyjadřujících nejvíce autobiografických zkušeností,
jako např. Jindřich Henry nebo i Cyprián Belva).

2. E m i g r a n t s k ý   i v o t,  e m i g r a n t s k á  s p o l e č n o s t  (tady 
zaznívá nejvíce motiv neza kot ve no sti a cizoty, ale i autorova se be i -
ro nie, ve výjevech trpkých ivotních zkušeností (hlavně v Obětině,
ale i jinde9).

3. S p i s o v a t e l é:  
– z a č í n a j í c í  – v jejich postavách zaznívají útrapy počátků

literární kariéry, ironicky líčený poměr autora a vy da va te le10 se
značnou dávkou se be i ro nie, co je ještě stupňováno tím, e jsou
někdy autoři vyjadřující autobiografické zkušenosti roz dvo je ni
do dvou osob, vesměs stejně periferních: v Obětině Jindřich
Henry i Ronald Jakeš, v Domě Peták i Lasius;

– z n á m í ,  ú s p ě š n í  (s chutí u těchto postav dává autor pro je vit
se lidské slabosti, bez chara kter no sti, ješitnosti, neodolá ani
určité ško do li bo sti, např. při líčení sexuálních úchylek, kterým
jde někdy a do krajností).
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7 Tímto základním rysem, který je těsně spjat s Křesadlovým holistickým na-
zíráním na lidské bytí a jsoucno vůbec, sklidil autor nejvíce nechuti, pohoršení a ne- 
pochopení. 

8 Tento rys vyvolávající největší odpor u kritiků je většinou groteskní hy per boli za -
ce mnohdy samoúčelné oplzlosti moderní literatury (viz např. dialog Jindřicha
Henryho s na kla da te lem Tocheským, Obětina, s. 120 n.). Můeme v tom však objevit
také deziluze romanticky zaloeného jedince, který se těce vyrovnává s rozporem
mezi odpornými projevy nezbytné tělesnosti a touhou po idealitě lidské duše.

9 Viz např. začátek povídky Ostrov doktora Morouse: 
„’Mr Skorred?’ řekl mu v letní či tropické uniformě, a Skororád přisvědčil. Byl

na tento způsob komolení svého jména od anglických mluvčích dávno zvyklý” (ve
sbírce Slepá bohyně, s. 281).

10 V Domě podává autor skvělý, a surrealistický portrét na kla da te le (za jeho
jménem není mimochodem těké rozeznat skutečnou osobu), vyjadřující hravě
ironickou oscilaci mezi nadhledem a úasem: 
„… nebylo jasné, zda je Ivar Oděnec člověk, či nic. Byl toti od hlavy a k patě pokryt
jakýmsi brněním, jak ji samo jméno naznačuje, pod kterým se mohlo skrývat
cokoliv. Mohl to být např. jakýsi kosmický skafandr a Oděnec tím pádem extra tere -
stric kou bytostí neodhadnutelného druhu či způsobu. Mohl být pod svým brněním
savcem, ptákem, plazem či obojivelníkem, ba snad i rybou, ba i něčím pro po-
zemš any zcela či víceméně nepředstavitelným. Například by bylo lze té před-
pokládat, e Oděncovo odění obsahuje pouze jakousi po lo te ku tou substanci na
způsob, řekněme, amoeby, jakési vazké to pro top la s ma, e toto brnění ho jaksi drí
pohromadě, atd., fantasii se zde meze nekladou...” (s. 71).



4. I d e  o  l o  g i e  a n t i h u m á n n í  (fašismus i ma r xi s mus, dále
všechny formy di kta tu ry a tyranie); tato pro ble ma ti ka je nejvíce
rozve de na v románech Mrchopěvci, Fuga Trium a Zámecký pán
aneb Antikuro.

5. V ě d a  v š e t e č n á,  v š e v ě d o u c í  (tady autor střílí hlavně do
vlastních řad: iro ni zu je fre u di s mus, psychoanalýzu, psy cho lo gic-
kou dia g no sti ku a jiné lékařské a psychologické obory) – roztrou-
šené naráky se najdou skoro všude, této polemice věnoval autor
bohuel nedokončenou knihu (Průvodce inteligentního laika
dunglí současné psy cho lo gie a psy chia trie, 2001).

5. Hry 

Křesadlův ta lent se pro je vu je v nejrůznějších ánrových,
motivických, stylových i jazykových hrách, které často mají zároveň
hustý intertextuální pod text. Ty to hry odkrývají nečekané aso cia ce do
nejrůznějších oblastí ivo ta, umění i vědy. Obyčejný čtenář ne ma je
k di spo zi ci au to ro vy rozsáhlé zna lo sti po ly hi sto ra uvědo mu je si asi
jen část těch naráek, přesto si má na čem pochutnávat.

Které jsou nejčastější ob la sti spi sova te lo vy hry?
Ve všech dílech je ty pické  p r o l í n á n í   á n r ů ,  dále rámcová

výstavba a vsu v ky jiných ánrových útvarů, epi ka v he xa me trech,
lyrické básně se sloitými tvarovými po stu py11 aj.:
1. H r a  s  i r o n i í  a  s a t i r o u:  je to snad nejlepší stránka

Křesadlova umění, přestoe zde ne jed nou ztrácí míru. Skoro všude
najdeme u něho bohatě vtipné, a překvapivé prolínání přímých
i ironických významů12.

2. H r a  s   á n r y: 
– k l a s i c k ý m i:  v Obětině kapitola Fialový anachoréta před -

stavu je dlouhou lyri cko -epi ckou báseň zeyerovského typu. Ru -
sti ca lia je ironická hra na český vesnický román 19. století;

– p o p u l á r n í m i:  ve Fuze trium najdeme do bro druný román,
v Domě román pro mláde (oddíl Medvědí kruh);

– bohatě je přítomná v Křesadlově tvorbě  f a n t a s t i c k á  l i  t e  -
r a  t u  r a  a  s c i - f i  (Au stro nau ti lia – Hvězdo p la v ba, Kravex5
aneb Potíe stavu beztíe, Ostrov doktora Morouse ve sbírce
Slepá bohyně aj.).

3. H r a  s  f i k c í:  autor s oblibou přestu pu je hranici mezi fikcí a sku-
tečností; v mnoha dílech vystupují zvířecí-lidské postavy s neur-
čitou pozicí mezi lidstvím a zvířectvím (Obětina, Dům atd.), někdy
přeměňuje jedno v druhé (Pan ge rach gryfem, Obětina). Autor ne -
jed nou sám upozorňuje na tuto hru: „Tak hovořila Milada, na
číšnici nezvykle vzdělaně, jako u vlastně předtím, ale to nevadí,
protoe tohle, račte vidět, není ádná realistická kniha” (Obětina,
2. vyd., s. 184).

4. Ob di vu hodně bohaté jsou Křesadlovy  h r y  j a z y k o v é.  Autora
cha ra kte rizu je „neobyčejná jazyková erudice projevovaná vypravě- 
čem i po sta va mi”13, často přímo chrlí nečekané jazykové nápady,
pocit jazykové všemo hou c no sti ho vede sice někdy a ke kra j no -
stem, ale na jeho nejlepších stránkách tyto prostředky nejsou
samoúčelné, nechávají za ble sk no ut zcela zvláštním aspektům
ivota a umění. 
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11 Viz např. věnec sonetů v povídce Tra ve stie (Slepá bohyně).
12 Při Petákově potkání odlétající Lemuzínu: „’No, tohle nám tady eště scházelo,’

pomyslel si, ’e si ti sur re a li sti u nedají pokoj. Všude po světě u je prakticky dávno
po nich, kromě snad trochu v Americe, kam se vlastně dostali a v létech šedesátých
se třiceti či čtyřicetiletým zpoděním, – ale u nás se s tím ňák blbne furt – kdo to jakiv 
viděl, aby tuleni lítali!’ Kdy se však oba letící předměty či obě bytosti k sobě více
přiblíily, viděl Peták, e jde o věc ještě daleko podivnější: Nebyl to tuleň, ale klasická 

mořská panna s rybím ocasem, pouze vylepšená párem křídel na způsob jakýchsi
ploutví, jimi energicky mávala. Tato křídla jí rostla z ramen, kdeto kromě nich
měla i normální ruce. V jedné z nich drela nevelký příruční kufřík. ’Sakra, co zas
je tohle?’ divil se Peták, ’To u je teda, an bych tak děl, tuplem!’ ” Nejen, e tady
lítá v luftě mořskej ivočich, jak jsem myslel napřed, ale ke všemu je to ještě bytost 
mytholo- gická, a tudí neexistující. Co je tady za blázinec, ale čím dál horší, e
tady lítaj v luftě bytosti, příčící se theorii logické deskripce Bertranda Russella.’”
(Dům, s. 44 n.)

13 Petr Mareš (2011) cituje Petra Hanušku. 



Které jsou nejčastější pro je vy au to ro vy neo byčejné jazykové
vynalézavosti?
– Velice vtipně vyuívá Křesadlo moností daných v  r ů z n ý c h

j a z y k o v ý c h  v r s t v á c h.  Parafráze na styl jednotlivých
autorů, literárních směrů mají ovšem většinou i satirický či paro-
distický záměr. Např. u zmíněný oddíl Obětiny Fialový anachoré-
ta je skvělá, zároveň jemná, laskavá stylová parodie na lumírov-
sko-zeyerovský verš. Je tady také napětí mezi vznešeným, vy-
braným jazykem a podivně groteskním, ba někdy i pitvorně nízkým 
děním.

– Míšení  s p i s o v n é h o  j a z y k a  s  o b e c n o u  č e š t i n o u ,  s l a n-  
g e m  i  v u l  g a  r i  s  m y  můe také způsobit vzvláštní napětí mezi
vysoce intelektuálním obsahem a  v u l g á r n o s t í  vyjádření14. 

– A u t o r  s i  r á d  z a h r á v á  s  o d b o r n ý m i  v ý r a z y  s k u -
t e č n ý m i  (antropologicko-psychologickými, zoologickými aj.)
a patrně i  v y m ý š l e n ý m i15. Ne ch ce - li čtenář bádat v le xi ko -
nech, nikdy si nemůe být jistý, jestli jde o skutečné vědecké údaje,
nebo o hru. To je jeden z rysů autorova stylu, podle kterých ho
zařazují mezi post mode r ni sty. Viz ještě bod ’křesadlismy’. 

– A u t o r  r á d  u  í v á  v l a s t n í c h  s t v o ř e n ý c h  j a z y k ů
a  d i a l e k t ů  (Fuga trium – urogalština, Obětina – Pan ge rach
a Ru stica lia – podtuřínština).

– Hraje si s  c i z í m i  j a z y k y, např. v Obětině vyskytuje latina
a němčina, ale té francouzština, španělština, maďarština (zčásti
zkomolená) a espe ran to. 

– Hraje si i  s  p í s e m n ý m i  s y s t é m y  (cyrilice, hla ho li ce upra-
vená v „k ř e s a d l i c i” ,  řecké písmo, hebrejský nápis aj.).

– Všudypřítomné je  e t y m o l o g i z o v á n í  (jména Jindřich Henry
a Pan ge rach, Wim me r t hal16 v Obětině, čtyři variace na jméno Jin-
dřich Zahradník v Ru sti ca lii aj.), to jsou vtipné parodie s bohatými
aso cia ce mi.

– „ K ř e s a d l i s m y ”  –  s v é r á z n é,  d o k o n c e  s n a d  a u t o -
r e m  v y t v o ř e n é  v ý r a z y, odborné termíny v nezvyklém
kontextu, hojné biologické a zoologické termíny, slangové výrazy
aj. (pivonoš, odsmraďovač; fistulové ňafání, biotop, mozkovna, po -
le tu cha; Prdelánie, kru ci pr del atd.). Je důleité dodat, e pro cizin-
ce více řídkých výrazů slangu, ar cha ismů, odborných termínů aj.
můe zapůsobit dojmem „křesadlismu”, tím dojem svéráznosti au-
torova textu můe mít pro ně trochu jiné rozměry ne pro rodilého
českého čtenáře – to je sice jiná dimenze chápání autorova díla, ale
to také můeme přidat k zamýšlení nad působivostí autorova textu.

– Zvláštní typ „křesadlismů” je  h r a  s e  j m é n y.  Ve všech Křesad-
lových dílech je hodně jmen připomínajících jiná jména, jiné pojmy 
z jiných oblastí lidské vědomosti a kultury a/nebo skrývají slovní
hříčku. Viz např. jména z Domu: Peták (pták, leták), Lemuzína (Me- 
luzína), Diogenes Lasius (řecký filosof, mra ve nec – sama postava
je pes), koně Cyril a Metoděj, Megas (mega-, snad i Pegas, ačkoli
postava je druh dobytka), Megaira (jedna ze tří Erínyí, bohyň
pomsty a kletby; Megaiřiným oborem byla závist – viz Wi ki pe die),
Řehoř Palamáš Katolo (světec – postava je katolíkem, snad také
papaláš), Stro ga lo v ci (asi hra na jméno Lubomíra Štrougala,
bývalého komunistického po li ti ka, československého premiéra
v letech 1970–1988); Fuga trium: Vi kto rinů Cornell, Petr Vok,
Karel Klo ste r mann (později Hastrman), Masarik; Ru sti ca lia: švec
Bakulík (švec Matouš, Bakunin) – nej ro z ma nitějších příkladů je
hodně.

So u hr nem snad lze zji stit, e:
– máme před sebou neobyčejně svérázný a bohatý literární jev, 
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14 Viz např. ho spo d skou debatu o smrti Boha v Obětině – oddíl Pangerach,
kapitola B, s. 166–176, nebo i úryvek, citovaný v poznámce 6.

15 Mandys smrdutý (Dům, s. 66), blboun nejapný (Dům, s. 74), o tomto ptáku
dokonce napsal Křesadlo pod vlastním jménem Václav Pinkava článek do „Britských
listů” (http://www.bri t ske li sty.cz/0001/20000128p.html). 16 Obětina, 2. vyd., 2006, s. 131, 163, resp. 293.



– má Křesadlův text cha ra kter někdy a barokní přebu je lo sti a ne-
přestává čtenáře udi vo vat ohňostro jem nečekaných i nezvyklých
obratů dějových, myšlenkových a jazykových, tato zvláštnost je
neoddělitelná od jeho tvorby a skrývá se v ní zvláštní hodnota, 

– ve většině případů tato bo ha tost otevírá pocit volnosti umění a hry,
nečekané aso cia ce mnohdy odkrývají netušené aspekty bytí.

6. Přijetí Křesadlova díla

Č í m  t o  j e,  e tak rozmanité, velkolepé ivotní dílo po zo ru hod-
ně svérázného au to ra, vynikajícího mnohostranným uměleckým na-
dáním, se  t ě  c e  p r o  s a  z u  j e  a dochází jen k sporému a opatr-
nému uznání? Částečné od povědi lze najít ve výše uvedených fa kto -
rech, přide j me však některé další mo men ty.

Křesa d lo ja ko spi so va tel se zdá být znezvýhodněn něko li ka
objektivními i subjektivními oko l no st mi. 

Velká část Křesa d lo vy tvor by vzni kla v ci zině, tak se ne mohl v do-
bě vzni ku za po jit do kon te x tu české li te ra tu ry. Mimoliterární je i odů-
vodnění, proč au tor píše: pro vlastní zábavu17 a snad i ja ko samoléčbu
(zba vit se vypovídáním existenciálního poníení člověka, útrap
emigrantského ivo ta, vlády hmo ty, těle s no sti nad člověkem aj.18,
smích nad všemi těmi potíemi osobními i existenciálně lidskými
slouí ja ko psychická úleva).

Křesa d lo va autorská dráha jak tak uznaného au to ra by la příliš
krátká. Je ho první román (Mrchopěvci) vyšel v r. 1984 a au tor zemřel
r. 1995. Značná část je ho tvor by vyšla a posmrtně, ne by lo dost času
za je ho ivo ta, aby se roz pa ky ko lem je ho tvor by zklid ni ly a vy t vořil
se ko lem něho vyváený kritický so ud. Na tu do bu, kdy u téměř celá 
je ho tvor ba by la dostupná, celý křesadlovský jev se octl takřka mi mo
aktuálnost. 

Tak se zdá, e do sud nemá Křesa d lo v  o d b o r n é  l i t e r á r n í
k r i  t i  c e  své za slouené místo. Ce l kem objektivní, stručný přehled

je ho tvor by podává si ce internetový Slovník české li te ra tu ry po ro ce
194519, ale „Česká li te ra tu ra”, ne j pre stinější český literárněvědný
orgán, o něm mlčí20. V jiných dostupných kritikách, které vzni kly vět-
šinou z aktuální potřeby v sou vi s lo sti s vydáním je ho děl, objevují se
o Křesa d lo vi a opačně  k r a j n í  n á z o r y .  Je d ni tvrdí, e je je den
„z nejsvéráznějších au torů české poválečné li te ra tu ry”. A píší o něm
v největších pochvalách: 

Půvab Křesadlova vyprávění však stejnou měrou spočívá v mnoství odboček,
komentářů, polemik a různých formálních hříček, které plynulý tok vyprávění
neustále narušují – nesčetné variace věty „Ale co bych se rozčiloval, raději se vra me
k našemu příběhu” tvoří jakýsi refrén, vzdáleně připomínající proslulé monty-
pythonovské21. 

Druzí se ošklíbají: 

Osobně mi nevadí, kdy je Křesadlo neoriginální v intertextovém smyslu, kdy
(jen?) pa ro di c ky přepisuje, „vykrádá“ a re cy klu je pouité motivy a syety, a to
dokonce i z vlastních knih [...]. Vadí mi ale dojem jisté ohra no sti parodických
a persifláních postupů, pocit, e mě text u téměř ničím nedokáe překvapit22. 

I obec čtenářů se dělí kromě těch, kteří do dnes o Křesa d lo vi vůbec
ne s lyšeli, na je ho nadšené přívržence a na ty, kteří je ho tvor bu příkře
odmítají.

Fa ktem je, e Křesadlova tvor ba se můe zdát nevyrovnaná: stří-
dají se v ní skvělé stránky na úrovni nejlepší světové li te ra tu ry s ta ko-
vými pro je vy, které mo hou být po vaovány za ne chu t no sti, ba dile tan -
ti s mus. Otázkou je, jak máme tu to nes ro v na lost hod no tit. Máme
opomíjet bezesporně výjimečné hod no ty pro ry sy, které jsou ne po-
chybně v roz po ru s dnešním literárním kánonem? 

17 Beseda ve Viole, 1992; viz: www.kresadlo.cz.
18 Toto téma je nejbohatěji rozvedeno v Obětině, ve třech dílech Knihy 2.

19 Http://www.slovni kceske litera tu ry.cz/sho w Con tent.jsp?docId=784.
20 V souhrné bi b lio gra fii jsou uvedeny jen dvě poloky staršího data: jedna studie

s dílčím tématem Vlastimila Čecha (2001) a komentář k vydaným dopisům Jana
Křesadla a Josefa Škvoreckého z r. 1996. 

21 http://www.kresadlo.cz/mikulka.htm.
22 Hrtánek 2007, s. 76; ; té „Host” 2007, č. 5, s. 68, www.kresadlo.cz. 
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Musíme dále uváit i některé těko dokazatelné subjektivní prvky
ve veřejném mínění vůči au to ro vi a je ho dílu, ja ko např.:
1. Skrytá ci t li vost, ba uraenost:

– vůči emigrantům vůbec (’vy jste odešli, my jsme zůstali’);
– vůči ou t si derům v záleitostech domácích. Čech ijící v cizině

stojí v české kultuře a zároveň i mimo, není natolik spoután
domácím kulturním ovzduším jako domácí autor, má pohled
zvenčí, snad i nadhled, a proto volněji dává průběh svým ne kon -
venčním názorům. Pocit nechuti bude tím větší, mají-li tyto
názory satirický hrot.

2. Satira jako ánr je sama o sobě krajně nepříjemný útvar, má ambi-
valentní účinek: zraňuje, vyvolává odpor, hněv a odmítnutí, ještě
víc, je-li původcem těchto názorů po lo ci zi nec (‘nemluv do toho,
v čem neiješ’, ‘nejlehčí je kritizovat’ atd.).

3. Pozdní debut vyvolává nedůvěru vůči kvalitě tvorby (’je moné, e
skutečný talent se pro je vu je tak pozdě?’).

Z au to ro vy stra ny lze pak přičíst k nevýhodám je ho zdůrazněně
mimoliterární po stoj:

– kterým zanedbává současné směry a způsoby literárního tvoření,
libuje si v nezvyklých tvůrčích metodách, v oivení i spojení ánrů
různých dob i kultur23; 

– neslušně satirickým způsobem pojednává o vysoce prestiních oso -
b no stech českého ivota, jako Havel24, Kundera25 aj.), sem patří ta-

ké mnoha lidem nechutné hry s jmény váených osobností (např. ve 
Fuze trium jedna z ne j po d lejších postav má jméno Masarik);

– pohrdá kritikou26;
– vánější odpor však vyvolává jeho bezohledné boření tabu, hlavně

sexuálních, ale i kulturně politických;
– zahrává si s ra si s mem27.

Jsou to vla st no sti, které škodí re pu ta ci váného a váeného au to ra
a Křesa d lo sám si je to ho vědom, jak to dokazují četné kratší či delší
úvahy o vlastním počínání a o moné re a kci svých pa r t nerů, které
často přidává au tor ke svým šokujícím výrokům. 

Závěrem lze snad říci, e Křesa d lo, au to ro va oso b nost a je ho tvor -
ba, je ve l mi komplexní ku l turně-literární jev, který se v mnohém vzpí- 
rá tra dičnímu literárnímu pojetí. Přes všech ny její roz po rno sti by však
by la velká ško da, kdy by se ten to zvláštní odstín a ta to svérázná bo ha -
tost, které je ho tvor ba před sta vu je, ne sta ly stálou, ivou součástí české 
li te ra tu ry. 

Křesadlova díla

Fuga trium. Host, [Brno] 1990 [Reprint].
Království české a jiné polokatolické povídky. Votobia, Olomouc 1996.
Dům. Olomouc, Votobia, 1998.
Obětina. 2. vyd. Abonent ND, [Praha] 2006.
Rusticalia. Jan Jandourek, Tartaros, Praha 2006.
Slepá bohyně. Jan Jandourek, Tartaros, Praha 2006.
Skrytý ivot Cypriána Belvy. Jan Jandourek, Tartaros, Praha 2007.
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(Astro na u ti lia) aneb Malá kosmická Odyssea (1995), he xa me trem napsaná sci-fi,
odehrávající se v daleké bu dou c no sti a její „originál” je napsán starořečtinou dopl- 
něnou moderními výrazy z novodobé řečtiny.

24 Viz poslední kapitolu románu Dům.
25 Ne vdycky chutné výpady proti Kunderovi jsou skoro stálým jevem Křesadlo-

vy tvorby. 
26 Samo motto románu Dům je např. ironická naráka na výrok jednoho kritika, ale

jeho tvorba i tak oplývá ironickými poznámkami do řad kritiků.

27 Viz např. Geladovy v Domě, majitele kořalny „Arména” v Ru sti ca lii, nesčetné 
jiné naráky, které mohou být povaovány za rasistické projevy, i kdy to jsou spíš
projevy Křesadlova všeobecně ironického pohledu na lidské bytí (ani sebe nevyjí-
maje), které však v dnešním ideologickém ovzduší vyznívají podezřele.

179 180



Tamás TÖLGYESI

Pil iscs aba – Segedín

Inter ne tové přezdívky českých teen agerů

1. Slovo úvodem

První vědecké kon fe ren ce v ro ce 2003 jsem se zúčastnil ještě ja ko
stu dent bo he mi sti ky a ger ma ni sti ky. Na Univerzitě v Řešově (Uni -
wer sy tet Rze szo wski) jsme ve d li di sku si na téma Chatový ja zyk:
mluvený ja zyk, ne bo psaný ja zyk? (Ka r no wski, Ezel 2005).

V minulém ro ce jsem na Mezinárodním setkání mladých lingvistů
na Univerzitě Palackého v Olo mo u ci přednesl referát s názvem
(Ne)přítomnost mluvčího a adresáta v ko mu ni ka ci 21. století (Töl-
gyesi 2011). V příspěvku jsem se soustředil na ja zy ko vou analýzu
cha tu. Ja ko materiál pro můj průzkum po slouily chatové te x ty, které
jsem se svými českými kamarády uskutečnil v předešlých dvou le -
tech.

Na Katolické univerzitě Pe tra Pázmánye v Piliscsabě jed na má di -
p lo man tka le tos úspěšně obhájila práci o jazykové cha ra kte ri stice čes- 
kého cha tu (Pánczél 2011). Obzvláš  hodnotná je ka pi to la o přezdív-
kách na cha tu; těm zatím ne by la věnována zvláštní po zo r nost, pro to
po vauji je jich podrobnější analýzu za potřebnou.

