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REDAKCJA BOHEMISTYKI

z wielkim żalem informuje, że w niedzielę
4 maja 2014 r. w Pradze odeszła od nas 

Doc. PhDr. Marie Hádková, Ph.D.

Doc. PhDr. Ma rie Hádková, Ph.D. uko ń czyła stu dia filo lo gi cz ne na Uni -
wer sy te cie im. F. Pa la c kie go w Ołomu ń cu na kie run ku fi lo lo gia cze ska i fi lo lo -
gia an gie l ska w ro ku 1987. W tym też ro ku otrzy mała aka de mi cki ty tuł do kto ra
fi lo zo fii (PhDr.). Od 1991 ro ku pra co wała w Ka te drze Bo he mi sty ki Uni wer sy -
te tu im. F. Pa la c kie go w Ołomuń cu. W ro ku 2005 prze niosła się na Uni we r sy tet 
Ka ro la w Pra dze, gdzie w 2011 ro ku pod dała się po stę po wa niu habi lita cyj ne mu
na ba zie mo no gra fii Čeština z druhé stra ny aneb čeština v ro li ja zy ka
nemateřského. W sty cz niu 2012 z rąk Re kto ra Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze
prze jęła de kret o mia no wa niu Jej do cen tem w za kre sie ję zy ko z naw- stwa cze -
skie go. W ro ku 2007 wy grała kon kurs na sta no wi sko kie ro w ni ka Ka te- dry Bo -
he mi sty ki Uni wer sy te tu im. J. E. Pur ky nie go w Ústí nad La bem, gdzie
prze niosła się z Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze. W ro ku 2012 za pro pono wa no
Jej rów nież wykłady na Uni wer sy te cie Me tro poli tal nym w Pra dze. 

Doc. PhDr. Ma rie Hádková, Ph.D. za j mo wała się za gad nie nia mi ko mu ni-
ka cji społecz nej, pra gma ty ki języ koz na w czej, lin g wi sty ki kog ni ty w nej oraz
glot tody da kty ki, którą to dys cy p li nę na le ży uz nać za głów ny nurt Jej ba dań na -
uko wych. Wy dała dwie pra ce zwa r te oraz pra wie 50 ar ty kułów po świę co- nych 
ró ż no rod nym aspektom lin g wi sty ki sto so wa nej ze szcze gó l nym uw z ględ- nie -
niem ję zy ka cze skie go. Była współre da ktorką wie lu prac zbio ro wych, jak np.
Písemné zkoušky z cizího ja zy ka a Společný evropský referenční rámec, Ústní
zkoušky z cizího ja zy ka a SERR, Sociokulturní ko m pe ten ce a SERR itd.

Kie ro wała wie lo ma gran ta mi i pro je kta mi uni j ny mi, jak np. Pro jekt Bre ak-
thro ugh – po pis češtiny pro ci zin ce, Jazyková dia g no sti ka, Vzděláváním
k multikulturalitě, kompatibilitě a adaptabilitě, Vypracování pilotní me to di ky
úvodních kurzů pro azy lan ty (výuka českého ja zy ka, sociokulturní ko m pe ten ce
a pre zen ta ce sociálně-právních údajů) a vyškolení lektorů pro ověření pilotní
me to di ky, Systémová pod po ra pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlo u ho- 
době žijících v České re pu b li ce (Work in Czech) i wie le in nych.



Teresa Z. ORŁOŚ, Re na ta BURA

Kraków

Czes kie onkání i onikání. 
Nie do końc zo ny ar tykuł...

Keywords: Czech, poli te forms, lan gu a ge eti qu et te, onkání, onikání
Słowa kluczowe: ję zyk cze ski, fo r my grze cz no ścio we, ety kie ta ję zy ko wa, onkání,

onikání

Abs tract

Professor Teresa Zofia Orłoś‘s un fi nished article has become a stimulus to write
this paper on polite forms in the Czech language. The polite forms onkání and onikání
were mainly used in Czech in the 18th century. During the Czech Revival they were
not included in the literary norm (the 2nd person pl., i.e. vykání is used), however, in
everyday com mu ni ca tion they have appeared for a long period of time. Today onikání
is used as an element ex pres sing irony or parody. In li tera ture it is used as a means of
sty li za tion of heroes’ des crip tion, par ti cu lar ly cha rac te ri zing „simple” people or Jews
(e.g. in Jewish anecdotes). The lack of onkání and onikání in con tem po ra ry Czech
shows that the norm of polite forms undergoes changes. It is not given for good. 

Punktem wyjścia do rozważań na temat form grzecznościowych w języku czes-
kim stał się niedokończony artykuł Pani Profesor Teresy Zofii Orłoś. Onkání i onikání 
jako formy grzecznościowe używane były w czeszczyźnie przede wszystkim w XVIII 
wieku. W okresie odrodzenia narodowego nie zostały one włączone do normy literac- 
kiej (w tej funkcji używa się 2.os. lmn., czyli tzw. vykání), ale w codziennej komuni-
kacji werbalnej pojawiały się jeszcze długo. Dziś onikání używa się jako elementu
pozwalającego wyrazić ironię, parodię. W literaturze wykorzystywane bywa jako
środek stylizacji czy charakterystyki bohaterów; przede wszystkim jako element
charakteryzujący osoby proste lub Żydów (np. w żydowskich anegdotach). Brak form 
onkání i onikání we współczesnej czeszczyźnie pokazuje, że norma grzecznościowa
się zmienia. Nie jest ona dana raz na zawsze. 