K výzkumu jsem sbíral materiál z webové stránky li bi m se ti.cz,
která je nejoblíbenějším zábavním portálem v České re pu b li ce. Slouí 
pro internetové pro fi ly lidí ja ko internetová se z na m ka, sociální sí
a chatovací se r ver. Na stránce je mono vy hle dat uiva te le pod le so -
ciologických parametrů, ja ko pohlaví, věk a re gion. Důleitým fa ktem 
je, e uivatelé jsou téměř bez výjimky rodilí Češi. V osobním pro fi lu
uiva te le se ještě dozvíme, jaké má zájmy, který sport pro vo zu je ne bo
ja kou hu d bu poslouchá. Většinou je také mono vidět snímky. Na se r -
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Sum ma ry

Jan Křesadlo is one of the most in te re sting phe no me non in the Czech li te ra tu re of
late 20th century, yet his li te ra ry career was quite ex ce p tio nal with the author’s exile
and very late li te ra ry debut. This present report inquires into the main cha rac te ri stics
of Křesadlo‘s art, which are found to be the epic cha ra c ter of his prose, his ra cio na -
lism, and ironic pla y fu l ness. The last point is attended to most in detail.The second
part of the report follows the causes why Křesadlo‘s work is having so am bi gu o us re -
ce p tion and it is finding hardly its place in Czech li te ra ry canon. Unusual, nay, unap -
pro ved ar ti stic methods, almost osten ta tio us out si de r ness and heedless breaking of
taboos seem to be the most probable causes. 



ve ru lze uiva te le členit pod le posledního přihlášení. Zji stil jsem, e
stránku nejčastěji navštěvují teenageři, pro to jsem ana ly zo val pře-
zdívky právě této ge ne ra ce. Důkladně jsem pro zko u mal ni c ky1 8000
uivatelů ve věku od 15 do 19 let, ze kterých jsem se sta vil vlastní ko r -
pus.

2. Pravopis přezdívek

Pra vi d la českého pra vo pi su se v psaní přezdívek téměř vůbec
neuplatňují. Není mono pouívat diakritická znaménka (čárky, háčky 
a krouky). Podobně ja ko v chatových te x tech začínají vlastní jména
mno h dy malým začátečním písmenem. Velká písmena mají nejčastěji
po uze este ti c kou fun kci, např. -J-a -N-i -N- k -A-, zZza ne t ka. V někte-
rých přezdívkách je kadé druhé písmeno velké, např. An Na.Ne M cO -
vA.96, -..Pe Tu LiK..-. Často se pouívají cizí písmena q a w místo
domácích grafémů k a v, např. Ade e l Qa < Adélka, we run qa14 < Ve -
run ka, _W_e_r_u_s_h_k_a_ < Věruška. Mláde na hra zu je chybějící
háčky různými způsoby. Místo českého š se občas píše anglická
spřeka sh (To mash911), popř. sch z němčiny (.ka tu s cha.), někdy také
polské sz (Le.nu.sz.ka). Spřeka cz se zpra vi d la ob je vu je namísto č,
např. blon da czek07.

3. Čísla v přezdívkách

V některých přezdívkách od ka zu je číslo na věk uiva te le, např.
kla run ka-15, Sha me less_la dy018. Další ni c ky ukazují rok narození,
např. b.e.r.u.s.k.a.1995, pe pa1991. Jed na dívka uda la ve své přezdívce 
přesné da tum svého narození: 1995.29.4. Naše analýza ukázala, e
uivatelé dávají do nicků rok v posledních dnech uplynulého ro ku ne -
bo na začátku ro ku nového, např. Miss.girls.2009 se re gi stro va la

30.12.2008, ca r los_2009 se přidal 31.12.2008, be y on ce_2009 se
poprvé přihlásila 2.1.2009, HOPER_2009 se připojil 6.1.2009. V pře-
zdívce 6a ko va musíme vy s lo vit číslo, aby chom do sta li příjmení ui-
va telky, tj. Šestáková. Některá čísla nahrazují určitá písmena, např.
Hw3zd1ck4 < hvězdička. Je to pod le tvarové po do bno sti: 1 se píše za
písmeno I (resp. i), 3 za E (resp. e), 4 za A (resp. a). V přezdívkách
C_ro na l do.7, Ro na l din ho10... jsou 7 a 10 čísla dresů daných slavných
fotbalistů. Dva uivatelé na jed nom se r ve ru ne mo hou mít stejné
jméno, pro to mají čísla většinou je nom tu fun kci, aby se uivatelé
stejného ni c ku od se be odlišili, např. ka c ka03, ka c ka444, ka c ka578.

4. Propria vs. ape la ti va

Přezdívky na stránce li bi m se ti.cz jsou tvořeny nejčastěji ze jmen
uivatelů. Ve d le nicků se eventuálně uívají také čísla ne bo in ter punk- 
ční znaménka. Rozlišují se následující ty py:

–  hypo ko ri sti kon rodného jména uivatele, např. ._Kuba_., mar ke t -
ka424;

–  rodné jméno uivatele, např. —Barbora—, 0123Ma r tin;
–  příjmení uivatele, např. pe cho va69, Vasek753;
–  začáteční písmeno rodného jména a příjmení uivatele, např. lkra lo -

va84, k.to p ko va;
–  hypo ko ri sti kon rodného jména a příjmení uivatele, např. AJAHU-

SAKOVA, JIRKAKUZMA;
–  rodné jméno a příjmení uivatele, např. adam.jakubec, da na mar ko -

va10.

Kromě domácích pod ob rodných jmen se hojně vyskytují je jich
ek vi va len ty z cizích jazyků. Ve d le ka te ri na21, Ka te rin ka a15, kat -
kaka tka kat ka, ka ta.ka cka se pouívají va rian ty z angličtiny Ca t he ri -
neS, ka te_15, Ka T hLe En33, ka tie14. 

Někteří uivatelé si vy be rou přezdívku z obecných jmen, např.
B_u_b_l_i_n_k_a, ..ja b ko.., ro hlikkk.
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1 Výraz nick z angl. nickname bývá překládán jako přezdívka. V reálném ivotě
dostává jedinec přezdívku zpravidla od svých známých, zatímco svou in ter neto vou
přezdívku si volí sám. Z hlediska ono ma sti ky se nicky občas blíí k tzv.
fiktonymům, co jsou jména přijatá za účelem zatajení pravého jména.



5. Vla st no sti

Uivatelé někdy přidávají kladné přívlastky ke jménům, např. fun -
ny_girll15, go od_man777, Sou druh - Chy try. Běné jsou však přívlast- 
ky záporné, např. blaz niva - vi ky, de men t ni.de bi l ka. Mladí lidé rádi
uívají anglická ad je kti va bad ‘zlý’ (BAD-GIRL-18, Bad_Mo ni ka18),
cra zy ‘bláznivý’ (cra zy- stre lky ne, cra zy pe pik) a di r ty ‘špinavý’
(D.I.R.TY.G.I.R.L., ._Di R tY_WiLd.CHiLd_.). Po kud jde o vzhled člo-
věka, nemálo přezdívek od ka zu je na ba r vu vlasů uiva te le, např. Bru -
ne t ka_Bru ne t ka, ni ko l ka.blon dyn ka, 6Re d - He ad9. Mno ho nicků se
týká pěkné tváře ne bo atraktivní po sta vy uiva te le, např. kra s na.fra -
jer ka, he z kej_kluk18. Hojně se vykytují anglické výrazy co ol a se xy,
např. co ol.ade l ka, coo l - bo rec, Ba by_se xy_15, _Se xy_Boy_17_.

6. Sloené přezdívky

Nejvíce přezdívek se tvoří z jed no ho ne bo dvou slov, existují však
také ni c ky, které obsahují celé věty. Příklady z češtiny: jsem ja ka j -
sem24, Lu cka.mi lu je.Pa v li ka, MneNe Zasta visA ni Ty. Příklady z an-
gličtiny: i.m.so.lo ve ly ‘jsem tak milá’, I_lo ve_ad re na lin ‘miluji ad re-
nalin’, ItWa sAl way s Me ‘to jsem by la vdy c ky já’. Příklady z němčiny: 
fal le ni st gut ‘padání je dobré’, Ich bin Teu fe lin ‘jsem ďáblice’.

7. Přezdívky z cizích jazyků

Kromě velkého počtu anglických přezdívek jsou i ni c ky vypůjčené 
z jazyků jiných, např. -e spo ir- < fr. espo ir ‘naděje’, Bel la.Ma da mi gel -
la < it. bel la ‘krásná’, ben vo lu to001 < it. ben vo lu to ‘oblíbený, po pu-
lární’, As che < něm. As che ‘popel’, -dra che- < něm. Dra che ‘drak’,
la_ro se_de_cri stal < správně šp. la ro sa de cri stal ‘krystalová růe’,
Se no ri ta.Tiff < šp. se ńo ri ta ‘slečna’.

8. Hra s jazykem

Někteří uivatelé rádi vytvářejí vtipné a rytmické slovní hříčky,
např. jahu dka- janu l ka, Ka cka.Ko cka.mnau, vori sek- ve ri sek.

9. Kla si fi ka ce přezdívek podle sémantické mo ti va ce

Mnozí mladí lidé mají rádi zvířata, popř. chovají domácího mazlíč- 
ka. Obdivují slavné oso b no sti, především zpěvačky a zpěváky a také
úspěšné fo t ba li sty. Poslouchají hu d bu různých ánrů, dívají se na
hrané i animované fi l my a často hrají počítačové hry. Sledují spo r tov-
ní utkání svých oblíbených týmů ne bo v ideálním případě sa mi spo r tu- 
jí. Mají zájem o mó du a rádi se oblékají do značkových šatů. Zmíněné
fa kty nejvíce ovlivňují uiva te le při tvoření je jich internetových
přezdívek.

9.1 Fauna a flóra

Přezdívky jsou často motivovány názvy zvířat. Kromě českých
jmen (-Mo r ca t ko-, mo ty lek58, -P.A.P.O.U.S.E.K-) naj de me anglické
ni c ky (fly ing - li zard, Mon ke y - girl) a také hybridní spojení, která ve d le
českého zvířecího jména obsahují ještě nějaké slo vo anglické (Ve ve r -
ci cka.lo ve, Co o lO rel).

Některá zvířecí jména mo hou být příjmení uivatelů, ja ko např.
ho lub11, kra likH, Vlcek. Slo vem kočka a jejím de mi nu ti vem se ve
slangu označují hezké eny, pro to si některé atraktivnější a sebevědo-
mé uiva te l ky volí tu to přezdívku, např. ko c ka333, 11Ko ci cka.

Další ni c ky jsou tvořeny z názvů ro st lin, např. chri zan te na, ka -
ktus117, Or chi dej014.

9.2 Nebe a peklo

Uivatelé mají mno h dy přezdívku vztahující se k by to stem ne bes-
kého království ne bo pe kla. Je to jméno Bo ha (buh29, GOD_35),
různé názvy ďábla (Be l p he gor15, Ce r tik775, ...Da b lik..., De vilCC,
Dj_Lu ci fer), démonů (bla c k de mon, De mon1993), andělů nebeských
(An de lske_Srdce18, ange lfro mt he sky) a padlých (An ge_lFrom_Hell,
Fal le nAn gel666).
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9.3 Hudba

Mláde ob di vu je známé oso b no sti mezinárodní hudební scény,
např. ce li ne - dion, emi nem37, maa a do na. Uivatelé pouívají ve
svých přezdívkách buď celé umělecké jméno iko ny (ali cia ke ys15),
ne bo jen část jména (ga ga.147 < La dy Ga ga, Bri t ney.7 < Bri t ney Spe -
ars). Někdy přidávají své jméno ke jménu hvězdy, např. Av ril.Lu cy
< Av ril La vi g ne: kanadská rocková zpěvačka + Lu cie: jméno uiva te l -
ky; Beyon ce-Ka te rin ka < Beyoncé: americká zpěvačka a herečka +
Ka teřina: jméno uiva te l ky.

Milovníky hu d by k výběru přezdívek inspirují názvy ka pel (1ka -
bat1, Karo li Gre enDay), je jich alb (Kin gO f Bon go: al bum a písnička
z ro ku 1991 francouzské ka pe ly Ma no Ne gra) ne bo písniček (Co -
co.Ja m boo: známá písnička z ro ku 2006 německé ka pe ly Mr. Pre zi -
dent).

Pro te e na ge ry je ve l mi důleité, aby v le tech, kdy se bouří pro ti do-
spělým, občas do kon ce i pro ti svým rodičům, patřili k nějaké skupině.
Ty to mládenické sku pi ny spo ju je nějaký společný zájem, např. sport
ne bo hu d ba. Aby mladí lidé de mon stro va li, kam patří, nosí šaty ty pic-
ké pro da nou sku pi nu a na cha tu si zvolí takové přezdívky, které to
také ukazují ostatním. Hudební a ivotní sty ly: emo (emo8, Emo.Pe te,
emo.vi la), fun ky (_Fun ky_Girl_, Ni vol - fun ky), grun ge (grun ge lo ver -
ka), punk (Pa ja Punk, Punk_Rock, Punx99), hi p - hop (hi p hop12, hi p -
 hop1994), pop (...pop...), rap (ra per310), reg gae (reg gae_fo re ver), te -
ch no (LOL_te ch no man_LOL, _te ch no123_).

9.4 Filmy, pohádky a počítačové hry

Některé ni c ky reprezentují jména slavných hereček a herců (A.L.
P.A.C.H.I.N.O, PENELOPE-CRUIZ, ja c kie chan). Několik přezdívek
je inspirováno názvy filmů českých (Pu pen do18) i amerických (AME- 
RICAN_PIE, Hap py.fe at, Ma ve rick65).

V přezdívkách se vyskytují také románové a filmové po sta vy,
např. Fan to mas007, kral.svejk, _obi - wan_, Oli ve r Twist., ra m bo-x,

Ro c ky.94 ne bo fro do81, hlavní hrdi na díla anglického spi so va te le
J. R. To l kie na Pán prstenů.

Me zi ni c ky mají místo i pohádkové by to sti, např. AN.SNOOPY,
ga r field159, go o fy111, KENNY1991, Krte cek49, zelený zlobr shrek13
a jeho ena Fio na2.4. V celém evropském kulturním okru hu jsou
známy pohádky Červená kar ku l ka (KAR r KU L KA) a Po pe l ka (7Po -
pel ka7) od Cha r le se Per ra u l ta, které později přepracovali bratři
Grimmové.

Několik přezdívek je tvořeno z názvů počítačových her, např. ra -
dim.wow15. WoW je zkra t ka pro World of Wa r c raft, jedné z ne j po pu-
lárnějších on li ne her na celém světě. As sa sin24 od ka zu je pravděpo-
dobně na akční hru Assassin’s Cre ed, která se odehrává během třetí
kříové výpravy v Jeruzalémě.

9.5 Sport

Při volbě nicků mají mládenci často na my s li úspěšné fo t ba li sty, ja -
ko např. Cri Stia nO_Ro nA l Do_9, -Fa bre gas-, fe r nan do.to res (správně 
Fe r nan do Tor res). Jména ostatních sportovců se objevují v přezdív-
kách jen ojediněle, např. ros si12 < Va len ti no Ros si: italský pro fe sio-
nální motocyklový závodník, T.y.s.o.n. < Mi ke Ty son: bývalý ame ric-
ký profesionální bo xer těké váhy.

Některé ni c ky odkazují na oblíbený fotbalový klub uiva te le, např. 
ba nik15, man_utd7 < Man che ster Uni ted F.C., slav.ista. FC Ba r ce lo nu 
mají rády i dívky, jak to dokazují je jich přezdívky Ba arr c caa a B.A.R.
C.A.92.

Další ni c ky ukazují, e uiva tel daný sport ne jen sle du je, ale také
pro vo zu je, např. Bi ke Ri der11, fo t ba li sta159, ho ke ji sta11, sk8-Ju m per.

9.6 Móda

Teenageři se rádi oblékají módně, ne bo aspoň touí po nových
a drahých šatech, pro to si volí přezdívku tvořenou z názvů známých
značek, např. Ar ma ni16, Do lce_Ga ba na_21 (správně Do lce & Gab -
ba na), Hu go Boss17, CHANEL95, la co ste.girl, .miss.dior.
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9.7 To po ny ma

Málo přezdívek od ka zu je na rodné místo (popř. trvalé bydliště)
uiva te le, např. ka te ri na.te p li ce ije v Teplicích, ku ba.va ry pochází
z Karlových Varů a Pra gue_bo ys bydlí v Pra ze.

10. Závěr

Na základě důkladné analýzy internetových přezdívek 8000 čes-
kých teenagerů na se r ve ru li bi m se ti.cz je mono kon sta to vat, e valná
většina české mládee pouívá české (popř. anglické) hypo ko ri sti kon
svého rodného jména a nějaká interpunkční znaménka, popř. číslo,
které můe od ka zo vat např. na věk uiva te le, ale nejčastěji má po uze
rozlišovací fun kci od ostatních uivatelů stejné přezdívky. Mladí lidé
přidávají ke svým jménům kladné, avšak ve li ce často i záporné pří-
vlastky. V přezdívkách se hojně vyskytují jména slavných osobností,
především známých zpěvaček, zpěváků a špičkových fotbalistů. V bu -
dou c no sti plánuji pod ro bit analýze ni c ky představitelů starších
generací, kteří k tvoření přezdívek mívají nezřídka i mo ti va ce odlišné.
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Sum ma ry

For my re se arch I col le c ted the ma te rials from li bi m se ti.cz website which is the
most popular chat portal in the Czech Re pu b lic. I exa mi ned 8000 users’ ni c k na mes
between the age of 15 and 19. Based on the pro fo und re se arch we can state that most
of the Czech yo un g sters use Czech or English hy po co rism as their ni c k na mes coming
from their own first name and they apply some pun c tu a tion marks or numbers that can 
refer to the users’ age but mainly these are to dif fe ren tia te the iden ti cal ni c k na mes
only. The teens quite often adjust po si ti ve or ne ga ti ve pre fi xes to their ni c k na mes.
Often celebrities’ names – mainly we ll-known singers’ or top fo o t ball players’ names
– are used as ni c k na mes.

189 190



Márton BE KE

Budapešť

Mi gra ting Scho lars 
and Ide as The Pra gue Scho ol and Scan di na via1

The Pra gue Lin guis tic Cir cle was founded more than eighty years
ago and it has cre ated a sys tem – struc tur al ism – that is still amongst
the most in flu en tial theo ries in the fields of lin guis tics, lit er ary the ory
and aes thet ics. How ever, this very first sen tence al ready raises sev eral
ques tions. Firstly, what is it that we call struc tur al ism? Most of to day’s 
Western- European or Ameri can schol ars or stu dents would proba bly
think of Claude Lévi- Strauss, Roland Bar thes, Mi chel Fou cault or
maybe Ro man Jakob son. It is very likely that only a few of them
would think of the group of schol ars – mostly lin guists – that came to -
gether in one of the rooms of Char les Uni ver sity in Pra gue in or der to
dis cuss a pa per by Vilém Mathei sus, a pro fes sor of Eng lish lin guis tics. 
Thus, does the term struc tur al ism re fer to the work of Lévi- Strauss,
Jakob son, Mathe sius, or of Louis Hjelmslev, a key fig ure of the Co -
pen ha gen Lin guis tic Cir cle? Or, is it all struc tur al ism? Is there a con -
nec tion be tween these East ern and West ern schools? There is, cer -
tainly.

The sec ond ques tion comes from the first: does the West ern school
origi nate from the East ern one? The an swer is proba bly yes, again,
although there is a sig nifi cant time gap (ap proxi mately thirty years)
be tween the most fruit ful pe ri ods of the two: we talk about the 1920s
and 30s on one hand, and about the 60s on the other. It is cer tainly an

in ter est ing in ves ti ga tion to see how vari ous theo ries and schol ars have 
in flu enced each other, some times ig nor ing po liti cal bor ders and cul -
tural bounda ries and some times very much af fected by them, in -
cluding geo po liti cal and his tori cal fac tors, such as, for ex am ple,
World War II. 

Al though I men tioned above East and West, in this pres ent pa per
I in tend to con cen trate upon the Nor dic coun tries. As we are go ing to
see, the role of the Scan di na vian coun tries was not ir rele vant at all in
the his tory of struc tur al ism and its im pact upon Europe and the US. 

The first part of my pa per is go ing to fo cus on the in ter war pe riod
and the years of World War II, while the sub ject of the sec ond part will
be some re flec tions of Czech struc tur al ism in Scan di na via af ter war. 

The Pra gue School has its roots in lin guis tics, its first rep re senta-
tives and mem bers were pri mar ily lin guists, like the above men tioned
Vilém Mathe sius, the first presi dent of the Pra gue Lin guis tic Cir cle, or 
Ro man Jakob son, Niko lai Tru betz koy, Jo sef Vachek and oth ers.
However, some mem bers of the Cir cle were also lit er ary theo rists and
aes thetes like Jan Mu kařovský and René Wel lek. Fur ther more, Ro -
man Jakob son also wrote a great number of es says and stud ies on
litera ture, lit er ary his tory as well as on lin guis tics. 

Jakob son’s con tacts and co op era tion with his Nor dic col leagues is
go ing to be the topic of the fol low ing lines, and – as we are go ing to
see – his pil grim age to North ern Europe and later to North ern Amer ica
did not lack some ele ments that could be re garded as stun ning chap -
ters of an ad ven ture book, as well. 

Much in for ma tion on Jakob son and his con tacts with Dan ish
schol ars is pro vided by Eli Fischer- Jørgensen who met Jakob son sev -
eral times not only in Den mark but also in the US, and was a mem ber
of the Co pen ha gen Lin guis tic Cir cle, too (Fischer-Jørgensen 1997). 

It is surely a known fact that al though we con sider Jakob son as
a “Pra gue scholar”, he is not of Czech ori gins. His ar ri val to Pra gue
took place in 1920 when he was only twenty- four, work ing for the
Rus sian dip lo matic mis sion and pre par ing his doc toral dis ser ta tion.
Be fore that, in Mos cow, he had been a very ac tive mem ber of the Mos -
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cow Lin guis tic Cir cle, thus one of the key per sons of the for mal ist
move ment. Si mul ta ne ously he was in touch with sev eral avant- garde
art ists, es pe cially fu tur ists, and even he him self was writ ing fu tur ist
zaum-p oems. Jakob son was not the only Rus sian scholar to be come
a fund ing mem ber of the Pra gue Lin guis tic Cir cle; along with him for
ex am ple Niko lai Tru betz koy and Ser gei Kar cevskiy were con trib ut ing 
sig nifi cantly to the achieve ments of the Cir cle. 

Thus, we may fol low a cer tain con ti nu ity of thought as these schol -
ars move from one cul tural cen tre to an other. A lot could be, and has
been, writ ten about the im pact of the Rus sian School on the Pra gue
one, but this is not my ob jec tive here. 

Ac cord ing to Astrid Bæcklund- Ehler (1977) the co op era tion be -
tween the Dan ish and Slav lin guists had started even be fore the Pra gue 
Cir cle was founded in 1926. Ro man Jakob son knew the works of the
Dan ish lin guists Hol ger Ped er sen and Otto Jesper sen and sev eral
times re ferred to their works in the early 1920s. Re cip ro cally, this fact
proba bly drew the at ten tion of Dan ish schol ars to the Pra gue col -
leagues, as well. This reci proc ity also con tin ued af ter the First Interna -
tional Con gress of Lin guists in The Hague (1928) where mem bers of
the younger Dan ish gen era tion of lin guists, Viggo Brøn dal and Louis
Hjelmslev were strongly im pressed by the read ings of Jakob son and
Tru betz koy. They re mained in con tact, ex changed thoughts and were
mu tu ally re fer ring to each other’s pub li ca tions. The en thu si asm was
mostly due to the fact that both par ties were ea ger to de velop the new
and autono mous dis ci pline of pho nol ogy and their com mon in ten tion
was to set up the pho nol ogi cal sys tem of lan guages.

Ac cord ing to Fischer- Jørgensen, Jakob son, Kar cevskiy and Tru -
betz koy met their Dan ish col leagues as early as 1931 dur ing the 2nd
In ter na tional Con gress of Lin guists in Ge neva. Two out stand ing
schol ars from Co pen ha gen, Lous Hjelmslev and Viggo Brøn dal were
pres ent and were both im pressed by the achieve ments of the Pra gue
lin guists es pe cially in the field of pho net ics. 

Af ter the foun da tion of the PLC a fur ther step in the co op era tion of
Scan di na vian and Pra gue schol ars was a pho nol ogy con fer ence in Pra -

gue, in De cem ber 1930. Sev eral Scan di na vian lin guists re ceived in vi -
ta tion to this event, but the only per son tak ing part was Alf Som mer -
felt from Oslo. The ti tle of his pa per was Sur l’im por tance gé né rale de 
la syl labe but what is im por tant is that most proba bly, this con fer ence
gave Som mer felt the im pe tus to start think ing about the pho nol ogy of
the Celtic lan guages – this be came one of his key fields of in ter est –
and pho nol ogy in gen eral. Thus, upon re turn ing to Oslo he started to
lec ture on this dis ci pline at the uni ver sity. The char ac ter of pro fes sor
Som mer felt gained im por tance not only on the schol arly level but also 
on the per sonal one, as he made sig nifi cant ef forts to find a po si tion for 
Jakob son who had to flee from Czecho slo va kia in the late 1930s. 

The 2nd In ter na tional Con gress of Lin guists took place in Ge neva
in 1931 and had again a very im por tant ef fect on both the in ter na tional
co op era tion of lin guists and on the de vel op ment of pho nol ogy in
general. There were two im me di ate out comes of this meet ing. The
first is that some of the par tici pat ing schol ars, in clud ing the ones from
Pra gue and the ones from Den mark have de cided on form ing the In ter -
na tion ale Pho nolo gische Ar be it ge mein schaft with the aim of sys -
temati cally de scrib ing the pho nol ogi cal sys tems of the in di vid ual lan -
guages. The sec ond is that shortly af ter the con gress, the Lin guis tic
Cir cle of Co pen ha gen was founded. The par al lel ism be tween the Pra -
gue and the Co pen ha gen cir cles is evi dent and be comes even more ob -
vi ous if we con sider that the pe ri odi cal of the first was en ti tled „Tra -
vaux du Cer cle Lin guis tique de Pra gue” and of the lat ter: „Tra vaux du
Cer cle Lin guis tique de Co pen hague”. The PLC and its mem bers with -
out doubt strongly in flu enced the Dan ish lin guists. How ever, one
should not think that there was a com plete uni form ity of thought
shared by these two groups. 

Viggo Brøn dal and Louis Hjelmslev were in the clos est con tact
with the Pra gue school. Brřn dal was even elected cor re spond ing
mem ber of the PLC and it was also to his ini tia tive that the Co pen ha -
gen Cir cle at its ses sions dis cussed sev eral times the achieve ments of
the PLC for ex am ple were thor oughly ana lyz ing Tru betz koy’s
Grundzüge der Pho nolo gie. Ficher- Jørgensen states (Fischer- Jørgen-
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sen 1997, p. 16) that Brøn dal’s pho nol ogi cal sys tem shows many dif -
fer ences to the one de vel oped by Tru betz koy and Jakob son but it is be -
yond dis pute that his start ing point goes back to them- especially in the
the ory of bi nary op po si tions. There fore it is rather dif fi cult to ex plain
why one can hardly find di rect ref er ences to the Pra gue schol ars in
Brøn dal’s work. On the other hand, Jakob son dis cusses Brøn dal’s
works and usu ally speaks of him in high terms. Mathe sius was also ac -
quainted with his Dan ish col lea gue’s work and ap praised it. How ever,
it turned out, af ter all, that each of the groups “stuck to their own theo -
ries” (Fischer- Jørgensen 1997, p. 16). 

It seems that Louis Hjelmslev was more ac cep tive while evalu at -
ing the ideas of the Pra gue School and es pe cially Jakob son’s work. At
the time he was mostly in ter ested in gram mati cal mat ters and was fas -
ci nated by Jakob son’s pa per on the struc ture of the Rus sian verb, pub -
lished in 1932. Fur ther more, he saw the Pra gue Lin guis tic Ciri cle as
an ex tremely use ful or gani za tion par ticu larly be cause of its strict rules 
that al lowed it to show the schol arly world a solid and uni fied ap pear -
ance in the mat ters of func tional lin guis tics and struc tur al ist aes thet -
ics. This is partly be cause al though the Co pen ha gen Cir cle was
founded, as its mem bers were of ten rep re sent ing dif fer ent opin ions, it
could never reach such a unity of opin ions as its Cen tral Euro pean
coun ter part. 

In side the Co pen ha gen Cir cle two work groups were founded,
a gram mati cal and a pho nol ogi cal one. The lat ter was cre ated at
Jakob son’s re quest whose aim was to in clude the Danes into the above 
men tioned In ter na tion ale pho nolo gische Ar be it ge men schaft and to
elabo rate the full de scrip tion of the Dan ish pho nol ogi cal sys tem.
How ever, as the Dan ish lin guists were not en tirely agree ing with the
Pra gue meth ods this proj ect was not re al ized. 

In her re ca pitu la tion of Ro man Jakob son’s re la tion ship with Den -
mark, Eli Fischer- Jørgensen se peaks about her pro fes sor, the Ger -
manist Louis Ham merich who was also a mem ber of the Co pen ha gen
Lin guis tic Cir cle un til 1942 and was in ter ested in struc tur al ist lin guis -
tics. Fischer- Jørgensen re ceived a few cop ies of the „Tra vaux du Cer -

cle Lin guis tique de Pra gue” which fact has en tirely changed her sci en -
tific ca reer, turn ing her in ter est from Ger manic lin guis tics to pho nol -
ogy and its geo graphic and dia lec tologi cal as pects. As she puts it: 

I was simply thrilled and could not stop reading; and I read with pa r ti cu lar en t hu -
siasm the papers by Ja ko b son and Tru bet z koy […] but now that I le a r ned that the
sounds could be in te gra ted into the lin gu i stic system, that it was po ssi b le to find laws
for the stru c tu re of phoneme systems, and that this opened up quite new per spe c ti ves
for ty po lo gy and for the ex p la na tion of sound change (Fischer-Jørgensen 1997, p. 18).

The 4th In ter na tional Congress of Lin guists in 1936 took place in
Co pen ha gen to which, natu rally, Jakob son was also in vited. The sec -
re tary of the con gress was Brřn dal who asked Jakob son for a con tri bu -
tion dur ing the ple nary ses sion. He read about Die Ar beit der so ge -
nann ten Pra ger Schule. On this con gress Tru betz koy also de liv ered a
lec ture and the clos ing speech. Dur ing his stay in Den mark, Jakob son
de liv ered other lec tures as well at the Uni ver sity of Co pen ha gen and at 
the Uni ver sity of Aar hus, where Hjelmslev was teach ing. 

It was not only Jakob son who vis ited his col leagues but also the
Dan ish lin guists went to Pra gue sev eral times. In 1935–1936 Brøn dal
de liv ered two lec tures in the PLC on ety mol ogy and pho netic laws and 
on the struc ture of vo calic sys tems. And in 1937 it was Hjelmslev who 
trav elled to Czecho slo va kia where he read on Forme et sub stance lin -
guis tiques and where he was – as the sec ond scholar from Den mark –
elected mem ber of the Cir cle. 

In 1937 Jakob son sug gested his col leagues to launch an in ter na -
tional jour nal de voted to struc tural lin guis tics ed ited by both Pra gue
and Co pen ha gen lin guists. There were sev eral dis cus sions on this
mat ter but they could not agree in many ques tions. Be cause of this and 
the com pli cated po liti cal situa tion the pe ri odi cal was never re al ized as 
a com mon proj ect: Acta Lin guis tica was is sued in Co pen ha gen, ed ited 
by Brøn dal and Hjelmslev and Jakob son be ing only one of the mem -
bers of the broad ed it ing com mit tee. 

De spite of the nu mer ous dif fer ences in the opin ions, the co op era -
tion be tween the two groups re mained in tense thanks to which in the
first is sue of Acta Lin guis tica, Brøn dal and Hjelmslev for mu lated an
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in tro duc tion that ana lyzed the cur rent state of the pho nol ogi cal re -
search and em pha sized the im por tance of in ter na tional work in this
field. Shortly af ter this Brřn dal’s mono graph Lin guis tique struc turale
was pub lished and ac cord ing to Baeklund- Ehler prior to pub lish ing it
the author showed the text to Jakob son and asked for his opin ion. 

By the end of the dec ade, the po liti cal situa tion be came very se ri -
ous. The Ger man troops had oc cu pied the ma jor ity of Czecho slo va kia, 
uni ver si ties (in clud ing the Uni ver sity of Brno, where Jakob son was
a sen ior lec turer) were closed, pro fes sors were per se cuted. Jakob son
there fore had to flee from the capi tal of Mo ravia and spent more than a 
month hid ing in Pra gue while his flat was searched (Jang feldt
1940–1941, p. 142). 

From let ters partly re ferred to by Fischer- Jørgensen and partly pre -
sented by Jindřich To man (1994) it be comes ob vi ous that Jakob son
had re al ized a few months be fore how dif fi cult the up com ing times
would be. There fore he tried to or gan ize his es cape from the oc cu pied
Czecho slo va kia or what was called from March 1939, the Pro tec tor ate 
of Bo he mia and Mo ravia. With the aid of his brother Ser gei liv ing at
that time in Lon don, he tried to ap ply for a schol ar ship to the So ci ety
for the Pro tec tion of Sci ence and Learn ing, but by Spring 1939 it
turned out that with the help of Brøn dal and proba bly Hjelmslev he
could re ceive a visa to Den mark. In the mean while Alf Som mer felt
was in tensely try ing to find a po si tion for Jakob son in Oslo but his ef -
forts turned to be suc cess ful only by the time Jakob son ar rived in Co -
pen ha gen2. It was Hjelmslev who waited for him and his wife at the
rail way sta tion in April. It is very typi cal to the dy na mism and dili -
gence of Jakob son that he im me di ately joined schol arly life and was
work ing hard mostly in a cof fee house in the suburbs of Co pen ha gen,
not far from Brøn dal’s and Hjelm selv’s home. And al ready in May he
read in the Co pen ha gen Lin guis tic Cir cle on Das Null zei chen and had

two lec tures at the uni ver sity on the struc ture of the pho nemes. As it is
stated in his Ac tiv ity Re port com piled later in the US in 1945 (To man
1994, p. 228), he started to study an early 17th cen tury manu script
(a Low Ger man Man ual of spo ken Rus sian) he had found in the Dan -
ish Royal Li brary. This proj ect was planned to gether with Helge
Poulsen but be cause of the war could not be con tin ued un til the late
1940s and com pleted with the con tri bu tion of Ham merich and oth ers
in 1986. 

As it was men tioned be fore, the Nor we gian Alf Som mer felt was
try ing hard to find a po si tion for Jakob son and by the time World War
II broke out the Jakob sons ended the short but fruit ful stay in Den mark 
that – to gether with the pre- war years – left a very sig nifi cant im pact
on not only Dan ish lin guis tics but on semi oti cians, as well – es pe cially 
in the case of the younger gen era tion (Fischer- Jørgensen 1997, p. 13).
On the other hand, the Co pen ha gen stopo ver was not mean ing less at
all for Jakob son, ei ther. To un der line this, Fischer- Jørgensen quotes
from a let ter writ ten by Jakob son to Hjelmslev in 1950: 

Our life in Denmark was just like a be a u ti ful dream plus a most stimu la ting lin gu i -
stic ex pe rien ce (Fischer-Jřrgensen 1997, p. 13).

Thus in the Fall of 1939 the Jakob sons con tin ued their pil grim age
to Nor way where at the be gin ning they felt some what alone but soon
enough Jakob son built close con tacts and friend ships with a number
of lo cal col leagues. Baecklund- Ehler points out that Jakob son fore -
most ap pre ci ated the work of Olaf Broch, a Slavic lin guist and
a scholar of pho net ics and was con duct ing de tailed re searches on the
re la tion ship of voice and mean ing. The schol ars Jakob son regu larly
met and con versed with were es pe cially Som mer felt, Knut Bergsland,
Har ris Birke land and oth ers. Again here, Jakob son sug gested ex ten -
sive co op era tion, for ex am ple to as sem ble the pho nol ogi cal at las of
Europe or, to pro vide a sys tem atic sur vey of Scandinavian- Slavic re la -
tions in the Mid dle ages. In his above quoted re port he also enu mer ates 
his ac tivi ties in Oslo: in the win ter se mes ter of 1939–40 he lec tured at
the Uni ver sity of Oslo on child lan guage and apha sia (his pio neer pa -
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per on the topic was pub lished a few months later in Upp sala), he read
on the struc ture of the Gil jak lan guage, and – at the Nor we gian
Academy of Sci ences, of which he be came a mem ber – on “Ta tar mo -
tives in Rus sian by liny”. 

Very soon war reached Nor way, too, forc ing Jakob son and his wife
to flee fur ther, this time to Swe den. It could have been an as ton ish ing
ad ven ture how the cou ple wan dered through the moun tains, led by a
Nor we gian peas ant and – ac cord ing to Fischer- Jørgensen – one of
them for some time ly ing in a cof fin. Bengt Jang feldt pro vides a de -
tailed de scrip tion of the story and even pres ents a trans la tion of the po -
lice re port writ ten by the Swed ish bor der guards af ter Ro man and Sva -
tava Jakob son crossed the bor der ba si cally with out any per sonal docu -
ments. The re port de serves at ten tion be cause it “sheds new light on
Jakob son’s per sonal bi og ra phy in the thir ties, as well as on his stay in
the Scan di na vian coun tries” (Jang feldt 1940–1941, pp. 141–142).
Jakob son stayed in Upp sala where he could not really find Swed ish
col leagues in ter ested in func tional lin guis tics or struc tur al ism.
However there were two for eign schol ars with whom Jakob son could
co op er ate: one of them was the Hun gar ian János Lotz and the other the 
Ger man Wolf gang Steinitz; both were schol ars of Finno- Ugric lin -
guis tics. It is amaz ing how pro duc tive Jakob son was de spite his un set -
tled situa tion (we know from Jang feldt’s ar ti cle that he was con stantly
try ing to or gan ize his life, he planned to travel to the US and wrote
a number of ap pli ca tions to vari ous authori ties etc.) and the short time
he spent in Swe den. To gether with Lotz, for ex am ple, they de liv ered
a lec ture on the ver si fi ca tion sys tem of Mor davian folk songs (Jakob -
son, Lotz 1978). 

Lotz was born in Mil wau kee, Wis con sin to a fam ily of Hun gar ian
émi grés, who later on re turned to Hun gary. This is how he could start
his stud ies at the uni ver sity of Bu da pest. Thanks to his tal ent and dili -
gence his pro fes sor – an other well known lin guist – Zoltán Gom bocz
man aged to ar range him a schol ar ship in Stock holm where he was
very soon – at the age of 23 – ap pointed di rec tor. It is cer tain that Das
un gari sche Spra chsys tem, his ma jor work from that pe riod, is very

much in flu enced by the Pra gue school and with out doubt by the per -
sonal con tacts with Ro man Jakob son in Swe den. The book de scribes
the sys tem of the Hun gar ian lan guage from the per spec tive of struc -
tural lin guis tics and by a number of Hun gar ian lin guists this book is
re garded as unique in this as pect un til to day. 

We may only guess, but it might not be sheer co in ci dence that af ter
the war, Lotz was in vited to Co lum bia Uni ver sity where Jakob son was 
also lec tur ing un til 1949. 

Fur ther to this, Jakob son was fi nally pro vided the as sis tance and
in fra struc ture (at the Uni ver sity Clinic in Upp sala and the li brary of
the Ka ro lin ska In sti tutet in Stock holm) in or der to com plete the
Kinder spra che, apha sie und all ge meine laut ge setze, a study de voted
to “the ques tions of com para tive in ter pre ta tion of lin guis tic and neu ro -
logi cal syn droms, i.e., the ques tions on which the clas si fi ca tion and
thera peu tics of apha sia are to a greater and greater ex tent based to -
day”3. 

The ad ven tur ous but sci en tifi cally fruit ful Scan di na vian pe riod of
Jakob son ended on May 23, 1941 when the cou ple boarded a freighter
(and not a pas sen ger ship, as Jeng feldt writes, we know this fact from
Jakob son’s Ac tiv ity Re port writ ten in 1945). Al though Jakob son did
not cease to cor re spond with his Scan di na vian col leagues and the im -
pact on his schol arly work is no tice able in many Euro pean and over -
seas re search ers and think ers in the fields of lin guis tics, lit er ary the -
ory, semi ot ics aes thet ics etc., with his stay in Amer ica a new chap ter
be gins in his life. 

To wards the end of my pa per I in tend to deal with the Scan di na vian 
re cep tion of the Pra gue School af ter World War II. It is not my ob jec -
tive to pro vide a thor ough sur vey – and I con fess I lack the lan guage
com pe tences for that – but I would like to point out a few is sues of in -
ter est. 

As a mat ter of fact, af ter the war we can not men tion such a close
co op era tion that we saw in the case of the Pra gue and the Co pen ha gen
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Lin guis tic Cir cles be fore it. How ever there are a number of schol ars
who de voted them selves to the study of Slavic struc tur al ism. Sev eral
stud ies have been trans lated into Scan di na vian lan guages and have
been in cluded into ei ther gen eral read ers on lit er ary the ory and lin -
guis tics or in spe cial ized text books4. 

When con sid er ing the de vel op ment of the last half dec ade, cer -
tainly Eli Fischer- Jørgensen and Astrid Baeklund- Ehler need to be
men tioned. We have al ready quoted the former on the im pact Czech
functional- structural school made on her, whereas the lat ter is a Swed -
ish scholar of Slavic stud ies. Baeklund- Ehler was the only per son in
Swe den dur ing Jakob son stay, who ob tained her doc toral de gree un der 
his men toring. 

An other Swed ish scholar de voted to the po et ics of Jakob son, Anita 
Boström Kruck en berg has writ ten a large mono graph on this sub ject
(Boström Kruck en berg 1979).

Among Oslo schol ars it is defi nitely worth- while men tion ing Kjell
Lars Berge, pro fes sor of tex tol ogy and Scan di na vian lan guages, and
Karen Gam mel gaard, the Dan ish pro fes sor of Czech stud ies both
work ing at the Uni ver sity of Oslo. The lat ter’s schol arly work is con -
nected with many ties to the Pra gue School, es pe cially in the fields of
lit er ary the ory and tex tol ogy. Most re cently she pub lished a book in
Dan ish that is a cur rent and up- to- date in tro duc tion to Czech struc -
tural ism (Gam mel gaard 2003). In 1996 in she pub lished a lec ture un -
der the ti tle Der rida, Vachek and Spo ken vs. Writ ten Lan guage. In her
pa per she at tacks Der rida and his De la gram ma tolo gie in which the
French scholar criti cizes struc tur al ism. Gam mel gaard says that “his
[Der ri das] criti cism of struc tur al ism, namely that of the re la tion ship
be tween speech and writ ing may be con tra dicted from the view point
of the struc tur al ist tra di tion com monly known as the Pra gue School.
Un for tu nately, af ter Word War II., many lin guis tic achieve ments by
the Czech struc tur al ist tra di tion have re mained un ob served and un no -

ticed by struc tur al ist schol ars in West ern Europe” (Gam mel gaard
1996, p. 7). She does not criti cize Der rida on the philo sophic level but
states that his start ing point, i. e. that in the twen ti eth cen tury which
can be char ac ter ized by the rule of struc tur al ism, in the bi nary op po si -
tion of speech and writ ing, the lat ter is sup pressed and over whelmed
by the first. Thus, in Der ri da’s the ory, writ ing is go ing to be the meta -
phor of all the sec on dary mem bers of bi nary op po si tions. and a whole
sys tem of thought is built on this con cept. How ever – as Gam mel gaard 
writes – Der rida is wrong when he iden ti fies struc tur al ism ex clu sively 
with the French, West ern Euro pean and Ameri can schol ars. She
analy ses the works of the Pra gue School mem ber, Jo sef Vachek and
un der lines that through out in his work he was al ways able to con tra -
dict the opin ion that for func tional lin guists and pho nolo gists writ ing
is of a sec on dary po si tion. While con sid er ing the ques tion why Der -
rida ig nored the ideas of Vachek and the Pra gue School she con cludes
that it might have been the com pli cated po liti cal situa tion in Czecho -
slo va kia af ter World War II that made it dif fi cult if not im pos si ble for
West ern schol ars to ac cess the works of East ern and Cen tral Euro pean
col leagues. We may only par tially agree with this, as Der ri da’s text
was pub lished in 1967 which rep re sents a rela tively free, fruit ful and
open pe riod in Czech cul tural his tory that lasted un til August 1968
when the War saw Treaty ar mies in ter vened and in vaded Czecho slo va -
kia. Com mu nism was surely play ing a role in Der ri da’s ne glect but
I do not see it as a sole cause. As I showed it in my ear lier pa per, the
situa tion in Hun gary was very simi lar: al though Hun gary and Czecho -
slo va kia be longed to the same Com mu nist bloc and were on the same
side of the iron cur tain, the work of the Pra gue School did not have
much in flu ence on Hun gar ian aca demic mi lieu5. The causes here
I mostly see in one of the key fea tures of Cen tral Euro pean cul tural

4 A tho ro ugh bib lio gra p hy of trans la tions and studies devoted to the Prague
School’s li te ra ry the o ries can be found in Gam me l ga ard 2001, pp. 107–115. 

5 Některé ohlasy českého strukturalismu v Maďarsku, [in:] Česko-slovenské
vztahy, Evropa a svět, ed. by I. Pospíšíl, and M. Zelenka, Ústav slavistiky
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2004, pp. 5–10 (Brněnské texty
k slovakistice, 6).
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his tory and ex is tence, in gen eral: as we al ways suf fer from com plexes
and tend to com pare our selves to West ern coun tries and try to keep up
with them, we of ten dis re gard our neigh bors. 

To con clude, the key fig ure in the mu tual re la tions and co op era tion 
be tween the Pra gue School and the Nor dic schol ars is in ar gua bly Ro -
man Jakob son. He and his Pra gue fel lows’ im pact is most ob vi ous in
the case of the Dan ish schol ars and on the Co pen ha gen Lin guis tic
Circle. We tend not to state that Czech struc tur al ism and func tional
lin guis tics is domi nat ing un til to day in Scan di na via, but in some cases
its in flu ence leads to no tice able schol arly re sults.
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Stre sz cze nie

Praskie Koło Ling wi sty cz ne zostało założone ponad 80 lat temu. Jego zasługą jest 
zde fi nio wanie systemu ję zy ko we go jako struktury, a także stru ktu rali z mu jako
metody badawczej, która nadal należy do naj bar dziej znaczących teorii
lingwistycznych, literackich i estetyki. Autor kon cen tru je się na historii stru ktu rali z -
mu w Skan dy na wii oraz jego oddziaływaniu na Europę i Stany Zjed no czo ne
w okresie mię dzy wo jennym, a także w czasie drugiej wojny światowej, jak również
opisuje czeski stru ktu ra lizm w Skan dy na wii po II wojnie światowej. Kluczową
postacią we wza je mnych relacjach między praską szkołą stru ktu ralną a nordyckim
języ ko z na wstwem jest nieza prze cza l nie Roman Jakobson. Jego wpływ – jak również
jego współpra co w ni ków – jest naj bar dziej widoczny w przypadku duńskich
uczonych oraz Ko pen ha skiego Koła Ling wi sty czne go. Jednak nie twierdzi on, że
czeski stru ktu ra lizm oraz lin g wi sty ka fun kcjo na l na dominują w języ ko z na wstwie
skan dy na wskim do dnia dzi sie j sze go, mimo że w nie któ rych przy pa d kach ich wpływ
nadal daje za uwa ża l ne wyniki naukowe.
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Oleg FE DO SZOV

Budapeš

Fra ze o lo gie novinového úvodníku:
po hled didaktický

Vzor, jak zpra co vat fra ze o lo gii publicistického te x tu, po dal za kla -
da tel moderní české fra ze o lo gie a fra ze o gra fie F. Čermák ve své práci
Fra ze o lo gie novinového úvodníku: úzus, fun kce a aktu a li za ce z ro ku
1996 (Čermák 1996, s. 81–90, zde citováno pod le vydaní Čermák
2007). V ro ce 1994 byl Františkem Čermákem za loen, a začal svou
závratnou kariéru, Ústav Českého národního ko r pu su (http://www.
ko r pus.cz). Ten to ko r pus byl ve slovanském světě první, moderní,
veřejně přístupnou ja zy ko vou databází, „umoňující tvor bu nových,
kvalitativně lepších slovníků češtiny, gra ma tik a dalších jazykových
příruček” (Český... 2000, s. 10–11) – prostředek a zdroj poznání ja zy -
ka (Čermák 2000, s. 15). Za uplynulých 15 let česká fra ze o lo gie a kor-
pusová lin g vi sti ka prodělaly ve l kou ce stu, mi mo jiné i k poznání
zákonitostí fungování frazémů v dnešním jazykovém úzu. Kurz české
fra ze o lo gie (s pouitím korpusových zdrojů) se stal také jedním ze
základních jazykovědných předmětů ve výuce bohemistů na bu da-
peš ské státní univerzitě (ELTE) v Maďarsku.

V následujícím příspěvku se pokusíme za my s let nad didaktickými
aspe kty frazeologické te o rie a frazeografické pra xe, nad problémy
lingvistické práce s velkými jazykovými ko r pu sy a řadou jiných
otázek. Ten to po kus pod ni k ne me ne jen na základě analýzy fra ze o lo -
gie novinových úvodníků, ale i ja ko modelování části vyučovacího
pro ce su. Pro to te dy není účelem zopakovat ani ověřovat  ani ověřovat
výsledky stu die F. Čermáka, nýbr poukázat na mono sti práce – jak
pro učitele, tak i pro stu den ty – s autentickým jazykovým materiálem
na základě precizně propracované lingvistické te o rie.

Materiálovou základnou to ho to zamyšlení se sta ly redakční úvod-
níky bývalého šéfredaktora Literárních no vin Ja ku ba Patočky1.

Úvodník no vin je „ve l mi proměnlivým a věrným zrca d lem re a li ty” 
(Čermák 2007, s. 503), který nám umoňuje sle do vat va ria bi li tu
a aktu a li zaci frazémů v dnešním jazykovém úzu. Na rozdíl od přístupu 
F. Čermáka sle du je me zde výrazové prostředky po uze jed no ho ur na -
li sty, a to v průběhu delší do by (březen 2006 a le den 2008), au to ra,
ivě reagujícího na aktuální dění do ma (v Česku) a ve světě, navíc ur -
na li sty co do po va hy dost konfliktního a nekompromisního. To to byl
důvod i je ho pozdějšího od stou pení od fun kce hlavního re da kto ra li stu.

Vy bra li jsme ce l kem 10 příspěvků s tématy od zahájení školního
ro ku v Čechách a k tématu o mučení vězňů v Guantanámo, te dy te -
ma ti c ky ve l mi různorodých. Vznikl tak so uhrn textů, ob je mem a cha -
rak- te rem srovnatelný s materiálem zkoumaným F. Čermákem. Při
ana- lýze materiálu ne bu de me však po stu po vat pod le stru ktu ry
vzorové stu die, nýbr se soustředíme na vybrané otázky a příklady.

Prvním po stu pem by lo zkon tro lo vat materiál z hle diska  z a  s t o  u -
p e n í  f r a  z e  o  l o  g i e  v  t e  x  t u .  Kadý článek – na první po hled –
měl v průměru délku ko lem 30 vět a ob sa ho val asi 700 slov (slovních
tvarů), take ce l kem by šlo o analýzu cca 300 vět a 7000 slov. V to m to
jazykovém materiálu jsme zpočátku iden tifi ko va li ko lem 160 fra ze o-
logických jed no tek. Ve srovnání s materiálem F. Čermáka, kde v úhr-
nu textů (18 příspěvků od 14 autorů) lze spočítat ko lem 6200 slov, asi
850 vět a 131 frazémů a idiomů, náš materiál uka zo val od chy l ky, pro -
toe při srovnatelném mnoství slov (7000 – 6200) a frazémů (160 :
131) v te x tech J. Patočky jsme našli značně menší počet vět (300 vs
850). Na základě to ho mo hla vzni k no ut domněnka, e náš au tor

205 206

1 Podle údajů české Wi ki pe die  J a k u b  P a t o č k a  (* 19.  května 1973, Brno)
je český novinář, bývalý ekologický akti vi sta a dlouholetý šéfredaktor „Literárních
novin”. V letech 2003 až 2005 spolu s Beránkem vedl Stranu zelených, za niž Pa-
točka v roce 2004 kan di do val ve volbách do Evropského pa r la men tu. V roce 2005
jej ve vnitrostranickém sporu po ra zi la skupina kolem Ma r ti na Bursíka. V letech
1999 až 2009 byl šéfredaktorem časopisu „Literární noviny”. V roce 2005 se dostal
do sporu s většinou redakce „Literárních novin”, která na protest proti jeho meto-
dám práce odešla a založila v říjnu 2005 konkurenční časopis A2.



pouíval v průměru mno hem delší věty neli urnalisté Lidových no -
vin, autoři příspěvků zkoumaných Fr. Čermákem. Ta to doměnka
ovšem by la mylná, je li ko pocházela z nedostatečné po zo r no sti při
čtení práce F. Čermáka: za větu au tor ve své stu dii pokládá kla u zi
s predikací, ni ko li námi (te dy stu den ty) původně mylně iden ti fi ko va-
né „věty” (většinou ovšem dlouhá a sloitá souvětí) při počítaní „od
tečky do tečky”. Ko re kce počtů da la jiné výsledky: i v te x tech J. Pa-
točky máme v průměru 85 a 90 vět v kadém článku, te dy celkový
poměr se ukázal a překvapivě obdobný číslům v Čermákově stu dii:
900 vět – 7000 slov – 160 frazémů. To znamená, e pro po rce zhru ba
je den frazém na 44 slov a na 5,5 věty (u F. Čermáka: 1 : 47; 1 : 6,5) po -
uka zu je snad na poněkud větší zastoupení frazémů v te x tech J. Pa-
točky (ten to předpoklad ovšem dále musíme upra vit), ale hlavně na
fakt, e autoři úvodníků pouívají frazeologické výrazivo ja ko stálý
a nezbytný prostředek výstavby textů to ho to specifického pu b li ci stic-
kého ánru.

Analýza, i ta kto co do ob je mu relativně malého jazykového ma te-
riálu (sro v ne j me náš úhrn úvodníků s délkou průměrného románu, ne -
bo s extrémně velkými, stamiliónovými databázemi korpusů), jak
jasně ukázala u i Čermákova stu die, po sky tu je nicméně monost
udělat průřez ce lou českou frazeologií, od ha lit relevantní fa kty, dělat
sta ti sti ky a poukázat na důleité teoretické aspe kty. F. Čermák psal:

Vybírané frazémy a idiomy se ome zo va ly v podstatě jen na metaforické, tj.
neuvaují se tu velmi běné a početné kvazifrazémy typu V-Sabstr (věnovat po zo r -
nost, mít návrh) (Čermák 2007, s. 503). 

Pro náš didaktický přístup by lo důleité vzít v úvahu všechny funk-
ční a strukturní ty py frazeologických jed no tek (dále: jed no t ky IF) ve
zkoumaných te x tech, včetně kvazifrazémů a netypických a hraničních
případů, aby chom mo hli ilu stro vat ne jen jádro, ale i pe ri fe rii fra ze o lo -
gie a četné případy přechodného cha ra kte ru2.

Pro další po stup práce s te x ty by lo důleité poukázat na přítomnost
takových výrazů, ustálených kombinací slov a tvarů, které nepatří do
ob la sti IF, ale ve d le ustálenosti mo hou mít i vy so kou fre k ven ci. Smu t -
nou aktu a li tu k analýze takového případu po sky t lo výročí útoků na
newyorská dvojčata. V úvodníku č. 5 Výročí a č. 1 O mučení au tor ve -
d le originálního anglického výrazu Twin To wers pouívá spojení
newyorská dvojčata v úryvku:

(1–5) ... pro ti pó lem sesouvajících se newyorských dvojčat 

a s jiným přívlastkem: 

(5–16) ... obraz demolovaných dvojčat. 

Stu den ti na to m to příkladě, zvláště pro práci s in ter ne tem a ko r pu -
sy, si mo hou ověřit po zna tek, e v publicistických te x tech jediná
aktuální událost je scho p na ge ne ro vat výskyt často ohromného počtu
nějakého ustáleného výrazu, jen však není jed no t kou IF. Stačí do dat,
e v září 2011 (další smutné výročí) maďarský Go o gle během 0,18
vteřiny našel 130 000 výskytů maďarského ka l ku pro spojení Twin To -
wers (ike rto r ny ok). 

Obdobná je si tu a ce i v případě iden ti fi ka ce takových ustálených
kombinací, které patří ji nejspíše do  o b  l a  s t i  t e r  m i  n o  l o  g i e.
O so u v ztano sti ter mi no lo gie a fra ze o lo gie psal F. Čermák ve svém
dalším příspěvku (Čermák 2007, s. 220–227) následující: 

ádná jazyková oblast není zcela přesně co do svých hranic vy me ze na, i kdy
přesahy a překrývání s ob la st mi jinými bývají různě rozsáhlé a zřetelné [...] (Čermák
2007, s. 220). 

Nemáme za úkol řešit zde málo zko u ma nou otázku průniku těchto
dvou oblastí no mi na ce, nýbr jen upozorníme stu den ty na přítomnost
dané pro ble ma ti ky i v našich příkladech ty pu:
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2 Pro snadnou iden ti fi ka ci příkladů v textech J. Patočky uvedeme v Příloze výběr 
jednotek IF podle jednotlivých úvodníků v chro no lo gii a v pořadí, např. idiom a

naprší a uschne najdeme v úryvku textu „(1–15) ... a podobně teprve a skončí

válka proti teroru, jinak řečeno, a naprší a uschne”, kde čísla v závorce znamenají, 

e jde o úvodník č. 1 O mučení (XVII/ 11 – 13.03.2006, téma: Guantanámo),
a v něm o příklad č. 15.



(1–1) porušována lidská práva 
(3–7) ... ide o lo gie trhu bez přívlastků 
(4–9) rozvoje lidských zdrojů 
(5–5) ve studené válce 
(5–7) (Gándhího) hnutí nenásilného odporu 
(5–10) hnutí za občanská a lidská práva černochů 
(5–15) většina tzv. třetího světa 
(2–15) je zvlčilý nadnárodní kapitál 
(6–10) pro du kce sklenikových plynů 
(6–11) normy pro pasivní domy 
(6–12) daňovými úlevami 
(7–1) hrozil rychlý konec světa 
(9–11) v naplnění ... hmotných zájmů 
(10–3) z hle di ska veřejného zájmu 
(10–5) jsou ... největším novinářským dílem polistopadové éry

Pro maďarské stu den ty můe být zvláš  zajímavá otázka tzv. l e  -
x i k á l n í c h  f r a z é m ů,  te dy jistých specifických a často i anomál-
ních produktů slo vo t vor by a idio ma ti za ce. Pod sta tu problému zno vu
vysvětluje Fr. Čermák ve své další stu dii (Čermák 2007, s. 263–276)
ta kto: 

Není tedy v zásadě relevantní, jestli se ko m po nen ty frazému a idiomu sepisují do -
hro ma dy, do jediného slova (řekněme ko m po zi ta), anebo zvláš , diskrétně. Pra vo pis
je tu špatný rádce a např. v čínštině není relevantní vůbec (Čermák 2007, s. 263). 

Na so u vi s lost s ty pem ja zy ka jsme poukázali i ve svém příspěvku
(Fe do szov 2007), kde jsme uve d li, e pro maďarštinu typická ko m po -
zi ta aranybánya ne bo aranyborjú (zlatý důl a zlaté te le) se za sa mo -
statné idio my v maďarské tra di ci ne po vaují jen pro to, e mají fo r mu
slo va, a ni ko li spo jení slov, a pro to se uvádějí i ve frazeologickém slov-
níku po uze ve spojení s (často neustálenými) ko m po nen ty (valóságos
aranybánya – do slo va: skutečný zlatý důl).

V te x tech J. Patočky k zamyšlení nad to u to otázkou mo hou po -
slouit příklady, ja ko:

(1–6) sebedůmyslnější pokus 
(2–11) Klausův mimozemšt’anský výlev 

(3–4) e [...] má [...] po uho pou hou stovku
(3–12) Koneckonců kdy [...] 
(3–13) Li do v ci ale mají určité lavírování v po va ho pi se
(4–4) kdo z vás by chtěl dělat pančelku? 
(4–5) re fo r mou, ale ta, ač míněna sebelépe 
(4–8) To je jistě úctyhodné [...] 
(5–1) jsou plná srdceryvných vzpomínek na [...] 
(6–5) v tričku s duchaprostým nápisem 
(6–7) sebezdvořilejšího cizince 
(6–14) A exi stu je ještě jedno zavreníhodnější sta no vi sko, ne [...] 
(7–4) prostřednictvím li-vědeckého in sti tu tu

Od srdceryvných vzpomínek můeme přejít k otázce  ú l o h y  m e  -
t a f o  r i  z a  c e  v pro ce su idio ma ti za ce slovních spojení. Snad je
vhodné zde upo zo r nit stu den ty, e kon ti nu i ta přechodu od tzv. „vol-
ných slovních spojení” (je pod le názoru Fr. Čermáka v ja zy ce vůbec
ne e xi stují) přes ko lo ka ce a kvazifrazémy k metaforickým idiomům
předpokládá i velké pásmo me ta fo ric ky uitých lexémů, mi mo jiné
slo ves, je jich sémantika se zakládá na metafoře. V našem materiálu
to ilustrují následující případy verbálních me ta for:

(1–2) [...] zpra vo da j sky neutrální tón [...] se zvolna uhnizďuje v mediích 
(3–1) [...] ostudu [...], na kterou [...] doplácí
(3–5) [...] a nakonec se snaí vy dyn dat slevu 
(7–6) [...] i hlavy států papouškují (něco) 
(7–10) [...] do něj česká společnost dnes upadá
(8–2) (V diskusi) [...] se zahnizďuje názor, e [...] 
(9–12) [...] budou činovníci dál [...] hřímat o [...]
(10–11) [...] a jak na snahu všechno ututlat ona řádná pra co v ni ce doplácí! 
(9–16) jak hlasům dopřát sluchu
(10–9) Přestala mít chu  nechat si otra vo vat ivot za [...]

Za všechny další ty py me ta for uve de me zde ještě jen pár příkladů
na netypická ad je kti va stojící nejčastěji v úloze atri bu tu sub stan ti va: 

(1–8) [...] snaha provázená [...] pošetilou nadějí 
(2–15) [...] je zvlčilý nadnárodní kapitál 
(3–3) Zjiš uje, e stojí nebat’ovských sto jedna korun [...] 
(3–15) Při tomto šaškovském trendu [...] 
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(3–16) [...] dalším z řetězce jepičích pokusů 
(3–19) [...] menšinová vláda tak bude muset být velmi krotká. 
(8–4) [...] obsazení této funkce bezbarvým ňoumou 
(10–1) […] s eleznou pravidelností

Me ta fo ry víceslovné a ustálené (ale ne lexikální), ne bo jen do jisté
míry ustálené, se stávají v ja zy ku novinářů nezbytným prostředkem
te x tot vor by. Ilu stru j me to příklady:

(1–13) [...] vězni hnijí zaiva 
(2–1) [...] zpráva [...] za pa d la
(2–7) [...] pre zi dent sedí na své idli i díky [...]
(2–12) [...] ani by si dala špetku práce se [...] 
(3–6) Pa ro u bek si v kůi onoho obchodníka [...]
(3–20) [...] na jeho hlavu ne pad nou (předčasné volby)
(5–3) [...] sen, který roz drti la tamější americká loutka 
(5–4) [...] který roz drti ly zdejší loutky sovětské
(7–3) [...] učinil z liberálního trhu osu společnosti 
(8–1) [...] lidí, kteří se otřásají ošklivostí 
(8–7) Je re a li s mus politických kupčíků [...]
(8–11) (být) nejzranitelnějším článkem (čeho) 
(8–14) [...] co kdyby chtěl měnit zatuchlé poměry k lepšímu? 
(9–10) jej beze špetky studu odkládá [...].

Vznik metaforického přesunu se dobře vysvětluje na příkladě mo -
de lu ne bo li kon ce p tu VÁLKA, který se re a li zu je např. v me ta fo ric-
kých spojeních: 

(8–10) [...] z rozvahy nad rozloením sil 
(8–19) [...] aby věděl, e čestná prohra má mnohdy větší cenu ne upachtěné

vítězství

Snad ještě větší pro stor pro sledování metaforických procesů po -
sky tu je další řada příkladů z textů J. Patočky, kde au tor uplatňuje roz-
ma nité  p r o s t ř e d k y  a k t u  a  l i  z a c e.  Tak vznikají me ta fo ry au -
torské, příleitostné výrazy, které často ce stou trans fo r ma ce známých
výrazů (i idiomů) ne bo v návaznosti na precedentní te x ty, známé
reálie, působí na čtenáře no vin ja ko prostředky originální, ja ko me ta -
fo ry neotřepané:

(3–14) [...] ilustrací [...] zpu st lo sti je Bursíkův potěmkinovský nápad po j me -
no vat [...] 

(1–4) [...] Bu s ho vi inenýři pravdy 
(2–9) [...] tak Lidové Právo Dnes naloilo s [...] 
(5–2) [...] přenecháme dojímavý patos Lidovému právu dnes 
(2–15) [...] je zvlčilý nadnárodní kapitál uváe na řetěz demokratické po li -

tiky
(2–16) Premiér má prý čelo odřené samým mnutím od vymýšlení 
(3–8) [...] o míře ide a li s mu prosvětlujícího útroby sociální de mo kra cie [...] 
(5–6) Pi no chet a Husák jako provinční mui pro špinavou práci 
(5–11) [...] provádění re vo lu ce sa me to vou [...] metodou
(7–8) [...] ředitelka, pracující jako tichý agent [...] ko r po ra ce 
(7–9) [...] součást [...] ivota v přetvářce, ivota »jakoby« 
(8–15) [...] jak re in sta lu je na Hradě kli ma to lo ga z Ly sen ko vy školy
(8–16) (Klaus – Topolánek – Čunek – Bursík) [...] skýtají obrázek čtveřice

zbědovaných trosečníků [...] 
(9–2) Ori gi na li ta [...] modrozelené vládní drzosti [...] 
(9–5) (ODS) se chová jako socialistická mi lo v ni ce silného státu

O k ř í d l e n á  s l o  v a,  c i t á t y  z precedentních textů (známá li -
terární díla, populární fi l my, ane k do ty atd.) se také stávají pra me nem
fra zeo logi za ce a prostředkem textové výstavby:

(1–18) (USA) jako hlavní strůjce všech vítězství nad tota lita ri z my 
(6–3) Předseda vlády by drmolil cosi o sedmi statečných
(10–6) [...] odpověděla jakoby z Je re va nu: „Není pravda, e [...]” 
(7–11) [...] scho p no sti běných lidí ít v pravdě
(8–6) Re a li s mus má dvě tváře
(8–17) Jsou to vlastně takoví čeští čtyři mušketýři: všichni za jednoho [...]

Zvláštní po zo r nost si za slouí pro ble ma ti ka tzv.  g r a  m a  t i c -
k ý c h  f r a z é m ů,  zpracovaných v české frazeologické škole jed nak
teo re ti c ky (např. Čermák 2007, s. 308–325), jed nak lexi ko gra fic ky
v 2. dílu SČFI. Můeme zde upo zo r nit posluchače na to, e víceslovné
předloky, částice, spo j ky (a jin de i zájmena a číslovky) tvoří v to m to
dílu slovníku (výrazů neslovesných) ve l mi pod sta t nou část fra ze o lo -
gického materiálu (je v něm 4039 heslových jed no tek IF a ve d le to ho
743 gramatických frazémů). Náš materiál ovšem ne po sky tu je mo
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nost ilu stro vat všechny ty py gramatických frazémů, ale stačí k to mu,
aby chom tu to spe ci fic kou a ve světě pořád ještě málo uznávanou ob -
last fra ze o lo gie , kte rou F. Čermák za hrnu je do přechodné ob la sti kva-
zifrazémů a kvaziidiomů, nabídli po zo r no sti studentů pro její teo re tic -
kou důleitost. Můeme to ko men to vat příklady, ja ko:

(1–20) [...] do značné míry 
(4–3) [...] čím dál tím větší 
(6–8) [...] někdy a k nezaplacení uitečnou [...] 
(6–15) [...] v tomto případě skrz naskrz příznivé
(8–3) [...] o zrušení úřadu pre zi den ta se vším všudy
(8–12) [...] která strpí ve svém čele (někoho) 
(10–2) [...] den co den. Nebo přesněji noc co noc [...]
(10–4) [...] ponechá probíhat bok po boku

Ve l mi „běné a početné”  k v a z i f r a z é m y  nemetaforické po va -
hy (zvláště  v e r b o n o m i n á l n í  k o  l o  k a  c e  ty pu  V – S a b s t r:
funkční slo ve so s abstraktním sub stan ti vem) se sta ly v posledních de -
setiletích ob je ktem zvláštní po zo r no sti lingvistů a frazeologů pro je -
jich praktický význam (v lexikografické pra xi) a pro teo re tic kou dů-
leitost výzkumu lexikální kom bina to ri ky, re vi ze našich představ
o aspektech syntagmatických. Výzkum kolokací je dnes těsně vázán
na me to dy korpusové lin g vi sti ky, která umoňuje práci s velkými ob -
je my jazykových dat. Pro to na rozdíl od vzorové stu die F. Čermáka ve
frazeologickém semináři je nadmíru důleité upo zo r nit posluchače na
hojný výskyt kolokací v publicistickém te x tu, vyuít takových příkla-
dů pro vysvětlení „fenoménu vázaného významu” (výraz ruské fra ze -
o loky V. N. Te li ja). Je tu na místě upo zo r nit stu den ty i na způsob
zpracování verbonominálních kolokací ve SČFI (3. díl, Výrazy slo -
vesné), kde pro ty to kvazifrazémy českými fra ze o lo gy byl vy pra co-
ván speciální typ slovníkového he s la. Kdy zhodnotíme i statistické
údaje (3. díl SČFI ob sa hu je 9 976 he sel s verbálními idio my a sko ro 10 
000 – te dy půlku ob je mu celého slovníku – verbálních kolokací), po -
sky t ne me posluchačům monost se za my s let nad kardinálními problé- 
my sou vi s lo sti para dig ma ti ky a syn tag ma ti ky le xi ko nu, vztahů ja zy ka 

pravidelného a nepravidelného. Ten to přístup zde vyadu je i delší ci -
ta ci z Fr. Čermáka: 

Dnes je stále jasnější, e velká část našich textů a promluv není generovaná ve
smyslu plně originálních produktů svých autorů a mluvčích, lidé tak kreativní zase
nejsou, a e texty jsou do značné míry prefabrikované, vyuívající vhodných a u
hotových kombinací, frazémů aj. [...] V konečném smyslu půjde i o zpřesnění našeho
vnímání rozhraní parole a langue (Čermák 2007, s. 8). 

Na pozadí těchto úvah nabídneme studentům analýzu následují-
cích příkladů z textů J. Patočky:

(1–3) [...] zbaven své funkce 
(1–9) [...] zpráva připoutala mnohem méně po zo r no sti 
(1–10) [...] drí hla do v ku na protest 
(1–16) [...] ztrácí chut’ k jídlu 
(1–14) Kdy se člověku dává najevo 
(1–17) (něco) proměňuje poměry 
(2–2) [...] stojí za to (re pro du ko vat zprávu) 
(2–4) (nynější český pre zi dent) [...] patrně dostal vztek 
(2–8) [...] se není příliš co divit
(2–14) [...] (oficiální po li ti ka) se pro pra co va la k závěru 
(3–9) [...] si není třeba dělat mnoho iluzí
(3–17) Čas bude pra co vat pro sociální de mo kra cii [...] 
(3–18) [...] a hrozba [...] nepřestane viset
(4–7) [...] která by po zo r nost nás [...]. neměla odvádět od [...] 
(5–9) (se) vymaňovaly z koloniální nadvlády 
(5–12) [...] jsou [...] od so u ze ni k neúspěchu
(5–13) V tom snad tkví i příčina, [...] 
(5–14) [...] v sobě nese úděl 
(6–16) [...] povede ke katastrofálním důsledkům 
(6–17) [...] které by mohly ka ta stro fu odvrátit
(7–2) [...] nebudou [...] dělat z nich senzace 
(7–7) Klíčová politická otázka dneška tudí zní [...] 
(8–8) [...] v klíčových politických tématech 
(8–18) (Klausa) vyměnit někým, kdo by nebyl pro ostudu [...] 
(9–1) Pokud by bylo po jejich vůli [...] 
(9–3) [...] ticho, které se prozatím roz ho sti lo nad [...] 
(9–4) [...] který si jindy nenechá ujít jedinou příleitost
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(9–8) Přímo hrobové ti cho k věci pa nu je v ODS
(10–8) [...] si od ne s la důleité ivotní poučení

Dospěli jsme ve svém přehledu různých typů jed no tek IF k  o b  l a  -
s t i  c e n t r á l n í,  k frazémům a idiomům, které ne jen intuitivně,
nýbr i za pomoci frazeologického slovníku můeme bezpečně iden ti -
fi ko vat v te x tech novinových úvodníků. Na základě materiálu to ho to
jádra IF lze studentům nabídnout více moností: evidentní je vyhledá-
vání dotyčného výrazu ve SČFI (dnes ji ve všech 4 dílech včetně
i frazémů větné po va hy, idiomů propozičních). To to porovnání příkla- 
dů z textů se slovníkovými he s ly dává pro stor pro objasnění dalších
závaných otázek a postupů v práci s jed no t ka mi IF. Je to především
určování stru ktur jed no tek (verbální, neslovesné a větné atd.), sle do-
vání textových aktualizací, va riant a transformací, a na ko nec po kus
o sa mo sta tnou analýzu sémantických a pragmatických cha ra kte ri stik
dotyčného výrazu, te dy jed no t ky IF. Při práci s uzavřeným textovým
ko r pu sem (úhrn úvodníků) na pozadí výše uvedeného přehledu jed no -
tek periferní a přechodné po va hy bu de i pro po slu chače nápadný ten
fakt, e jádro fra ze o lo gie je v te x tech to ho to dru hu za sto u pe no mno -
hem slaběji, ne dříve uvedené ty py kvazifrazémové a okrajové. (Bu -
de tu nutná ko re kce našich sta ti stik – srov. původní úvahy o za sto u pe-
ní jed no tek IF v te x tech J. Patočky.) Pro snad nou iden ti fi ka ci idiomů
ve SČFI uvádíme za výrazem v závorce číslo dílu a stránku:

(1–21) [...] mluvit o dvojím metru a západním pokrytectví 
(3–21) [...] a trumfy v rukou pak bude dret on 
(6–4) [...] ani by měl zbla ponětí o [...] 
(6–13) Kadoročně v těchto daňových pa ra me trech přitáhnout šrouby 
(9–17) [...] zuby nehty se dret dnešní [...] ko a li ce 
(9–9) [...] konzervativní ideologické flo sku le jsou pro ODS fíkový list 
(4–4) Ruku na srdce, kdo z vás by chtěl dělat pančelku?

Ale těiště samostatné práce studentů s materiálem tu bu de ovšem
v jiném: vyhledávání ve slovníku můe mít i negativní výsledek, te dy
odhadnutý v te x tech odhadnutý idiom se tam buď ne na j de, ne bo li způ- 
sob je ho slovníkové fi xa ce je odlišný. Například, v te x tech J. Patočky
nominální idiom mrtvé/hrobové ti cho (není v základní variantě (mrtvé

ti cho – zde můeme uvést i po jem frazeologické in va rian ty), nýbr ve
formě: 

(9–8) Přímo hrobové ticho k věci panuje v ODS 
(9–14) Mrtvolné ticho v Bursíkově Straně [...]

Obdobně je to i s textovými va rian ta mi: 

(2–5) Na po sled jsem nevěřil vlastním uším (nevěřit vlastním očím)

ne bo 

(10–7) [...] přivádět po li ti ky do úzkých – (zahnat někoho do úzkých)

Poněkud odlišným případem snad ji autorské trans fo r ma ce bu de
příklad s idio mem Otec národa, Otec vla sti, který u J. Patočky se ob je -
vu je ve formě: 

(8–13) Otec strany (Čunek), v jejích základech [...] 

Rozpoznání idiomů v te x tech však se ni k dy neo me zu je na iden ti fi -
ka ci to ho, co je ve slovnících (pod le F. Čermáka: slovník je umění
moného). Pro to je nutné zko u mat i příklady, které přes svou ja s nou
fra zeo logi ckou po va hu a centrální postavení v jádru IF slovník (ta dy
SČFI) neo bsa hu je, například:

(1–15) [...] a podobně teprve a skončí válka proti teroru, jinak řečeno, a
naprší a uschne 

(1–19) [...] diktátoři si mnou ruce 
(2–3) (EU se roz ho d la) hodit záchranný provaz lidem 
(3–2) [...] nechává [...] ve vlastních št’ávách smait (někoho) 
(7–5) Ale v banánových republikách, jako je Uganda či Česká re pu b li ka [...]

Pro zpracování podobných příkladů je nezaměnitelná práce s ko r -
pu sem, v našem případě s pod ko r pu sem SYN2005 v ČNK. Příklad, jako:

(9–7) [...] můe jedince dret pěkně pod krkem 

poskytne příležitost jednak uvést často až zneužívanou problematiku
somatických frazémů na správnou míru (mimo jiné i srovnáním naše-
ho příkladu se slovníkovým materiálem, kde student hned dostane
přehled o fungování substantiva krk ve více než 40 frazémech: SČFI
372), jed nak vyzkoušet práci s korpusovými kon kor dan ce mi a sta ti sti -
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ka mi. (Pro ne do sta tek místa tu ovšem pod ro b no sti roz bo ru dnešního
úzu frazému dret pod krkem na materiálu ko r pu su opustíme.) 

M í s t o  z á v ě r u  uve de me však zno vu ci ta ci z práce F. Čermáka,
ve které upozorňuje jak na mono sti, tak i na nebezpečí při hledání
jed no tek IF v ko r pu su: 

V tomto smyslu je autor přesvědčen o tom, e ádná čistá a slepá automatická
metoda frazémy objevující ne e xi stu je a bez ověřené předchozí teorie ani není moná
[…]. Vlastní iden ti fi ka ce však pak bude záleet na lin g vi sto vi a také na tom, jakou
teorii k tomu pouije […]. S ohledem na škálovitou povahu získaných výsledků
naskýtá se tu i bohatá monost zkoumat i široké pole přechodných jevů, které sahají
od individuálních metafor k frazémům, od frazémů k termínům a propriím a od
frazémů k běným kolokacím. A zřejmě jen na základě takovéhoto přístupu, který
pojme obrovská a objektivní data, se dají hledat i kritéria pro odlišení frazému od
nefrazému (Čermák 2007:201–209).

Studijní cesta tímto „širokým polem” české fra ze o lo gie  pomocí
i tak nevelikého, ale ivého materiálu novinových úvodníků, jaký jsme
rozebrali v našem příspěvku, pomůe studentům-bohemistům lépe
ověřit jejich teoretické a praktické znalosti.
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Příloha 

1. O mučení (XVII/ 11 – 13.03.2006) (téma: Guantanámo)
(1) ... porušována lidská práva

(2) ... zpra vo da j sky neutrální tón ... se zvolna uhnizďuje v mediích
(3) ... zbaven své funkce
(4) ... Bushovi inenýři pravdy
(5) ... protipólem sesouvajících se newyorských dvojčat
(6)  ... sebedůmyslnější pokus
(7) ... minimalizovat škody
(8) ... snaha provázená ... pošetilou nadějí 
(9) ... zpráva připoutala mnohem méně pozornosti
(10) ... drí hladovku na protest
(11) ... bez skutkového zdůvodnění
(12) ... bezpříkladně necharakterní pozici Spojených států
(13) ... vězni hnijí zaiva
(14) Kdy se člověku dává najevo
(15) ... a podobně teprve a skončí válka proti teroru, jinak řečeno, a naprší a uschne
(16) ... ztrácí chut’ k jídlu
(17) (něco) proměňuje poměry
(18) (USA) jako hlavní strůjce všech vítězství nad tota lita ri z my
(19) ... diktátoři si mnou ruce
(20) ... do značné míry
(21) ... mluvit o dvojím metru a západním pokrytectví.

2. Špidla na Hrad! (XVII/12 – 20.03.2006) (téma: EU – česká vnitřní politika)

(1) ... zpráva ... zapadla.
(2) ... stojí za to (re pro du ko vat zprávu)
(3) (EU se rozhodla) hodit záchranný provaz lidem 
(4) (nynější český prezident) ... patrně dostal vztek
(5) Naposled jsem nevěřil vlastním uším
(6) ... co za ně uzavřeli ti nahoře.
(7) ... prezident sedí na své idli i díky ...
(8) ... se není příliš co divit.
(9) ... tak Lidové Právo Dnes naloilo s ...
(10) ... nynější zahraniční hanbou naší republiky.
(11) ... Klausův mimozemšt’anský výlev
(12) ... ani by si dala špetku práce se ...
(13) ... bod napětí
(14) ... (oficiální politika) se pro pra co va la k závěru
(15) ... je zvlčilý nadnárodní kapital uváe na řetěz demokratické politiky.
(16) Premiér má prý čelo odřené samým mnutím od vymýšlení ...
3. Kdo si počká ... (XVII/31 – 31.07.2006) (téma: vnitřní politika)

(1) ... ostudu .., na kterou ... doplácí.
(2) ... nechává ... ve vlastních št’ávách smait (někoho)
(3) Zjiš uje, e stojí nebat’ovských sto jedna korun ...
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(4) ...  e ...má ... pouhopouhou stovku.
(5) ... a nakonec se snaí vydyndat slevu
(6) Paroubek si v kůi onoho obchodníka ...
(7) ... ideologie trhu bez přívlastků 
(8) ... o míře idealismu prosvětlujícího útroby sociální demokracie ...
(9) ... si není třeba dělat mnoho iluzí.
(10) Poctivě vzato ani lidovci nejsou ...
(11) ... nejsou osudově předurčeni
(12) Koneckonců kdy ...
(13) Lidovci ale mají určité lavírování v povahopise.
(14) ... ilustrací ... zpustlosti je Bursíkův potěmkinovský nápad pojmenovat ...
(15) Při tomto šaškovském trendu ...
(16) ...dalším z řetězce jepičích pokusů
(17) Čas bude pracovat pro sociální demokracii ...
(18) ... a hrozba ... nepřestane viset.
(19) ... menšinová vláda tak bude muset být velmi krotká.
(20) ... na jeho hlavu nepadnou (předčasné volby).
(21) – a trumfy v rukou pak bude dret on.

4. Škola volá (XVII/36 – 4.09.2006) (téma: české školství)

(1) ... neučí dělat si svůj vlastní obrázek o světě
(2) ... v dny nazývané všedními
(3) ... čím dál tím větší
(4) Ruku na srdce, kdo z vás by chtěl dělat pančelku?
(5)  ...reformou, ale ta, ač míněna sebelépe
(6) ... nezpochybňovaný cíl
(7) ...která by pozornost nás .... neměla odvádět od ...
(8) To je jistě úctyhodné ...
(9) ... rozvoje lidských zdrojů

5. Výročí (XVII/37 – 11.09.2006) (téma: 11. září 2001)

(1) ... jsou plná srdceryvných vzpomínek na ...
(2) ...přenecháme dojímavý patos Lidovému právu dnes 
(3) ... sen, který rozdrtila tamější americká loutka 
(4) ... který rozdrtily zdější loutky sovětské.
(5) ... ve studené válce
(6) Pinochet a Husák jako provinční mui pro špinavou práci
(7) (Gándhího) hnutí nenásilného odporu
(8) Je vysoce pravděpodobné, e ...
(9) (se) vymaňovaly z koloniální nadvlády
(10) ... hnutí za občanská a lidská práva černochů
(11) ... provadění revoluce sametovou ... metodou.
(12) ... jsou ... odsouzeni k neúspěchu.

(13) V tom snad tkví i příčina, ...
(14) ... v sobě nese úděl
(15) většina tzv. třetího světa
(16) ... obraz demolovaných dvojčat

6. Změna klimatu (XVII/50 – 11.12.2006)

(1) ... zdějších poměrů zhola neznalý cizinec
(2) ... kadým coulem
(3) Předseda vlády by drmolil cosi o sedmi statečných
(4) ... ani by měl zbla ponětí o ...
(5) ...v tričku s duchaprostým nápisem
(6) ... i cosi odpřednášel
(7) ... sebezdvořilejšího cizince
(8) ... někdy a k nezaplacení uitečnou ...
(9) ... problém, nad něj dnes zřejmě není většího.
(10) ... produkce skleníkových plynů
(11) ... normy pro pasivní domy
(12) ... daňovými úlevami
(13) Kadoročně v těchto daňových parametrech přitáhnout šrouby.
(14) A existuje ještě jedno zavreníhodnější stanovisko, ne ...
(15) ... v tomto případě skrz naskrz příznivé.
(16) ... povede ke katastrofálním důsledkům
(17) ... které by mohly katastrofu odvrátit.

7. Horko a pravda (XVIII/7 – 12.02.2007) (téma: klimatické změny a politika)

(1) ... hrozil rychlý konec světa
(2) ... nebudou ... dělat z nich senzace
(3) ... učinil z liberálního trhu osu společnosti
(4) ... prostřednictvím li-vědeckého institutu
(5) Ale v banánových republikách, jako je Uganda či Česká republika ...
(6) ... i hlavy států papouškují (něco)
(7) Klíčová politická otázka dneška tudí zní ...
(8) ... ředitelka, pracující jako tichý agent ... korporace
(9) ... ...součást ... ivota v přetvářce, ivota „jakoby”
(10) ... do něj česká společnost dnes upadá.
(11) ... schopnosti běných lidí ít v pravdě.

8. Nikoli ne-Klaus, nýbr anti-Klaus (XVIII/31 – 30.07.2007) (téma: vnitřní politika)

(1) ... lidí, kteří se otřásají ošklivostí
(2) (V diskusi) ... se zahnizďuje názor, e ...
(3) ... o zrušení úřadu prezidenta se vším všudy.
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(4) ... obsazení této funkce bezbarvým ňoumou
(5) ... které se de facto navrhuje
(6)  Realismus má dvě tváře.
(7) Je realismus politických kupčíků ...
(8) ... v klíčových politických tématech
(9) ... a po otázku otázek, kterou je ...
(10) ... z rozvahy nad rozloením sil 
(11) ... nejzranitelnějším článkem (čeho)
(12) ... která strpí ve svém čele XY
(13) Otec strany (Čunek), v jejích základech ...
(14) ... co kdyby chtěl měnit zatuchlé poměry k lepšímu?
(15) ... jak re in sta lu je na Hradě kli ma to lo ga z Lysenkovy školy.
(16) (Klaus – Topolánek – Čunek – Bursík) ... skýtají obrázek čtveřice zbědovaných   
    trosečníků ...
(17) Jsou to vlastně takoví čeští čtyři mušketýři: všichni za jednoho ...
(18) (Klausa) vyměnit někým, kdo by nebyl pro ostudu ...
(19) ... aby věděl, e čestná prohra má mnohdy větší cenu ne upachtěné vítězství.

9. Mlčení o vyvlastňování (XVIII/33 – 13.08.2007) 

(1) Pokud by bylo po jejich vůli ...
(2) Ori gi na li ta ... modrozelené vládní drzosti ...
(3) ... ticho, které se prozatím rozhostilo nad ...
(4) ... který si jindy nenechá ujít jedinou příleitost
(5) (ODS) se chová jako socialistická milovnice silného státu
(6) ... v celé řadě ohledů
(7) ... můe jedince dret pěkně pod krkem
(8) Přímo hrobové ticho k věci panuje v ODS.
(9) ... konzervativní ideologické floskule jsou pro ODS fíkový list,
(10) jej beze špetky studu odkládá ...
(11) v naplnění ... hmotných zájmů
(12) ... budou činovníci dál ... hřímat o ...
(13) Tím hůř pro vás.
(14) Mrtvolné ticho v Bursíkově Straně
(15) ... týden co týden prokazuje
(16) jak hlasům dopřát sluchu.
(17) .... zuby nehty se dret dnešní .... Koalice.

10. Nech mi nehovoria (XIX/2 – 7.01.2008) (téma: Ivan Hoffman)

(1) … s eleznou pravidelností
(2) … den co den. Nebo přesněji noc co noc …
(3) ... z hlediska veřejného zájmu
(4) ... ponechá probíhat bok po boku

(5) ... jsou ... největším novinářským dílem polistopadové éry
(6) ... odpověděla jakoby z Jerevanu: „Není pravda, e ...”
(7) ... přivádět politiky do úzkých
(8) ... odnesla důleité ivotní poučení
(9)  Přestala mít chu  nechat si otravovat ivot za ...
(10) ... svou ivotní drahou
(11) ... a jak na snahu všechno ututlat ona řádná pracovnice doplácí!
(12) ... redakci .., zahnanou do virtuálního exilu
(13) ... by stav roku 1968 za ten dnešní vyměnila bez zaváhání
(14) Věci ovšem jsou vdy v pohybu.

Sum ma ry

At 1996 the founder of Czech theory of phraseology František Čermák has
published his paper Idioms in Newspaper Editorials. Editorials have been analysed
for the distribution of idioms in sentences, for structural types of idioms, variations of
them and pragmatic expressions. This present report is an attempt of analysis the
editorials of Jakub Patočka, former chief of Literární noviny between 2006 and 2008.
In my paper I discuss the problem of the idiom usage in topics, but my main gool is to
show how the students on seminars of phraseology can identify idioms in texts, and
study the different working  methods. An another problem is how to apply a procedure 
for the recognition of idioms in text in the case of a large corpus, such as Czech
National Corpus.
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Andor MÉSZÁROS

Budapeš

České spo l ky v Budapešti v období du a li z mu

V hlavním městě Uher ila v druhé polovině 19. Století česká ko -
mu ni ta s několika tisíci členy. Češi se stěhovali do Budapešti z růz-
ných důvodů. By li takoví, kteří pra co va li v Budapešti ja ko vojáci,
státní úředníci ne bo zaměstnanci poboček českých finančních in sti-
tucí, jiní by li dělníci v různých budapeš ských továrnách ne bo pod-
nikatelé, kteří hle da li hospodářské mono sti v rostoucím uherském
ve l koměstě. Me zi budapeš skými Čechy by li takoví, kteří ili ve
městě tepr ve krátký čas, několik měsíců ne bo let, a po tom se odstě-
hovali z Uher zpátky do českých zemí ne bo do jiného evropského
státu ne bo a do Ame ri ky, jiní se však usa di li trva le v uherském
hlavním městě1. Ta to česká ko mu ni ta, pod vli vem silného českého
spolkového hnutí 19. století, za loila české spo l ky i v uherském
hlavním městě a vytvořila v posledních desetiletích 19. století živý

společenský a kulturní život. A do první světové války v Budapešti
fun go va l český občanský spo lek, be se da a občanské, sociálně de mo-
kratické a anarchistické české dělnické spo l ky i tělocvičná jed no ta So -
kol. 

Uhry ne by ly primární cílovou oblastí pro expanzivní české národ-
ní hnutí v druhé polovině 19. století, ale česká veřejnost se obrátila
s váným zájmem směrem k uherským záleito stem. Ku l tu ra a literár-
ní ivot Uher získaly v českých zemích překvapující po pu la ri tu. Ma-
ďarská li te ra tu ra a především kult Sándora Petőfiho měly v českých
zemích velký ohlas, ale i exo ti ka uherské krajiny, uherské dějiny, in -
tenzivní vývoj uherského státu a Budapešti by la oblíbená témata
dobových českých popisů Uher a autoři se se zájmem obrátili i k ta -
jemným památkám z osmanského období2. Česká in te li gen ce sle do -
va la s ivou pozorností i uherský politický vývoj po rako u sko -u her-
ském vyrovnání. Mnozí z nich po vaova li vývoj uherského státu
a společnosti po ro ce 1867 za vzor vývoje českých zemí, ale by li
i takoví, kteří se na vývoj uherského hospodářství v období du a li s mu
dívali spíš ja ko na formování nebezpečného ekonomického ri vala mo -
derního českého průmyslu3.

Ob raz Uher v českých zemích však můeme ce l kem hod no tit ja ko
kladný. I úspěchy uherského národního hnutí, ja ko vzor pro podobný
český vývoj, in spi ro va ly mnohé české po li ti ky a do posledního de se -
tiletí 19. století. Kritický po hled na uherský vývoj se stal dominantním 
te pr ve na přelomu století. V to m to období uherské národnosti, přede-
vším Slováci měly u ve l mi úzké vzta hy s českým prostředím a kvůli
to mu se v českém veřejném mínění u ob je vil a stal dominantním
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2 Tyto elementy se ob je vo va ly v českých ce sto pi sech napsaných o Uhrách
v druhé polovině 19. století, například od Jana Nerudy a Františka Brábka (Neruda
1910, Brábek 1874 a František Brábek, Budapešt’ I–III. = Zlatá Praha 1885, č. 37,
544–546; č. 38, 559–560; č. 39, 571–574).

3 Karel Adámek, poslanec říšské rady, který jako člen rakouské delegace často
jednal v Budapešti, napsal šest knih (Adámek 1891, 1905a, 1905b, 1907, 1909a,
1909b) o uherském hospodářství.

1 Taková osobnost byl například Karel Klíč (Klietsch), který byl nějakou dobu
známým kari katu ri stou uherského humoristického časopisu „Borsszem Jankó”.
O Klíčovi psal Jan Neruda: „Jiný krajan náš, o něho je ale škoda, e není doma,
známý kari ka tu ri sta vídeňského »Floh« a peš ského »Borsszem Jankó«, na jich
obrazech český podpis »Klíč« jako by chtěl pro pa gan du šířit, také si v Pešti ji
zaim pro vi so val. Vystoupil v divadle, kreslil ka ri ka tu ry pravou i levou rukou, přímo
i zvráceně – je vesel a má se dobře při tom amerikánství” (Neruda 1910, s. 421).
Klíč se však krátce přestěhoval z Budapešti do Velké Británie (Československý bio- 
grafický... 1992, s. 318). František Novák (Novák Ferenc), který byl od roku 1885
jednatel budapešťské České besedy a stavitel v Budapešti, il paralelně v Budapešti
a v jeho rodném městě, v Táboře (František Novák. „Vlas ” XXVII, 3 (1903), č. 5). 
Poslední jednatel České besedy před první světovou válkou Pilát Pál však u úplně
asi mi lo val do maďarské společnosti (Jobbágy 1918, s. 9–10).



obraz despotického uherského státu a po li ti ky násilné maďarizace
(Rychlík 2000, László 1999).

Česká ekonomická ex pan ze převáně směřovala k území předli-
tavské části mona r chie a Balkánu, ale kadá důleitá česká finanční
in sti tu ce měla i v Uhrách in ve sti ce, pobočky a v Uhrách by ly i vý-
znamné české průmyslové in ve sti ce. Čeští zaměstnanci těchto čes-
kých institucí a továren se sta li ve l mi důleitými ele men ty, zprostřed-
kovateli česko-maďarských vztahů. Začátkem, od ro ku 1881 největší
význam měly budapešťské a venkovské (trnavské a martinské) po-
bočky pojišťovací banky Slávia (Nečas 1987, s. 23) a po tom společné
uhersko-české ban ky za loené v Budapešti, od ro ku 1910 budapeš -
ská ban ka české ivnostenské ban ky, Országos Ipar bank Részvény-
társaság, a od ro ku 1911 budapeš ská finanční in sti tu ce České prů-
myslové ban ky, Uhersko-česká průmyslová ban ka, akciová společnost
(Ma gy ar–Cseh Ipar bank Részvénytársaság)4.

Ten den ce imi gra ce do Uher z českých zemí by la v so u la du se spo -
lečenskými změnami re gio nu. Od začátku a do kon ce sedmdesátých
let se stěhovala ve větším mnoství z českých zemí do Uher vrstva říš-
ských úředníků a vojáků, nepočítaje české osadníky usazené na území
vojenské hra ni ce, Banátu (Au e r han 1908). Po rakousko-uherském
vyrovnání v polovině osmdesátých let poprvé přijeli ve velkém počtu
přistěhovalci z českých zemí do Uher, v této době téměř po uze do
Budapešti5. Čechy, kteří se přistěhovali do hlavního města Uher,

přitahoval uherský hospodářský vývoj v Budapešti. Většina z nich by -
la průmyslníky, řemeslníky a pod ni ka te li, kteří touili vyuít v ro sto u-
cí me tro po li monost bla ho by tu6. Dru hou část české ko mu ni ty v této
době tvořili úředníci českých finančních institucí a fi rem, investují-
cích na uherském trhu, kteří trávili v Budapešti jen krátký čas. Masová 
imi gra ce českých továrních dělníků začala v devadesátých le tech.
Čeští dělníci, podobně ja ko čeští úředníci, se přistěhovali do Bu da-
pešti ne bo do předměstských obcí, do Újpesti ne bo Ki spe sti, jen na
přechodnou do bu. 

První zprávu o sebe -or gani za ci peš ské české ko mu ni ty známe
z ro ku 1862, kdy Češi slavnostně uvítali v Pešti Ju lia Grégra a Vítěz-
sla va Hálka, kteři ce sto va li z Ga li cie do Pra hy přes Pešť (Adámek
1909, s. 6). Po rakousko-uherském vyrovnání Jan Ne ru da u píše o i-
vém českém společenském ivotě v Pešti7. 

První trvalé české spo l ky však by ly za loené v Pešti až na kon ci
šedesátých let. První peš ský český spo lek by la Česká be se da. V še-
desátých le tech 19. století se Češi v Pešti pravidelně se t k ávali v re sta u- 
ra ci U České ko ru ny na náměstí Városháza, která měla českého ma ji -
te le, F. Zemráda (Semerád), a tam zpívali české písně. Členové to ho to
českého krouku za loili v ro ce 1867 první oficiální český spo lek
v Pešti, spo lek „Ba va”, který měl krátký ivot8. Spo lek „Ba va” fun go -
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4 Mihók-féle Magyar Compass, XXXVIII. évf., 1910/11, s. 260, Mihók-féle
Magyar Compass, XXXIX. évf., 1911/12, s. 258.

5 Češi obvykle nebyli uvedeni v dobových uherských národnostních statistikách,
ale podle dostupných údajů počet Čechů ijících v Budapešti od osmdesátých let 19.
století a do konce prvního desetiletí 20. století stále rostl, v roce 1880 ilo v Buda-
pešti 3689 Čechů a v roce 1910 u 5003 (Budapest félévszázados fejlődése
1873–1923). Bp., Budapest Székesfőváros Sta ti szti kai Hivatala (Budapest Székesfő-
város Sta ti szti kai Közleményei, 53.) 1925. 20, 17. táblázat., Thirring Gusztáv: Buda-
pest népmozgalma az 1906/07-es években és a népmozgalom statisztikája 1874–
–1907. Budapest, Budapest Székesfőváros Sta ti szti kai Hivatala (Budapest Székesfő-
város Sta ti szti kai Közleményei 42.) 1912. 107.

6 František Brábek v té době u píše o velké české komunitě v Budapešti: „Tolik 
jest jisto, e zde ije Čechů a vůbec Slovanů veliké mnoství. Shledali jsme to, a
jsme se obrátili kamkoliv; v hostincích, na veřejných procházkách, ve společen-
ských vozech, všude jsme se setkali s Čechy, nikoliv snad cestujícími, nýbr s tako- 
vými, kteří jsouce zde usedlými, řemesla a obchody své provozují. ijou zde dosti
spokojeně a klidně” (Brábek 1987, s. 50).

7 „Češi hojně v Pešti ijící jsou uvědoměli. Kdy čeští hudebníci hrají ve veřejné
místnosti národní naše písně, zní »výborně« náhle se všech stran. Dělník z továrny
zpívá všude své »Hej Slované!«, český volič – je jich zde dost – metá pyšně své »a
ije!« mezi hlučící »éljen«, čeští vzdělanci mají časopisy domácí ve mnohých
kavárnách a hostincích a scházejí se dvakrát týdně k srdečné zábavě. Je to u nová
generace naše a ta se více neodrodí” (Neruda 1910, s. 431).

8 Česká Beseda. „Vlas ” XXVIII, 1 (1904), č. 2.
9 Historie České besedy v Budapešti. „Vlas ” II, 4 (1878), č. 2.



val a do ro ku 1872 a několik členů to ho to spo l ku za loilo Českou be -
se du, nejúspěšnejší český spo lek v Budapešti9.

Česká be se da by la spo lek zámoných budapeš ských Čechů z vyš- 
ší střední třídy. Členové Be se dy by li hlavně čeští úředníci, pod ni ka-
telé ijící v Budapešti; na krátký čas se do života budapešťské České
besedy zapojil také Josef Václav Frič10.

Druhý český spo lek za loený v Pešti byl I. českoslovanský dělnic-
ký spo lek, který fun go val ja ko společnost českých dělníků a řemeslní- 
ků. Dělnický spo lek za loili v stejném ro ce ja ko český dělnický spo -
lek ve Vídni, a to v ro ce 1868 v re sta u ra ci U města Pra hy, re sta u ra ci 
zdejšího Čecha, Ma r ti na Podušky11. V polovině sedmdesátých let děl-
nický spo lek fun go val ja ko společný spo lek budapeš ských Čechů
a Slováků, me zi lety 1873 a 1878 i jméno spo l ku změnili na První
československý dělnický spo lek; me zi členy spo l ku byly významné
oso b no sti bu dapeš ských Slováků, právník Jo zef Strakovič a sta vi tel
Ján Bo bu la (Zaple tal 1969, s. 5).

Oba významné české spo l ky měly důleitou ro li v or ga ni za ci ku l -
turního ivo ta budapeš ské české ko mu ni ty (spo l ky měly sbo ry, di va -
d la, pravidelně or ga ni zo valy ple sy, šibřinky a sla v no sti při příleito sti
důleitých českých historických událostí) a v péči o vztahy s vlastí.
České spo l ky orga ni zo va ly pravidelně výlety do českých zemí, do
Pra hy a často uvítaly v Budapešti důleité české oso b no sti a české de -
le ga ce, např. v době uherské zemské výstavy v ro ce 188512.

Na kon ci století, kdy se ob je vi la masová imi gra ce českých děl-
níků do Budapešti, ro di ly se sociální demokratické a anarchistické
české dělnické spo l ky, které by ly za loené z podnětu českých dělníků, 
kteří by ly vykázáni z Předlitavska kvůli sociálnědemokratické a anar-  
chi stické or ga ni za ci stěhovali do Budapešti. Českoslovanský vzdělá-
vací a pod po ro vací spo lek Svo r nost za loili v ro ce 1886 bývalí členo-

vé dělnického spo l ku, kteří předtím neúspěšně chtěli or ga ni zo vat
sociálněde mo kra tický spo lek z dělnického spo l ku13. František Tupý,
český dělník, který byl vykázán v Ra ko u sku, za loil v ro ce 1893 Čes-
koslovanskou vo l nou or ga ni za ci v Budapešti, která by la součástí
české sociálně de mo kra tické stra ny (Za ple tal 1969, s. 10). Z této or ga -
ni za ce fo r mo va li v ro ce 1901 samostatný sociálnědemokratický spo -
lek s názvem Český vzdělávací spo lek Osvěta14.

Důleitou ro li měl v Budapešti i tělocvičný spo lek So kol za loený
v ro ce 189415, který se připojil k českému sokolskému hnutí a ko or di -
no val činnost ne je nom českých spolků v uherském hlavním městě, ale 
měl ve l kou po pu la ri tu také me zi ostatními slovanskými národnostmi
v Budapešti. Nejvíc me zi Slováky, kteří měli úzké sty ky i s ostatními
českými spo l ky. Slováci se připojili ve velkém počtu do práce tělový-
chovného spo l ku16.

Česká ko mu ni ta v Budapešti se začátkem druhého desetiletí 20.
století začala zmenšovat kvůli asi mi la ci a zpomalení imi gra ce. I české
spolky ztra ti ly členy. V této době budapeš ští Češi u na vrho va li
uspořádání společného vedení a za loení společného českého Národ-
ního do mu v Budapešti pod le vzo ru české ko mu ni ty ve Vídni17. První
světová válka však zna me na la velký zlom v ivotě české ko mu ni ty
v Budapešti. V 1918 fun go va ly u jen Be se da a Dělnický spo lek a vět- 
šina Čechů se buď přestěhovala do Československa, ne bo se asi mi lo -
va la do maďarské společnosti (Jobbágy 1918, s. 9–10).
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13 Z Budapešti. „Vlas ” X, 10 (1886), č. 3.
14 Český spolek »Osvěta« v Budapešti. „Vlas ” XXV, 7 (1901), č. 3.
15 Z Budapešti. „Vlas ” XXV, 5(1901), č. 8.
16 Goláň 1956, s. 195–201; Hapák 1955, s. 56–59; Telocvičná jednota Sokol mala

šibrinky. „Slovenský týdenník” 1911, 24.2., s. 5; Český telocvičný spolok sláví 10.
a 11. júnia 15. ročné jubíleum. „Slovenský týdenník”1911, 26.5., s. 6; Sokol. „Slo-
venský týdenník” 1912, 27.1., s. 5; Česká Beseda. „Slovenský týdenník” 1911,
10.3.; Sokol. „Slovenský týdenník” 1912, 17.5., s. 5; Mikulášská zábava Českej
Besedy v Budapešti. „Slovenský týdenník” 1913, 30.1., s. 4; Šibrinky peštského
Sokola. „Slovenský týdenník” 1911, 1.3., s. 5.

17 Budapeš . „Sokol zahraniční” VII, 1 (1913), č. 15.

10 Ibidem, s. 2–3., Oslava 50letých narozenin J. V Friče v Budapešti. „Vlas ” IV, 
1 (1879), č. 2–3.

11 Budapešt’. „Vlas ” XIV, 6 (1890), č. 2
12 Z Budapešti. „Vlas ” IX, 9 (1885), č. 2.



Literatura

A d á m e k  K., 1891, Uhry a Rakousko. Národohospodářské a statistické rozhledy.
Ant. Kindl, Brno.

A d á m e k  K., 1905a, Hospodářský rozkvět Uher. Unie, Praha, 
A d á m e k  K., 1905b, Obrat v Uhrách, Eckert, Chrudim.
A d á m e k  K., 1907, Uhry od Rakouska. Hospodářský list, Chrudim.
A d á m e k  K., 1909a, Památce kartografa Josefa Homolky. Obchodní tiskárna

Merkur, Praha.
A d á m e k  K., 1909b, Upominky z Uher. nákladem vlastním, V Praze. 
A u e r h a n  J., 1908, České kolonie v jiních Uhrách. „Pokroková Revue” IV.
B r á b e k  Fr., 1987, Procházky po Uhrách. Urbánek, v Praze.
Československý biografický slovník. 1992, Academia, Praha. 
G o l á ň  K., 1956, Styky slovenského a českého proletariátu v období počiatkov

robotnického hnutia. In: O vzájomných vzt’ahoch Čechov a Slovákov.
Bratislava, SAV, s. 195–201. 

H a p á k  P., 1955, Slovenské robotnícké hnutie v Budapešti koncom XIX. stor.
„Historický časopis” III, č. 1., s. 56–59.

J o b b á g y  J., 1918, A pesti csehek. „Pesti Napló”, 8.10.
N e č a s  Ct., 1987, Na prahu české kapitálové expanze. Rozpínavost českého

bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období
rakousko-uherskéhi impe ria li s mu. Univerzita J. E. Purkyně, Brno.

N e r u d a  J., 1910, Pešt’ské listy. In: Obrazy z ciziny. Výbor z fejetonů. Topič, Praha.
R y c h l í k  J., 2000, Slovensko a Slováci v české politice 19. a 20. století. In:

Česko-slovenská historická ročenka 2000, Masaryková univerzita v Brně,
Brno, s. 59–73. 

S z a r k a  L., 1999, Szlovák nemzeti fejlődés – Magyar nemzetiségi politika
1867–1918. In: Slovenský národný vývin – Národnostná politika v Uhorsku
1867–1918. Dialógus Könyvek. A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete,
Kalligram–Pozsony.

Z a p l e t a l  V., 1969, Počátky slovenského sociálně demokratického dělnického
hnutí v Budapešti 1893–1900. „Acta Uni ver si ta tis Palackianae Olomucensis,
Facultas Phi loso p hi ca, Historica” XIV.

Sum ma ry

Hungary was not among the primary target areas of the ex pan sion ary Czech
national movement, nev er the less, a serious interest in the Czech public opinion turned 
towards the Hungarian relations. Hungarian culture, lit era ture has become very
popular in the Czech lands and the rep re sen ta tives of the Czech public life also closely 
followed the de vel op ments in Hungary after the Austro- Hungarian Com pro mise in
1867. The Czech image of Hungary was positive and, until the last decade of the

century, the success of the Hungarian national movement was con sid ered as
exemplary for the similar Czech as pi ra tions and the critical approach to the de vel op -
ment in Hungary has become dominant only from the nineties.

The Czech economic expansion mainly turned to the Cis lei tha nian ter ri to ries of
the Austro- Hungarian Monarchy and the Balkans, but all the major Czech financial
in sti tu tions were present with in vest ments and branches also in the Hungarian part of
the monarchy and major Czech in dus trial in vest ments have also taken place in
Hungary.

The im mi gra tion trends to Hungary were con sis tent with the social changes of the
era. Initially, in the early seventies, a sig nifi cant number of Czech officials and
soldiers settled in Hungary, excluding the Czech settlers es tab lished in the Military
Frontier, in the Banat. After the Austro- Hungarian Com pro mise a greater number of
Czech im mi grants arrived in the mid- eighties, since then almost ex clu sively to the
Hungarian capital, Budapest. The Czechs settled in this period were attracted to the
Hungarian capital by the Hungarian economic growth; most of them were tradesmen,
craftsmen and en tre pre neurs, who were con sid ered to find the pos si bil ity of the
success in the de vel op ing me tropo lis. The other part of the Czech community in
Hungary was formed by the officials of the Czech financial in sti tu tions and
companies expanding towards Hungary, who moved to Budapest only for a short
time. The massive im mi gra tion of the Czech in dus trial workers to Hungary started in
the nineties of the 19th Century. The Czech workers, similarly the Czech officials,
settled down in Budapest or in the suburban towns of Újpest and Kispest also only
tem po rar ily. 

The first Czech clubs in Budapest were born in the late sixties. The Česká beseda
was the as so cia tion of the wealthier, upper middle class Czech citizens and the
Workers’ Club, the Če sko slo vanský dělnický spolek worked mainly as the as so cia -
tion of the Czech workers and craftsmen. These two dominant as so cia tions played a
sig nifi cant role in the or gani za tion of the life of the Czech community in Budapest and 
in main tainig their relations with the homeland. At the end of the century Social
Demo cratic Czech workers’ as so cia tions were born as well, mainly led by Czech
workers, who were banned from the Cis lei tha nian provinces of the Monarchy and
therefore moved to Budapest. The Sokol Gym nas tics Club also had an important role
in Budapest, as it co or di nated not only the ac tivi ties of the Czech clubs in the
Hungarian capital, but had a great popu lar ity also among the members of the other
Slavonic com mu ni ties of Budapest, mainly a large number of Slovaks, who were
closely linked to the above- mentioned Czech as so cia tions, too.

The Czech community in Budapest began to decrease at the beginning of the
second decade of the 20th Century, mainly because of the slowdown of the Czech im -
mi gra tion and the as simi la tion. The remaining members of the Czech community in
Budapest, on the model of the Czechs in Vienna, planned the es tab lish ment of a joint
lead er ship and the foun da tion of a common Czech National House. World War 1st

brought a large fracture in the life of the Czech community in the Hungarian capital.
Only the Beseda and the Worker’s Club worked in 1918. The majority of Czechs
living in Budapest chose to move back to Czecho slo va kia or the as simi la tion to the
Hungarian society. 
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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

Ale na Jaklová, Čechoamerická pe rio di ka 19. a 20. století,
Aca de mia, Pra ha 2010, 639 s., ISBN 978–80–200–1810–6.

Ale na Jaklová, pro fe sor ka Filozofické fa ku l ty Jihočeské uni ve rzi ty, se analýze ti -
sko vin vydávaných občany českého původu ve Spojených státech amerických věnuje
dlouhodobě a soustavně1. V ro ce 2006 vy da la knině výsledek první fáze svého vý-
zkumu, v ní se zaměřila na období od 60. let do kon ce 19. století2. Ta to pu b li ka ce
měla 333 stran; od té do by však au to rka rozšířila záběr svého výzkumu ještě na celé
20. století a vy da la sou hr n nou mo no gra fii s názvem Čechoamerická pe rio di ka 19.
a 20. století a s úctyhodným roz sa hem 639 stran včetně bohatých příloh (tentokrát
v na kladatelství Aca de mia v Pra ze, v ro ce 2010). 

Tématem, kterému A. Jaklová věnovala to lik času a po zo r no sti, se samozřejmě u
zabývala řada dalších odborníků. Jak je zřejmé z obsáhlé bi b lio gra fie v její kni ze,
vsto upi la tu do di sku rzu, který u před ní ne bo paralelně s ní utvářeli lingvisté
(z českých Čechů zejména K. Kučera; z amerických Čechů, resp. Češek lze uvést
známá jména V. M. Henzlové, J. Rakušanové ne bo E. Eckertové), ale také např. li te-
rární vědci (V. Papoušek), hi sto ri ci (J. Polišenský, L. Šatava), etnologové, so cio lo go-
vé aj. Sa ma au to rka také brzy zji sti la, e v to m to pro sto ru nevystačí jen s ling vi stic kou 
metodologií3. Opírala se o výsledky dosavadních bádání, ale správně uso u di la, e
téma vyadu je soustředěné, monografické, mezioborově orientované zpracování.
O závano sti to ho to výzkumu to ti ne l ze po chy bo vat – vdy  pod le svědomitě uvá-
děných čísel se do USA postupně vystěhovalo nejméně půl mi lio nu Čechů; dnes tam
pod le sčítání li du ije zhru ba 1,5 mi lio nu občanů, kteří se hlásí k českému původu;
a pe rio dik, která Češi ve sledovaném období v Ame ri ce vydávali, au to rka napočítala
asi 700 v češtině a 100 v angličtině!

Interdisciplinární a široce komunikační zaměření umoni lo Aleně Jaklové roz vi -
no ut před čtenáři mo no gra fie barvitý, vývojově odstíněný a v úhrnu i dramatický
příběh české emi gra ce do USA a ivo ta několika generací Čechů v Ame ri ce, jak ho

lze sle do vat ze sto vek vydávaných ti sko vin. Odehrává se před námi mnohaletý zápas
přistěhovaleckých ro din s novým prostředím a často zce la neznámým ja zy kem; zápas
provázený zpočátku a v první ge ne ra ci sebezáchovným úsilím o záchranu a udrení
národní iden ti ty a etnické spe ci fi ky; zápas za loený zprvu na vlasteneckých a na cio-
nalistických představách českého národního obrození a na idejích pan sla vi s mu.
Součástí to ho to úsilí je i pěstování aktivního vzta hu k rodnému ja zy ku, přenos čes-
kých místních jmen do nového prostředí; a také vydávání nesčetných ti sko vin
v češtině (s příznačnými názvy ja ko Čech, Čechoslovan, Slo van, Slávie, Národ, Vla -
ste nec) a uveřejňování hojných zpráv o dění v Evropě, především ve „staré vla sti”.

Au to rka rozfázovala celý příběh do řady období, spojených většinou s jed no t li-
vými přistěhovaleckými vlna mi, ale i s tím, jak se Češi postupně sívali s novým
americkým do mo vem. U na kon ci 19. století, v dalších generacích přistěhovalec-
kých ro din zna lost češtiny a vztah k českému národu postupně mizí (také pe rio di ka u
získávají názvy ja ko Ame ri ka, Amerikán, Chicagské li sty ne bo New Yorský dělník);
lpění na původní identitě je nahrazováno „dvojí iden ti tou” a po stu p nou identifikací
Čechů s vy touenou ame ri c kou demokracií. Pak si ce přichází nával imigrantů na
počátku 20. století a „zlatá léta českého etnického ivo ta” do ro ku 1920; dále však u
v průběhu 20. století ve Spojených státech češtiny, českých spolků i v češtině vydá-
vaných listů ne zadritelně ubývá (ty, které nově vznikají, většinou záhy za se za ni ka-
jí). České ko mu ni ty se rozkládají, oby vate l st vo českého původu prochází sociální
diferenciací a roz pty lu je se ve velkoměstech. V sou vi s lo sti s posledními vlna mi čes-
kých exulantů (hlavně po r. 1948 a 1968) se příběh završuje diferenciací tradičních
pe rio dik krajanských (mají u jen lokální a praktický význam, stále více do nich
proniká angličtina) a pe rio dik exilových, resp. postexilových. Ta vydávají čerství
přistěhovalci (opět první ge ne ra ce), je jich čeština je do sud perfektní a ne po z na me-
naná interferencí, orien ta ce převáně politická a protikomunistická. Od vzni ku sa mo -
statné Československé re pu b li ky v r. 1918 dochází i v USA ke sbliování a spolupráci
Čechů a Slováků, v českých li stech se ob je vu je slovenština; česko-slovenský aspekt
ústředního tématu by moná stál za sa mo sta tnou po zo r nost.

Hned na prvních stránkách mo no gra fie se au to rka mu se la vy ro v nat s nelehkým
úkolem: „udělat pořádek” v nezbytném pojmosloví a ter mi no lo gii. S opo rou o různé
pra me ny (zejména práce L. Šatavy) se po ku si la ob ja s nit, co je mi gra ce (přemist’ová-
ní, přesídlení), imi gra ce (přistěhovalectví) a emi gra ce (vystěhovalectví). K to mu
přistupují termíny exil, exulantství (emi gra ce z politických ne bo náboenských důvo-
dů) a vy loeně nucená emi gra ce, tj. vyhoštění, vyhnání. Příslušné oso by jsou mi gran -
ti, emi gran ti ne bo imi gran ti, exu lan ti, vy h nan ci, uprchlíci či do kon ce psan ci. Kromě
mi gra ce dobrovolné a nucené se rozlišuje mi gra ce vnější a vnitřní, primární a se kun-
dární, konzervativní a inovační… Neméně sloitá je di fe ren cia ce termínů postihují-
cích přizpůsobování imigrantů novému prostředí, pro ces je jich in te gra ce: při ad ap ta -
ci či ako mo da ci se ještě zachovává etnokulturní pro fil mi no ri ty, při aku l tu ra ci se u
kulturní mo de ly mění a při asi mi la ci nastává postupná iden ti fi ka ce příslušníků enkláv
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1 Srov. u její dvojdílnou studii První čechoamerická pe rio di ka, jejich jazyk a styl („Naše
řeč” 2001, roč. 84, s. 245–252; 2002, roč. 85, s. 1–10). 

2 Čechoamerická periodika 19. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006; srov. 
recenzi Š. Tůmové v „Naší řeči” 2008, roč. 91, s. 45–46.



a dia spor s dominantním okolním et ni kem, kulturní ni ve li za ce – v to m to případě ame -
rika ni za ce české menšiny. A ještě jed na obdobná vývojová li nie: z Čecha, českého
imi gran ta se v průběhu těchto procesů stává americký Čech, Američan českého
původu, Čechoameričan (a posléze nejspíš Američan). Od tud i termín zvolený A. Ja -
klo vou „čechoamerická pe rio di ka”. Za nepatrné zastavení stojí i druhá sloka to ho to
spojení: pod pe rio di ka au to rka za hrnu la ne jen no vi ny a časopisy, ale i různé věstníky,
kalendáře apod.

U pe rio dik ještě zůstaňme, ne bo  velká péče a přesnost, ja kou au to rka věnovala
představení české krajanské a exilové ur na li sti ky v Ame ri ce, si to za slouí. Předlo-
ila obsáhlé so u pi sy snad všech pe rio dik (i přes zma t ky, ke kterým docházelo při je -
jich vydávání, přesto, e některé li sty brzo za ni ka ly, by ly obnovovány atd.) a do kon ce 
i so u pis soupisů u existujících. Shromádi la údaje o tom, kde, kdy a jak by la pe rio di -
ka vydávána (ja ko deníky, týdeníky, měsíčníky atd.). Přiblíila i některé vydavatelské 
oso b no sti, počínaje legendární po sta vou Vo j ty Náprstka. Ukázala ve vývojových
proměnách hlavní ty py časopisů: všeobecné, politické, kulturní, zábavné, humorné
a satirické, odborné a stavovské (např. farmářské); postupně vzni ka ly i časopisy
speciálně zaměřené na li te ra tu ru, sport, určené enám či dětem. S tím so u vi se la i funk- 
ce jednotlivých ti sko vin a převládající témata: fun kce ideová a národně re pre zen ta -
tivní (pěstování národního uvědomění, vlastenectví); fun kce vzdělávací a orientační
(poskytování praktických informací pro ivot v novém prostředí); fun kce persvazivní
a v neposlední řadě zábavná. Sledována je i zajímavá di fe ren cia ce ánrová: defilují
před námi zprávy, oznámení; te x ty vzdělávací a výchovné, naučné a pra kti c ky od bor-
né; be le trie, hlavně četba na pokračování za loená na dobových syetových sché-
matech (příběhy romantické, sentimentální či do bro druné); také básně; ze zábav-
ných a humorných ánrů např. oblíbené soudničky, epi gra my, ka ri ka tu ry; a výrazně
zastoupené inzeráty a re kla my. K to mu postupně přibývají do pi sy čtenářů, ivo to pi sy
a memoáry výrazných čechoamerických osobností, ale také te x ty úvahové (úvodníky, 
komentáře), kri ti ky a náznaky reportáí. ánry ja ko esej ne bo fe je ton se ovšem ob je-
vují poměrně málo; to spíše se časem setkáme s po stu py bulvární ur na li sti ky. 

Di fe ren cia ce pod le myšlenkových proudů uka zu je, e vydavatelé pro fi lo va li svá
pe rio di ka ja ko katolická, evangelická, socialistická (dělnické časopisy); později také
pod le to ho, zda se noví obyvatelé USA přiklonili k demokratům či republikánům.
A k pojmově terminologické pro ble ma ti ce nás opět vrací termín volnomyšlenkáři (ja -
ko ek vi va len ty figurují té svobodomyslní, ateisté, antiklerikálové, liberálové ne bo
racionalisté). Au to rka přinesla i řadu postřehů o proměnách sty lu těchto pe rio dik:
kva li ty ja ko emo ti v nost a někdejší rétorický pa tos později ustu po va ly věcnosti
a střízlivosti. I kdy zpočátku by li mnozí vydavatelé ovlivněni předními českými ur -
na li sty (hlavně K. Havlíčkem a J. K. Ty lem), ještě dlo u ho se ne da lo mlu vit o vy hra-
něném publicistickém sty lu – šlo spíše o „nedokonalý styl odborný”.

A teď se konečně dostávám k jádru věci, a snad i celé pu b li ka ce (i kdy ta je za -
loena mnohostranně): k to mu, co A. Jaklová zji sti la o podobě a proměnách češtiny

v těchto periodických tiskovinách. Shrnutě a zjednodušeně asi lze říci, e ja zyk a styl
těchto textů je utvářen několika hlavními ten den ce mi. Jed nak je to konzervativní ten -
den ce k uchování starobylé (téměř humanistické) pod oby češtiny, jak si ji vystěho-
valci po polovině 19. století přinášeli z českých zemí – češtiny poznamenané četnými
sto pa mi la ti ny a němčiny. Dále je to ten den ce k ame rika ni za ci uívané češtiny, která
je stále více ovlivňována ame ri c kou angličtinou. A další výrazná ten den ce: po delší
době ne bo u dalších generací amerických Čechů se sniuje ko m pe ten ce hlavně v ob -
lasti českého psaní; Čechoameričané u disponují jen (okleštěnou) mlu ve nou češti-
nou, dochází k rozkolísání no r my a k útvarové ni ve li za ci, to se pro je vu je míšením
češtiny spisovné s prvky obecné češtiny a různých nářečí… Zde au to rka vyuila me -
to du srovnávací (po hyb me zi češtinou, la ti nou, němčinou a angličtinou) a me to du
stratifikační: cením si to ho, e si nevšímala po uze nejnápadnějších prostředků le xi-
kálních, případně tvaroslovných, ale e sy ste mati c ky sle do va la i syn tax zko u maných
textů. Pro je vy těchto tendencí mo hla A. Jaklová přesvědčivě ukázat i díky to mu, e
porovnávala ja zyk těchto pe rio dik s ja zy kem ti sko vin vydávaných ve stejné době
v Čechách.

Od 60. let 19. století lze v čechoamerickém ti sku re gi stro vat četné lexikální ame -
rika ni s my (výrazy přejímané spo lu s osvojováním nových skutečností); někdy mají
pod obu citátovou, jin dy jsou v různé míře počeš ovány. Píše se lunch i lunč, mo r t ga ge
i mor kyč, také kadyč (cot ta ge) aj. Třeba z anglického scab (stávkokaz ‘rušit stávku
prací’) vzniká skébovat, skébský. Lexikálních germanismů není mno ho (zřejmě
výsledek českého pu ri s mu). Tvarosloví je archaické: ge ni tiv záporový, zpočátku ještě 
i plus quam per fe ktum (by li přišli), kon co v ky -ti (u in fi ni ti vu), -ův (poslancův by lo
mno ho), -ové (národové, státové), tvar jest/je sti. V syn ta xi převládá sloitá hy po ta xe,
kon stru kce přechodníkové a infinitivní (tváří se býti mrtvým), opisné pa si vum (na je -
ho nabídku ne by lo odpověděno). Postupně však proniká pa ra ta xe, mizí pe rio dy, větné
ce l ky se zkracují. Shodný přívlastek, hlavně zájmenný, následuje často za sub stan ti -
vem (s manelem svým, sla v nost ta to); lze však za chy tit té bohatě rozvité shodné atri -
bu ty v an te po zi ci. Koncové postavení slo ve sa můe být ovlivněno i němčinou. Syn-
taktické ka l ky se týkají hlavně slovesných va zeb, převádí se z němčiny (po chy bo vat
na něčem) i z angličtiny (ptát se pro něco, přijít do schůze). Výrazným syntaktickým
ame rika ni s mem je slovosledná in ve rze no mi na ti vu jmenovacího (Mar ket uli ce).
Amerikanizovaný pra vo pis se pro je vu je mnostvím velkých písmen v názvech (Ame-
rické Li sty).  

A jak postupně u amerických Čechů ubývá ko m pe ten ce, přibývá česko-anglické
in ter fe ren ce. Ob je vu je se kolísání v rodě sub stan tiv, nesprávná vidová di fe ren cia ce,
pisatelé nerozlišují ad je kti va a ad ver bia. Ta to čeština se zba vu je fle xe; uívá nad by-
tečné zájmenné podměty a zájmeno ten přibliuje určitému členu; nezná zájmeno
svůj. Mnoí se v ní spojení sémanticky oslabeného slo ve sa s dějovým doplněním
(měli tan ce, do sta li déšt’, dávali jim prohlídku). Snáší ve větě jen jediný zápor. Na hra -
zu je vedlejší věty participiálními kon stru kce mi za loenými na slovesných ad je kti -
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vech (cítící, trpící) a po si lu je tak jmenný a kondenzovaný cha ra kter českého te x tu. In -
ter pun kce se dostává na nenáleitá místa (např. za počáteční příslovečné určení),
zatímco před větou vedlejší mno h dy čárka chybí. Slo vo s led nezřídka vypadá asi tak-
to: Okre su Be xar Českého Dědictví Spo lek… Přibývá vazebných kontaminací a ana-
kolutů. Zde u se dá skutečně mlu vit o svérázné variantě češtiny.

Kritických připomínek k recenzované mo no gra fii lze uvést jen málo, mají okra-
jový cha ra kter a mo hou být diskutabilní. Roz sa hem mo no gra fie a jejím členěním do
oddílů pod le vývojové pe rio di za ce je způsobeno, e se občas něco opa ku je – např.
výklad o třech generacích amerických Čechů se vrací několikrát, stejně tak i in fo r ma -
ce o kvótách, je od roku 1921 ome zi ly počet přistěhovalců, ne bo o tom, e „Chi ca go
se sta lo do ro ku 1900 po Pra ze a Vídni městským cen trem s třetí nejpočetnější českou
populací na světě” (s. 46 a 308). Na s. 316 a 319 se opa ku je na pro sto tentý od sta vec.
Na s. 214 jsou „praská čeština” a „spisovná hovorová čeština” označeny ja ko útvary;
po kud se tím myslí útvary národního ja zy ka tak, jak jsme zvyklí ten to termín po u-
ívat, není zde asi na místě. A ještě mě za ra zi ly (s. 285) příklady na pronikání ne stan-
dardních, nespisovných prvků do ja zy ka analyzovaných pe rio dik. Pod le au to rky je tu
zastupují „především obecněčeské prvky morfologické”, méně často „obecněčeské
jed no t ky lexikální”; a me zi příklady je např. archaický výraz enština ne bo hy per-
korektní tvar kdy by jsme (podobně i na s. 405 mohl by jste). Také ve spojení necítě
jistou půdu pod no ha mi je tvar „pod no ha mi” hyperkorektní a ce l kem lo gi c ky zapadá
do kon te x tu navozeného přechodníkem. Jde však opra v du ve všech těchto případech
o obe cnou češtinu? 

Je te dy zřejmé, e lingvistická pro fe se A. Jaklové se při pre zen ta ci výsledků vý-
zkumu dostatečně pro sa di la a ni jak neutrpěla nutností ponořit se i do stu dia prací
historických, etnografických či sociologických. Kromě u uvedených lingvistických
me tod vyuila au to rka i přístupy sociolingvistické a s pomocí zkoumaného materiálu
např. přesvědčivě rozlišila střídání, přepínání a míšení kódů. Práci si ni jak neulehčila: 
stačí si představit, ko lik kni ho ven a různých institucí mu se la kvůli pořízení materiálu
kon ta kto vat, ne bo jak náročné by lo sestavení rejstříku pe rio dik, osob i pojmů. V jejím
případě se po tvrdi lo, e je výhodné, kdy ba da tel během svého vědeckého ivo ta
vystřídá více témat: Ale na Jaklová při zkoumání čechoamerického ti sku mo hla zúro-
čit zkušenosti z výzkumu jihočeských dialektů a slangů, česko-německých ja zy ko-
vých kontaktů a interkulturní ko mu ni ka ce, sty lu publicistických a reklamních textů,
ale i češtiny barokních kázání. Díky této připravenosti se jí podařilo zvládnout ná-
ročné téma s přehledem, a navíc (přes mnoství shromáděných fakt) nabídnout čte-
nářům zajímavou pu b li ka ci, s mnostvím názorných ukázek i atraktivních obrázků4.

Ja na Hoffmannová, Pra ha

В. М. Мoкиенкo, Я. Гулюшкина, Čeština – разговорный 
чешский в диалогах, Санкт-Петербург 2011, 128 s. 

ISBN 978–5–9925–0643–3. 

Au to rzy pod rę cz ni ka Čeština – разговорный чешский в диалогах wy chodzą
z założe nia, że ję zy ka ob ce go na le ży uczyć według za sa dy „od gó ry w dół”, tzn. wy -
chodząc od aktu ko mu ni ka cji ku sy ste mowi ję zy ka lite ra c kie go. Za tem nie zna j dzie -
my w oma wia nej pra cy za sad gra ma ty cz nych, któ rych trze ba się na uczyć, by zro zu -
mieć da ny tekst, czy ćwi czeń ję zy ko wych, któ rych ce lem jest utrwa le nie prze ro bio ne -
go ma te riału gra maty cz ne go. Za to zna j dują się tu taj dia lo gi, któ re mo ż na wy ko rzy -
stać w co dzien nej ko mu ni ka cji ję zy ko wej z Cze cha mi przy je ż dżający mi do Ro sji, ale
ta k że któ re mo ż na za sto so wać w po do bnych sy tu a cjach, będąc np. w Re pu b li ce Czes- 
kiej. Z te go wzglę du au to rzy wy zna czy li 13 za kre sów te ma ty cz nych (Se z na mení, Byt, 
Ho tel, Vo l no, Nákupy, Město a do pra va, Služby, Peníze, Příjmy a výdaje, U lekáře
i V kanceláři), w ob rę bie któ rych wy dzie lo no naj bar dziej frek wen to wa ne kró t kie dia -
lo gi (np. dla krę gu Seznamení są to: Jak se jme nu je te?, Mluvíte česky?, Jaké máte
povolání? i Máte ro di nu?) z ki l ko ma lub kil ku na sto ma wa rian ta mi. Ze staw ten nie
od bie ga od ogó l nie przy ję tych kręgów te ma ty cz nych w po do bnych pra cach. Na to -
miast ze spo so bu do bra nia  dia lo gów oraz słow ni c twa mo ż na wy wnio sko wać, że pra -
ca jest prze zna czo na głów nie dla Ro sjan, za tru d nio nych w tu ry sty ce. Do da t ko wym
atu tem te go pod rę cz ni ka  jest je go ob ję tość; jest to pra ca nie wie l ka, za tem mo ż na
szyb ko na uczyć się za wa r tych w niej dia lo gów.

Ważnym aspektem pracy jest zawarte w niej słownictwo i frazeologia. Wszystkie
leksemy i zwroty pochodzą z czeskiego języka potocznego literackiego (tzw. ho vo-
ro vej češtiny). W ten sposób nawiązują do innych podręczników języka czeskiego
jako obcego. Warto by jednak włączyć do te go zestawu kilka zwrotów z uw z ględ nie-
niem leksyki potocznej nieliterackiej (tzw. obecnej češtiny).

Češtinę – разговорный чешский в диалогах zamyka krótki słow ni czek (s. 113–
–125), który za wie ra le kse my występujące w po szcze gó l nych dia lo gach. W ten spo -
sób au to rzy chcie li uczy nić ze swo jej pracy samouczek w stylu roz mó wek. 

Mie czysław Ba lo wski, Po znań
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pod č. 405/09/2028.



K R O N I K A

Maďarská bo he mi sti ka1

1. Úvod

Škola je in sti tu ce, která dává monost, aby sku pi na lidí se systematickým způso-
bem zabývala určitou oblastí vědění. Vzniká obec odborníků, která můe spontánně
se vyskytující zájem laického pu b li ka usměrňovat, za příznivých okolností se do kon -
ce vytváří me zi odborníky a pu b li kem vzájemně inspirující vztah a tím se po zvo l na
vypěstuje podhoubí, které po sky tu je půdu pro ivou ku l tu ru. Pro to je to nesmírně
důleité, aby kadá vzácná ob last vědění, která se časem sta la vyhraněná, našla své
místo i ve škole. 

2. Historické pozadí a vznik českého oboru

Tu to pra vdu potvrzují i dějiny kulturních styků národů a v je jich rámci význam
školních oborů, zabývajících se je jich ku l tu rou. 

Češi a Maďaři, dva středoevropské národy, měli bohaté politické i kulturní sty ky
během je jich dlouhověkého těsného ne bo volnějšího souití v dané části Ev ro py. Mů-
eme namátkou vy j me no vat několikeré dynastické vzta hy me zi maďarskými a český- 
mi panovnickými ro dy Árpádovců a Přemyslovců za středověku, které můeme sle -
do vat v kronikách českých a maďarských2. Je známo, e hned po vzni ku praské uni -
ve rzi ty (1348) se me zi stu den ty ob je vi li i Maďaři, kteří patřili do českého ze čtyř uni -
ve rzitních národů. První maďarský překlad bi b le vznikl pod vli vem husitství (zlom-
kovitě se za cho va la tzv. Hu szi ta Bi b lia z l. 1436–1439). Pro Čechy měl za Matyáše
Korvína a Jagellonců velký význam renesanční královský dvůr a působení české kan-
celáře v Budíně, aj. 

Novodobý kulturní zájem má kratší hi sto rii a byl ze začátku nahodilý a spo ra dic-
ký. Během 19. století jen ve li ce málo českých kulturních jevů vzbu di lo u Maďarů

ohlas. Komenského La by rint světa byl přeloen do maďarštiny u r. 1805, úryvky Ru -
ko pi su královédvorského v polovině 50. let, Palackého historiografická činnost by la
uznána Maďarskou akademií věd (člen ko respon dent 1834) a básnictví Vrchlického
literární Společností Kis fa lu dy ho (člen ko re spon dent 1905) – to to jsou snad nejzná-
mější fa kta maďarské re ce pce české kulturní tvor by v 19. století. Česká re ce pce ma-
ďarské li te ra tu ry by la o něco intenzivnější, ale většímu roz ma chu oboustranných
kulturních zájmů zabránila nevyřešená národnostní otázka slovanských národů
v rámci rakousko-uherské mo na r chie a hlavně čím dál tím palčivější národnostní kon -
fli kty me zi maďarskou admi ni stra tivou a slovenským národním hnutím na Slo ven -
sku.

Pro jev zájmu není hojný ani v první polovině 20. století: ještě v době mo na r chie
na Slo ven sku vznik určitého vědeckého zájmu dokládá několik pozoruhodných
maďarsky psaných literárněvědných prací z per gymnaziálních profesorů (hlavně Gy -
u ly Kar do se a Jánose Gerő), vesměs z okru hu starší české li te ra tu ry. 

Potrianonská éra přinesla další ochlazení i v kulturních stycích me zi oběma náro-
dy a potřebovalo to skutečně průkopnickou, z politické stránky do kon ce chou lo sti vou
práci, upo zo r nit maďarskou veřejnost na slovanské, me zi ni mi na české kulturní hod -
no ty. 

První kulturní hi sto rik s bohemistickými zájmy Oszkár Sárkány (1913–1943)
začal však působit a v 30. le tech, ale je ho vědecká kariéra kvůli válce a rané smrti by -
la alostně krátká.

Té ve 30. le tech by la maďarsky publikována první An to lo gie českých a slo ven-
ských básníků3 (1936) zásluhou dnes u pověstného československého kulturního
atašé Antonína Stra ky, te dy ne Maďara. Te h dy vzni kly i první časopisy „Apo lló”
(1934–1940) a „Szép Szó” (1936–1939), které věnovaly sou sta v nou po zo r nost
osudům středoevropských (tehdejším termínem také „podunajských”) národů a je vi ly 
zájem o sousední ku l tu ry.

Skutečný roz mach v oboustranných česko-maďarských kulturních stycích na stal
a po druhé světové válce, v době teď obecně zatracované a mylně za „ko mu ni s mus”
označené éře. 

Hromadné překládání českých literárních děl začalo na základě mezistátních
kulturních smluv od 50. let. Čeští klasikové, ja ko Němcová, Ne ru da, Jirásek, Hašek,
Čapek, Wo l ker, Ne z val, Ha las od té do by by li zpřístupněni maďarskému pu b li ku.
V důsledku dogmatické a úzkoprsé kulturní po li ti ky by ly si ce vyz dvi h nu ty jen určité
hod no ty české ku l tu ry, jiné (ja ko např. de ka den ce, kato li ci s mus, větší část avan t gar -
dy) by ly opo mi nu ty, přesto se otevřela ce sta k vzájemnému a lepšímu poznání obou
ku l tur. 
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1 Větší část tohoto referátu vznikla k příleitosti oslavy 50. výročí českého oboru na
Filozofické fakultě Uni ve rzi ty Loránda Eötvöse (ELTE) a s názvem 50 let českého oboru
vyšla ve sborníku A cseh szak 50 éve (1955–2005), Bu da pest, ELTE BTK Szláv Fi lo ló giai
Tanszék, 2007. Text je aktualizován a doplněn stručným přehledem dalších vědeckých praco-
viš  pro časopis „Bo he mi sty ka”, nové údaje jsou uvedeny v textu i v poznámkách. 

2 Viz o tom práci Antala Hodinky mezi dvěma světovými válkami, vyšlou a v roce 1994
z doby Cseh források (České prameny, Nyíregyháza, Vasvári Pál Füzetek, č. 13), dále vzácné
kontaktologické práce prof. Richarda Praáka, hun ga ro lo ga (1931–2010), m.j. Legendy a kro-
niky koruny uherské (1988, 1991). 3 Cseh és szlovák költők antológiája.



Padesátá a šedesátá léta by se mo hla nazývat he roi c kou do bou maďarské bo he mi -
sti ky, kdy se hrstka milovníků české ku l tu ry snaila obětavou a ve li ce plod nou čin-
ností dohánět, co dřívější ge ne ra ce zmeškaly. Mnozí z nich pocházeli z maďarské
menšiny na Slo ven sku, někteří z nich ja ko českoslovenští státní občané stu do va li na
praské univerzitě, po válce však pohnutými politickými událostmi si by li nu ce ni
zvo lit staronový do mov v Maďarsku. Pro tu to ge ne ra ci by lo charakteristické, e sko ro 
ádný z nich ne byl úzce specializován na češtinu. By li me zi ni mi beletristé (Rezső
Sza la t nay, 1904–1977; En dre Kovács, 1911–1985), hi sto rik a po lo ni sta (E. Kovács),
slo va ki sta (László Szi klay, 1912–1987), ro ma ni sta (László Do bos sy, 1910–1999),
kom pa ra ti sta románských i slovanských ku l tur (En dre An gy al, 1915–1976) aj. Téměř 
všichni přispěli i k hun ga ro lo gii. 

V té době probíhají první zakladatelské po ku sy maďarské bo he mi sti ky na za -
loení českého i bulharského obo ru na budapeš ské univerzitě Loránda Eötvöse. Na
této univerzitě u vlastně od po lo vi ny 19. století exi sto va lo nějaké stu dium slo van-
ských jazyků. První vyučující slovanských jazyků i li te ra tur, o kterém máme zprávy,
byl Jó z sef Fe rencz, který působil od r. 1849 ja ko náhradník, v le tech 1866–1878 ja ko
řádný pro fe sor. V le tech 1879–1919 působil na katedře první maďarský sla vi sta, který 
získal uznání i v zahraničí, Oszkár Az s bóth (1852–1920). On byl prvním, který se
začal zabývat maďarskými slo vy přejatými ze slovanských jazyků4. První slovanský
ob or, který získal sa mo sta tnou ka te dru v ro ce 1894, by la chorvatština (exi sto va la a
do roku 1938), kte rou následovala ka te dra slo va ki sti ky nástupem Jánose Me li cha
(1872–1963), který byl pro fe so rem sla vi sti ky v le tech 1921–1941. Je ho áky by li dal- 
ší vynikající slavisté-akademikové István Knie z sa (1898–1965, slo va ki sta a srovná-
vací lin g vi sta, po Me li cho vi vedoucí ka te dry a do své smrti) a László Ha dro vics
(1910–1997, chorvatštinář a srovnávací lin g vi sta, vedoucí ka te dry v le tech 1965–
–1974). Po Ha dro vic so vi vedl v le tech 1974–1987 ka te dru Péter Király (*1917), který 
při své bohaté činnosti zaměřené hlavně na jiho sla vi sti ku byl té ob je vi te lem vzácné
staročeské památky, tzv. Ostřihomského zlo m ku Staročeské Ale xan dre i dy. Po prof.
Királyovi byl vedoucím ka te dry István Nyomárkay (*1937), lingvi sta- chorva ti sta
(1987–2002), je ho vystřídal od r. 2002 té cho r va ti sta, literární vědec prof. István
Lukács, DrSc. (*1958), pak v le tech 2008–2011 ha bil. doc. Ró bert Kiss Szemán,
Ph.D. (*1962), slo va ki sta, nyní ha bil. doc. Ma rie Zsiláková, Ph.D. (* 1949), té slo va -
ki stka.

Dovršení dnešní stru ktu ry ka te dry za loením srbochorvatštiny (dnes zvláštní
obory), po lo ni sti ky (od 70. let na základě mezistátní smlo u vy samostatná ka te dra)
a výše zmíněných oborů češtiny a bulharštiny probíhalo v 50. le tech. 

3. Vyučující na českém oboru

Čeština do sta la hned na začátku vynikajícího odborníka v osobě László Do bos sy -
ho. 

László Do bos sy (1910–1999) byl Maďar ze Slo ven ska, který stu do val na
Sorbonně, pak na Karlově univerzitě v Pra ze. Na český obor se do stal po rozmanité
i pohnuté kariéře ja ko člen demokratického menšinového hnutí Sa r ló (Srp) so cio lo -
gického zaměření na Slo ven sku, za války účastník francouzského protifašistického
odbojového hnutí, pak ředitel paříského Maďarského in sti tu tu. Hlavní ob ory je ho
vědeckého zájmu by ly ne j pr ve francouzská a maďarská ku l tu ra, ale od začátku věno-
val po zo r nost i otázkám české li te ra tu ry, v její ob la sti té vy ko nal pozoruhodné dílo.
Během svého více ne padesátiletého působení byl neúnavným šiřitelem vědomostí
o české kultuře v Maďarsku. Na psal pro Maďary stručnou mo no gra fii o Ka r lu Čapko-
vi (1961) a dvě kníky o Haškovi5 a vy dal ce lou řadu ve li ce podnětných sbírek esejů
(Středoevropský člověk, 1973; Me zi dvěma vla st mi, 1981; Pro ti předsudkům6, 1985;
aj.); byl au to rem velkého Česko-maďarského slovníku (1960), který je do dnes nena -
hra dite lnou pomůckou pro stu dium českého ja zy ka, kongeniálně přeloil překrásnou
Komenského kni hu La by rint světa a ráj srdce.

Na českém obo ru Do bos sy – ne j pr ve ja ko do cent, od ro ku 1966 ja ko pro fe sor –
přednášel českou li te ra tu ru, vedl literární semináře, ale hlavně v počátcích případně
učil i ja zyk. Byl tichým, málomluvným pro fe so rem, který působil na posluchače ne -
jen svými rozsáhlými vědomostmi, ale i věcností a nezaujatostí svého přístupu a osob- 
ním morálním příkladem. Ve li ce skromně se nazývával fi lo lo gem, který vdy vychá-
zel z drobných faktů literárních ne bo kulturněhistorických, od nich však svérázným
způsobem vdy docházel k širším sou vi s lo stem česko-maďarským ne bo i obecně
k středoevropským vztahům. 

Paralelně se však prof. Do bos sy ne v z dal ani svých vědeckých zájmů ja ko ro ma ni -
sta. V 50. le tech na psal rozsáhlou mo no gra fii o Ro ma i nu Rol lan do vi7, vy dal do dnes
uívané dvousvazkové Dějiny francouzské li te ra tu ry (1963) aj. Ro ku 1971 ja ko
hostující pro fe sor odešel na Sor bon nu, pak do roku 1976 působil v Paříi zno vu ja ko
ředitel Maďarského in sti tu tu. 

Po od cho du prof. Do bos sy ho do důchodu (1980) převzaly výuku české li te ra tu ry
dvě vyučující: Lu d mi la B. Han kó a ákyně pro fe so ra Do bos sy ho, Ve ro ni ka Heé.

Ha bil. doc. Lu d mi la B. Han kó, CSc., (*1932), Češka vdaná za Maďara, působila
na našem obo ru od roku 1980 ja ko odborná asi sten tka, od roku 1986 ja ko do cen tka.
Svou stru ktura listi c ky zaměřenou kandidátskou di se r ta ci o Vl. Vančurovi obhájila
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4 Szláv jövevényszavaink (Naše slova přejatá ze slovanských jazyků, sv. 1, 1907).

5 Jaroslav Hašek (1963), Hašek világa (Svět Haška, 1970).
6 Původní, maďarské názvy zmiňovaných sbírek: A közép-európai ember, Két haza között,

Előítéletek ellen.
7 Kníně vyšlo Romain Rolland az ember és az író. R. R. člověk a spisovatel (1961).



v Pra ze ro ku 1985, Ph.D. získala ro ku 1995, habi li to va la s tématy o Ego nu
Hostovském a roz bo rem Ne z va lo vy básně Edi son ro ku 1998. Od r. 2003 je v důchodu. 
Ha bil. doc. Han kó přednášela moderní českou li te ra tu ru a v posledních le tech také
úvod do slovanské literární vědy pro všechny posluchače ka te dry sla vi sti ky. 

PhDr. Ve ro ni ka Heé, Ph.D. (*1946, asi sten tka od ro ku 1974, odborná asi sten tka
od r. 1983, Ph.D. 1996, od r. 2006 do cen tka), ve d le češtiny vy stu do va la ob ory
angličtina a maďarština. Svou dip lo mo vou práci o pra gma ti s mu Ka r la Čapka roz pra -
co va la ve směru ánrových problémů ve své disertační práci, která vyšla knině ro ku
1976 v nakladatelství Aka de mia8. Kromě let 1977–1979, kdy působila ja ko maďarská 
le ktor ka na Karlově univerzitě, věnovala se výuce na českém obo ru. Hlavním jejím
zaměřením se sta la po nastoupení Lu d mi ly B. Han kó starší česká li te ra tu ra, ale ve d la
té semináře po eti ky a překladatelství. Od od cho du do cen tky Han kó mu se la převzít i
výuku moderní české li te ra tu ry.

Největší společnou prací obou výše jmenovaných by la pu b li ka ce téměř tisíci-
stránkových Dějin české li te ra tu ry od počátků a k našim dnům (2003). 

Lin g vi sti ku ne j pr ve učil slo va ki sta a po lo ni sta prof. István Si pos (1912–1994), od
něho převzal výuku historické i normativní gra ma ti ky nadějný mladý odborník, další
od cho va nec obo ru, PhDr. István Fu tó (*1953), který působil na katedře ja ko asi stent,
později odborný asi stent v le tech 1981–1986. Hlavní je ho odborné zájmy by ly spja ty
s ob la st mi srovnávací lin g vi sti ky a historické gra ma ti ky, ale také se po ku sil o vy t vo-
ření nového plánovaného ja zy ka. Kdy se Fu tó vzdal kariéry pe da go ga pro počítačo-
vou te ch ni ku, byl přijat na výuku češtiny mladý aspi rant, ab so l vent Ka r lo vy uni ve rzi -
ty, náš nynější ko le ga Oleg Fe do szov. 

Oleg Fe do szov, Ph.D. (*1958), původem Rus, který se během svého stu dia sla vi -
sti ky a češtiny oenil s Maďarkou, vypomáhal při výuce lin g vi sti ky od ro ku 1986 ja ko 
aspi rant, pak se stal asi sten tem, později odborným asi sten tem na naší katedře (od ro ku 
1988). Od té do by vykonává vyučování všech povinných lingvistických předmětů
ze syn chronní gra ma ti ky i historické mlu v ni ce. Středem je ho vědecké po zo r no sti je
hlavně česká a ruská fra ze o lo gie a le xi ko lo gie, z je jich okru hu uveřejnil do sud
přiblině 40 článků. Ti tul Ph.D. získal disertací o českých verbo-nominálních ko lo ka-
cích, kte rou na psal na základě materiálu Českého národního ko r pu su. Je členem
Frazeologické ko mi se Mezinárodního Sva zu slavistů za Maďarsko a členem ev rop-
ského sdruení pro fra ze o lo gii EUROPHRAS. 

4. Naši lektoři

Ve l mi důleitou fun kci sehrávají na našem obo ru jazykoví lektoři, kteří k nám
přijídějí z Čech na základě mezistátní kulturní smlo u vy. Prvním le kto rem v polovině

50. let byl Jo sef Be na, který spo lu s Istvánem Si po sem na psa li první učebnici češtiny
pro Maďary. Ta to učebnice si ce představovala u v době jejího vzni ku zastaralý
jazykový stav, da la však dobrý přehled o české gra ma ti ce a dlo u ho slouila ja ko
jediná pomůcka u nás k prvotnímu seznámení se se záhadami českého ja zy ka.
Druhou, do dnes hle da nou učebnici češtiny, vy dal ko le ktiv českého obo ru a v 80. le -
tech9.

Me zi le kto ry působícími na našem obo ru se vy sky to va li i vy so ce kvalifikovaní
odborníci. An na Valentová (le ktor ka češtiny v l. 1968–1973) vy stu do va la maďarštinu
na Karlově univerzitě, po návratu domů z Budapešti se sta la vynikající a re no mo va -
nou překladatelkou maďarské li te ra tu ry do češtiny a kandidátkou věd, je no si tel kou
Státní ce ny za překlad. 

Ja ro s la va Pašiaková (le ktor ka v l. 1973–1976), té od cho van ka maďarského
obo ru Ka r lo vy uni ve rzi ty, se úspěšně věnovala badatelské činnosti, česko-sloven-
sko-maďarským kulturním vztahům. Vy da la pozo ru hod nou mo no gra fii o největším
maďarském raně avantgardním básníkovi La jo si Kassákovi (1973), sborník studií
o česko-maďarských kulturních vztazích pod názvem Nedokonavá mi nu lost (Fo ly a -
ma tos múlt, 1981) aj. 

Celá řada dalších lektorů (Mi lan Stehlík, † 2005, Lu d mi la Vanclová, Ida Le da jak-
sová, An na Benešová a od ro ku 2009 Ma r ce la Grygerková) se svou obětavou prací za -
slouila o někdy a vynikající ja zy ko vou úroveň našich absolventů.

5. Ab so l ven ti českého oboru

Úspěšnost výuky do ka zu je i uplatnění jejích absolventů. I v tom směru vy ka zu je
náš obor pozoruhodné výsledky, je li ko naši bývalí áci se naj dou ve všech ob la stech
kulturního i hospodářského ivo ta. Na to m to místě mo hu z nich uvést jen několik
jmen.

Od ro ku 1989 působí na naší fakultě ja ko hi sto rik doc. PhDr. G á b o r  B e  n e  -
d e k  (*1955), CSc., který se na katedře Dějin Východní Ev ro py věnuje české hi sto -
rii posledních dvou set let a přednáší české dějiny i posluchačům českého obo ru. Na
základě bádání v praských a vídeňských archívech pro vedl ve l mi zajímavý průzkum
sociologického sloení státního úřednictva rakousko-uherské mo na r chie. Je té
členem ku ra to ria Maďarské počítačové společnosti.

I v maďarské kulturní veřejnosti jsou dobře známé oso b no sti En dre Bojtára
a Istvána Vöröse.  E n  d r e  B o j t á r  (*1940) je ve l mi plodným literárním te o re ti -
kem, překla da te lem a kri ti kem, vyznamenaný více literárními, kulturními ce na mi
i státní ce nou. On me zi prvními seznámil maďarskou veřejnost s českým stru ktu rali s -
mem, je ho kni hy o slovanském stru ktu rali s mu a středoevropské avantgardě by ly
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8 Líraiság és epikum. Műfaji problémák Karel Čapek prózájában.

9 Hankó-Heé-Futó: Cseh nyelvkönyv. Budapest 1988. Druhé, obnovené vydání v přepra-
cování Veroniky Heé a Marcely Grygerkové vyšlo v roce 2010 nákladem naší katedry a bu-
dapeš ského nakladatelství Tinta.



vydány i v cizině. Je stále přítomný v maďarském kulturním ivotě, začátkem 80. let
byl přímo objevný je ho sborník esejů Východo-européer v literární vědě10. K újmě
bo he mi sti ky Bojtár se v poslední době věnuje spíš literaturám pobaltských národů. 

PhDr.  I s t v á n  V ö r ö s,  CSc. (*1964), do cent české li te ra tu ry na Katolické
univerzitě Pe tra Pázmánye, je významným básníkem, kri ti kem a překladatelem. Do -
sud vy dal přes 20 sbírek hlavně básní, ale také próz, kri tik a posledně i několik dra -
mat. Vörös je no si te lem vícerých básnických cen domácích i cizích, me zi ni mi u nás
vzácné básnické ce ny At ti ly Jó z se fa a české literární ce ny Pre mia Bo he mi ca.

V di p lo ma cii z našich absolventů dosáhl největší pro slu lo sti  G y ö r g y  Va  r  g a,
vynikající překladatel a agilní kulturní pracovník, který se stal po sametové re vo lu ci
prvním maďarským vel vy s lan cem v Československu. Ve d le Györgye Va r gy a En dre
Bojtára se během desítiletí kon sti tuo va la celá řada dalších překladatelů. 

E f r a  i m  I s  r a  e l  (původně Béla Hap, *1944) byl v 70. a 80. le tech vynikajícím
překladatelem Hra ba lo vy pró zy, Máchova Máje a Březinových básní. Svůj překlad
Máje ve dvojjazyčném vydání s re prin tem originálu a dalšími objevnými materiály
vy dal roku 200011. V ro ce 1985 emi gro val si ce do Izra e le, ale je stále přítomen v české 
i maďarské kulturní veřejnosti mno ha zajímavými teoretickými články. 

Ve li ce plodná překladatelka moderní české li te ra tu ry a hlavně Hra ba lo vy pró zy je
Z s u  z  s a  D e  t r e.  Překladatelkou celé řady českých dětských knih je  A n  d r e a
B a l á z s12. Z nejmladší překladatelské ge ne ra ce vzbu di la ve l kou po zo r nost jazyková
bra vu ra překladu  P e  t r a  K o l o s z á r a  a románu Se stra Jáchyma To po la. 

Řada našich bývalých posluchačů působí ja ko tlumočníci, učitelé ja zy ka, pra cov-
níci turistického ru chu ne bo úředníci mini ste r st va zahraničních věcí, na je jich čin-
nosti jsme stejně pyšní ja ko na předem ji zmíněné. 

Snad je z výše řečeného význam vědeckého pracoviště na ELTE pro věc české ku -
l tu ry v Maďarsku zce la zřetelný. Je radostným fa ktem, e nyní u zda le ka nepůsobí
sa mo. Pro to zbývá ještě, aby chom si prohlédli, by  jen ve l mi stručně, i další pra co-
viště a sku pi ny nadšenců, kteří se buď z povolání, ne bo ja ko koníčku věnují české
kultuře. 

Vlastní ka te dru má poměrně mladý, ale dy na mi c ky se rozvíjející obor češtiny na
u zmíněné Katolické univerzitě Pe tra Pázmánye od jejího za loení r. 1993. Na
začátku tam také působili učitelé našeho obo ru na ELTE (L. Han kó, Oleg Fe do szov
i naši lektoři), od r. 1997 tam působí náš ab so l vent István Vörös, nyní vedoucí obo ru,
tak to to pracoviště snad můeme částečně také po vaovat za našeho duchovního po to -
m ka. Ve d le Vöröse má ka te dra ve l mi nadějný sbor mladých, intenzivně pracujících
učitelů širokých vědeckých zájmů, vesměs absolventů Pázmányské uni ve rzi ty.
Všichni se často účastní vědeckých konferencí a mají stále širší mezinárodní sty ky.

A n  d o r  M é s z á r o s  (*1971), Ph.D., odborný asi stent, hi sto rik a fi lo log čes-
kého a maďarského obo ru, je ho pu b li ka ce se hlavně týkají kulturně historických
a kontaktologických otázek středoevropských národů.

M á r t o n  B e  k e,  Ph.D. (*1975), asi stent, je ho vědecké zájmy směřují přede-
vším k otázkám kulturně-historickým, dále teoretickým otázkám literární vědy
a překladu. 

T a m á s  T ö l g y e s i,  Ph.D. (*1979), asi stent, nejmladší přírustek učitelského
sbo ru, lin g vi sta, je ho hlavní vědecké ob ory jsou le xi ko lo gie, jazykové kon ta kty,
korpusová lin g vi sti ka, socio ling vi sti ka. Ja ko ex te r ni sta učí také na českém obo ru
segedínské uni ve rzi ty. Dlouhá léta také působil na obo ru ja ko ex te r ni sta prof. PhDr.
A n t o n í n  Va š e k,  CSc., z Ma sa ry ko vy uni ve rzi ty, častým ho stem je z olomoucké
Uni ve rzi ty Palackého prof. PhDr.  L u b o m í r  M a  c h a  l a,  CSc., aj. 

Roku 2003 uspořádal ob or úspěšnou dvoudenní mezinárodní kon fe ren ci Nové in -
ter pre ta ce českého ba ro ka, ze které také byl vydán sborník13.

Nejnověji vzniklý český obor fun gu je od ro ku 2007 v rámci Ka te dry slovanské fi -
lo lo gie na Filozofické fakultě uni ve rzi ty v Sze ge du (Sze ge di Tudományegyetem,
Szláv Tanszék). Iniciátorkou a vedoucí obo ru je ha bil. doc.  K a  t a  l i n  S z ő k e,  CSc. 
(*1950), ruštinářka, která se si ce věnuje převáně ruské literatuře, ale u léta má
zájem o český ja zyk a ku l tu ru. Ve d le ní je zatím jediným stálým učitelem le ktor
Tomáš Vašut. 

V rámci Literárněvědného ústavu Maďarské aka de mie věd fun gu je Oddělení
střední a východní Ev ro py, které se nejvíce zabývá kontaktologickými otázkami.
Vedoucí to ho to oddělení je  T a m á s  B e r  k e s  (*1954), DrSc., bo he mi sta, literární
vědec se širokým vědeckým záběrem. Začal se zájmem o moderní li te ra tu ru a srovná-
vacím stu diem gro tesk ve středoevropských li te ra turách (Sen ki sem fog ne ve t ni [Ni k -
do se ne bu de smát], nakl. Gon do lat, Budapeš  1990), později se je ho zájmy rozšířily
do starších dob, hlavně do do by obrození, na otázky kulturně-historické a na dějiny
idejí (A cseh eszmetörténet antinómiái [Vývoj ideologických antinomií v čes- kém
myšlení], nakl. Ba las si, Bu da pest 2003). 

Za výsledek činnosti maďarských bohemistů z povolání snad můeme částečně
také pokládat fakt, e v Maďarsku radostně ro ste okruh zájemců o českou ku l tu ru. Tu -
to činnost však také ve l mi prospěšně doplňuje civilní krouek česko-maďarského
přátelství Bo he mia, fungující v Budapešti více ne patnáct let. Bo he mia vydává
stejnojmenný informativní a stále hezčí a ob sanější čtvrtletník, dále or ga ni zu je pro
členy klu bu ve l mi populární kulturní i oddechové výlety do Česka. Za svou kulturní

13 A cseh barokk új interpretációi Nemzetközi kon fe ren cia, Pi lis c sa ba, 2003 május 12–13.
Nové in ter pre ta ce českého baroka. Sborník z mezinárodní kon fe ren ce, Pi lis c sa ba, 12.–13.
května 2003. Red. Beke Márton a Mészáros Andor. Pi lis c sa ba–Esztergom, PPKE BTK Szla vi -
szti ka – Közép-Európa Intézet Nyugati Szláv Kult. Kutcsop., 2004 (Pons Stri go nien sis Studia 4).
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10 Egy kelet-européer az irodalomelméletben. (Budapeš , Szépirodalmi K., 1983).
11 Holtak gondolata (Myšlenka zemřelých, Budapeš –Bratislava, nakl. Kalligram).
12 Nyní ab so l ven tka doktorského programu.



činnost do sta la Bo he mia v ro ce 2003 ce nu Gra tias agit od Mini ste r st va zahraničních
věcí České re pu b li ky. Stejná ce na by la udělena českému obo ru na ELTE v ro ce 2005.

Ve ro ni ka Heé, Budapešt’

Kdo se učí dnes česky v Maďarsku?

1. Malé národy – malé jazyky

Jak se mění ja zyk za několik desetiletí, ba i za několik let, tak se mění počet i se -
sta va zájemců, kteří se učí různé ja zy ky. V to m to článku jde konkrétně o dva malé ja -
zy ky, a to z hle di ska Maďarska. Obě země jsou přiblině stejně velké, s podobným
počtem oby va tel – aspoň od roz cho du Česka a Slo ven ska. (Roz lo ha České re pu b li ky
je 78 865 km2 a v roce 2010 evi do va la 10 506 813 oby va tel, kdeto roz lo ha Maďarské
re pu b li ky je 93 000 km2 a má 9 999 000 oby va tel.)

2. Kde se lze učit česky v Maďarsku?

Zájem o zna lost češtiny v Maďarsku není sta ti sti c ky zpracován, ale ten den ce,
rozměry a poměry lze zhru ba sle do vat pod le mono sti výuky češtiny. Os vo jit si češti-
nu lze jed nak na univerzitách a na lektorátech, dále v jazykových školách ne bo
u soukromých učitelů.

Na Filozofické fakultě ELTE (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) v Budapešti,
která je nejstarší a největší uni ve rzi ta v Maďarsku, ji více ne 50 let exi stu je český
obor, několik let pod le boloňského systému na úrovni bakalářského a magisterského
stu dia. Na Katolické univerzitě PPKE (Pázmány Péter Ka to li kus Egy e tem) v Pi li s c sa- 
bě, která by la za loena po společenských změnách v ro ce 1992, lze ab so l vo vat ba ka-
lářské stu dium. Na Segedínské univerzitě JATE (Sze ge di Jó z sef At ti la Tudománye-
gyetem) je té obor češtiny. 

Celkový počet absolventů na univerzitách nepřesahuje ročně 20 a 30 osob.
Jazykové školy se většinou orientují na světové ja zy ky, ale některé jsou spe cia li-

zované i na různé jiné ja zy ky, a tak vypisují i ku rzy češtiny. U nich se vy skyt u je ročně
po uze několik ojedinělých zájemců ne bo fi rem orientovaných i na český trh. 

Poněvad okruh učitelů vyučujících češtinu je omezený, ce l kem jistě lze od ha do -
vat, e zájemců o soukromé ho di ny češtiny nepřesahuje ročně více ne je den - d va
tucty osob. Kromě univerzitních studií je otázkou i to, jak dlo u ho pokračují zájemci
o poznání českého ja zy ka pomocí (soukromého) učitele. 

Nové mediální mono sti ve velkém napomáhají autodidaktickému osvojení ja zy -
ka. Internetové jazykové školy jsou zatím dostupné většinou v angličtině, ale je prav-

děpodobné, e nová monost internetového vyučování i pro „ostatní” ja zy ky se sta ne
za několik let do saite l nou.

Z ini cia ti vy Českého cen tra v Budapešti od minulého ro ku jsou oficiálně vyhláše-
ny ku rzy češtiny v budově di p lo ma cie a ku l tu ry České re pu b li ky v Budapešti. Díky
přijatelným cenám se v sezóně 2010–2011 přihlásilo na čtyři desítky studentů na jed-
notlivé tri me stry.

3. Kdo se učí česky v Maďarsku?

Pod le překvapujícího mnoství nových zájemců o češtinu lze předpokládat, e
na sta ly příznivé je vy ovlivňující zájmy případných studentů češtiny v Maďarsku.
První a nejtriviálnější je, e finanční omezení či finanční výhody poskytovaného stu -
dia omezují či uvolňjují mono sti zájemců. Druhá věc je ekonomický roz voj v rámci
Ev ro py: zahraniční ob chod se opět navzájem orien tu je na země v re gio nu, v Maďar-
sku pod nikají jed nak západní multinacionálními fi r my, jed nak menší domácí pod ni -
katelé orientovaní na ci zi nu. Tím vznikají zastupitelství, pracovníci jsou vysíláni do
příslušných zemí, zájmy vyadují spolupráci a dorozumívání. V niších vrstvách do-
mácího podnikání není toti jednoznačná zna lost angličtiny, a v posledních le tech
i mu l ti na cionální fi r my shle da ly výhodnějším přibliovat trh na základě ja zy ka
případných zákazníků. Ty to ten den ce jsou ale v současnosti ve li ce proměnlivé, a tím
se mo hou nastávat nečekané změny i v počtu zájemců o češtinu. Sluební ce sty při-
nášejí s se bou i nové soukromé kon ta kty, a to v osobních partnerských stycích. Tak
vznikají i smíšené ro di ny, kde rodiče se snaí dorozumívat i druhým ja zy kem svého
dítěte. Zmíněné je vy se promítají do jazykových kurzů.

Ji nak se skládaji ty py přihlašujících se studentů na český obor na univerzitách.
Zavedení druhé jazykové zkoušky ja ko předpokladu získání di p lo mu ve d lo k to -

mu, e i čeština se sta la z po hle du studentů no vou per spe kti vou. Tu to monost si
vybírají také stu den ti jiných oborů se zájmem o středoevropské či vyšegrádské stu -
dium.

Další jev je velké mnoství mladých lidí se slovenským státním příslušenstvím na
univerzitách v Maďarsku. Maďarský stát toti po sky tu je různé mono sti maďarské
menšině i na Slo ven sku. Tím děti maďarských či smíšených ro din na Slo ven sku
s určitými zna lo st mi slovenštiny snadněji zvládnou češtinu – mno hem lépe se do ro zu- 
mívají ne ti, kteří se česky učí bez zna lo sti jiného slovanského ja zy ka, ale rozdíly
me zi slovenštinou a češtinou jim nadělají veliké těko sti, vyadují jiný druh námahy.
To se týká i studentů jiných slovanských jazyků, kteří jsou povinni je den rok se učit
ještě je den slovanský ja zyk.

Další druh zájemců o češtinu je, kdy někdo ja ko dítě il, třeba i stu do val v Če-
chách v době, kdy je ho rodič tam byl sluebně vyslaný, ne bo má české příbuzen-
stvo.Vy sky tu je se ale vdy několik lidí, kteří mají zájem vysloveně o českou ku l tu ru.
Jsou to děti většinou takových rodičů, kteří i v sedmdesátých a osmdesátých le tech
hod no ti li dílo např. Hra ba la, Men ze la, Chytilové, ne bo jsou oddaní českému hu mo ru,
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ba ku l tu i pi va. Je to pokračování tra di ce určitého kulturního po hle du. Několik ta ko-
vých zájemců z ge ne ra ce rodičů dnešních studentů chodí i na ku rzy češtiny do Čes-
kého cen tra.

Zde lze připomenout, e i se sta va obe cen st va českých akcí pořádaných Českým
cen trem či velvyslanectvím se změnila. Zatímco pro gra my dlouhá léta navštěvovala
ve velké míře nejstarší ge ne ra ce, ge ne ra ce důchodců s určitou československou mi nu- 
lostí, v posledních le tech se oivil zájem i u mladých.

4. Z čeho se učí česky v Maďarsku? 

Učebnice češtiny na základě maďarštiny exi stu je jen jediná1. Vy s louilou a za sta -
ra lou učebnici z padesátých a šedesátých let2 po více vydáních přeměnila práce
univerzitních učitelů v osmesátých le tech. Obnovené 3. vydání vyšlo v minulém ro ce. 

Pro začátečníky vyšla s maďarským doprovodným te x tem obrázková kni ha v to -
m to ro ce v opra veném třetím vydání. Jedná se o česko-maďarskou mu ta ci původně
anglické učebnice, resp. obrázkového slovníku se základním so u hr nem cha ra kte ri -
stiky českého ja zy ka3. Přehled českého ja zy ka je vědecky popsán v kni ze o všech
jazycích světa4. 

Pro toe Češi mají velký výběr svých učebnic pro ci zin ce na základě češtiny či
světových jazyků, na ko nec po menších komplikacích objednání a nákupu v Čechách
je z čeho stu do vat. Tím se ale vy sky t ne další problém: na základě zprostředkujícího
ja zy ka se čeština sta ne ještě komplikovanější pro Maďary, to ti některé ry sy
zprostředkujícího ja zy ka zkreslují ja zy ko vou stru ktu ru češtiny. Je ale pra vda, e
některé je vy, které v maďarštině neexistují, se sta nou srozumitelnějším díky např.
angličtině.

Vydání slovníků rázně ome zu je to, e Česko i Maďarsko jsou malý trh z eko no-
mického i z jazykového hle di ska. Váná a velkolepá odborná práce, Velký dvo u s vaz-
kový česko-maďarský slovník, jed nak vůbec není k dostání, i v antikvariátech se ob je -
vu je zřídka, jed nak je částečně zastaralý. Je ho hod no ta je vyšší i tím, e úvodem
důkladně5 po pi su je českou gra ma ti ku. Velký dvousvazkový maďarsko-český slovník

vyšel mno hem později, ale aspoň ho lze ko u pit6. Kapesní a cestovní slovníky so u-
časné češtiny existují, ale důkladná odborná práce většího formátu zdá se z finančních 
důvodů neuskutečnitelná.

Elektronické slovníky malých jazyků na in ter ne tu zatím jsou v zárodečném stu p ni 
vývoje. Pouívat lze po uze české slovníky spojované se světovými ja zy ky či slo ven-
štinou, pod le to ho, který maďarský zájemce jaký ja zyk ovládá. Zatím se ne vy sky t la
reálná monost vytvořit slovník současné češtiny a maďarštiny ani to u to ce stou.

5. S jakým cílem se učí česky v Maďarsku?

Zájemci o poznání češtiny dosahují na různou úroveň. Někteří mají v plánu ze
dvořilosti vy s lo vo vat několik vět při obchodním jednání. Druzí se snaí dorozumět se
se svou láskou ne bo ro di nou. Velké mnoství studentů češtiny má v plánu sloit ja zy -
ko vou zkoušku. Naštěstí problém malých jazyků z to ho to hle di ska lze ji v Maďarsku
ce l kem zvládnout na základě Českých standardů jazykových zkoušek. A nejdále se
snaí do stat ti, kteří mají v plánu stu do vat, pra co vat i ít v Čechách.

6. S jakými per spe kti va mi se učí česky v Maďarsku?

Práce s češtinou v Maďarsku tak, aby to přinášelo výdělek, je zatím dána jen
malému počtu lidí. Po uze několik tlumočníků, učitelů, překladatelů filmů a kulturních 
pracovníků se tím uiví. Za umělecký překlad se ji dvě desetiletí platí sko ro stejný
honorář. Přes in ter net lze občas, nepravidelně najít lépe pla ce nou práci. Další mo-
nost je u fi rem, které vyadují pravidelného pracovníka se zna lostí češtiny pro úkoly
s in ter ne tem.

Několik let narůstají mono sti díky Visegrádskému fon du, jak z hle di ska po vo-
lání, tak z hle di ska sti pen dia. Různá studentská sti pen dia, např. Era s mus, evropské,
mezistátní a meziuniverzitní do ho dy, české pod po ry té napomáhají k to mu, aby
výuka, vědecká, badatelská, snad i umělecká práce mo hla pokračovat dál.

An drea Balázs, Budapešt
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