Wpro wa dze nie

W tym roku, 11 listo pa da, przy pa da piąta roc zni ca śmier ci Pro fe -
sor Te resy Zo fii Orłoś. Pa ni Pro fe sor przez całe swo je życie nau ko we

była niezwykle ak ty wna, o czym świadczy Jej ka rie ra uni wer sy tecka
i związane z nią lic zne i cenne prace (po nad 170 pu bli kacji). Pro fe sor
Te re sa Zo fia Orłoś dos ko nale po tra fiła łączyć ak ty wność nau kowo-
 ba dawczą z działalnoś cią dy dak tyc zno- wy cho wawczą. Pod ko niec
swo jej pra cy w Instytu cie Fi lo lo gii Słowiańskiej UJ, a także już po
prze jś ciu na eme rytu rę kie ro wała zes połem gran towym, w którym
sku piła i mo bi li zo wała do pra cy swoich współpra cow ników z Ka te -
dry. Wy ni kiem tej żmu dnej pra cy są trzy pu bli kacje: Czes ko- polski
słow nik zdrad li wych wy razów i pułapek fra zeo lo gic znych (Kraków
2003), Czes ko- polska po zor na ekwi wa lencja języko wa. Ma te riały po -
mocnic ze dla stu dentów, polskich bohe mistów i czes kich po lo nistów
(Kraków 2004) oraz Wiel ki czes ko- polski słow nik fra zeo lo gic zny
(Kraków 2009). Wyda nia tej os tat niej pu bli kacji Pa ni Pro fe sor, nie-
ste ty, nie doc ze kała. Zdążyła jed nak przy go to wać os ta teczną wers ję
słow ni ka i do końca, rów nież w cza sie cho roby, czuwała nad je go wy -
da niem. 

Porządkując ma te riały nau ko we po śmier ci Pa ni Pro fe sor, na tra -
fiłam na nie kom pletny wykaz Jej pu bli kacji. Bra ko wało w nim prac
nau kowych pu bliko wa nych w os tat nim cza sie. Pos ta no wiłam uzu -
pełnić tę listę. W wyka zie zna lazłam m.in. adno tację o ar tyku le przy -
go towy wa nym do księgi pa miątko wej dedyko wa nej prof. Ma rii Brze -
zi no wej. Pra ca nie uka zała się jed nak w tej księd ze. Zac zęłam więc jej
poszu ki wać. Przy pom niałam so bie, że Pa ni Pro fe sor Orłoś pra co wała
nad ja kimś ar tykułem, który później prze ka zała ko muś do do końc ze -
nia, wiedząc, że ze względu na stan zdro wia nie będ zie mogła zro bić
te go sa ma. W cza sie poszu ki wań kon tak to wałam się m.in. z prof.
Leszkiem Bed narc zu kiem. Oka zało się, że to właśnie Pan Pro fe sor
jest os obą, której Pa ni Pro fe sor Orłoś prze ka zała nie do końc zo ny tekst
ar tykułu. Pan Pro fe sor przy znał, że nie uzu pełnił pra cy, po nie waż –
jak się wy ra ził – „ta te ma tyka jest mu ob ca”. Prze ka zał więc ar tykuł –
wraz z za da niem je go do końc ze nia – mnie. 

Nie chcąc na ruszać teks tu, pos ta no wiłam za pre zen to wać go w ory -
gi nale, a następnie do pi sać uzu pełnie nie i pod su mo wa nie. Ogra ni-
czyłam się jedy nie do najpo trzeb nie jszej ko rek ty, uzu pełnie nia bi blio -

203 204



gra fii oraz kilku przy pisów i ko men tarzy (w na wia sach kwa dra -
towych [ ]). I w ta kiej for mie pre zen tu ję go po niżej. 

Czeskie onkání i onikání

Po dob nie jak w języku polskim re lacje międ zy os obą mówiącą
a od biorcą wy raża ne są w czeszc zyźnie na kil ka sposobów. Cze si
zwra cają sie do sie bie „per ty” – tzw. tykání, „per vy” – tzw. vykání,
oraz rzad ko przez trze cią os obę l.poj. – tzw. onkání lub trze cią os obę
l.mn. – tzw. onikání. „Per ty” lub po imie niu, po dob nie jak na grun cie
polskim, zwra cają się do sie bie krew ni oraz os oby blis kie i za przy -
jaźnio ne, a także młod zież, uży wając 2. os. l.poj. (por. czes.: kdy při -
jdeš? – pol. kiedy przyjdziesz?; Rad ko, kdy při jdeš? – pol. Rad ko,
kiedy przyjdziesz?) lub 2. os. l.mn. w wy pad ku, kiedy zwra camy się do 
dwu al bo wię kszej iloś ci osób blis kich, dzie ci itp. (por. czes. kdy při je -
de te – pol. kiedy przy jed zie cie?). Przez „vy”, czy li drugą os obę liczby
mno giej, zwra cają się do sie bie po zos tałe os oby. W języku polskim
obo wiązu je w ta kim wy pad ku zwra ca nie się do od bior cy „per pan1/
pa ni/państwo” w trze ciej os o bie l.poj. lub l.mn. (por. czes. kdy při je -
dete – pol. kiedy pan/pa ni przy jed zie? / kiedy państwo przy jadą?).
Czesi, zwra cając się do dru giej os oby, częs to posługują się jej nazwis -
kiem (por. czes. pane Nováku, kdy při je de te?) lub – po dob nie jak
w polszc zyźnie – imie niem (por. czes. pane Jen do / Jen do, kdy při je -
de te?; paní/slečno Mar to, kdy při je de te? – pol. pa nie Ja siu, kiedy pan
przy jed zie?; pa ni/pan no Mar to, kiedy pa ni przy jed zie?). W języku
polskim form pan/pa ni z imie niem w za sad zie nie uży wa się w roz mo -
wie z os o ba mi starszy mi, wyżej usytuo wa ny mi w hierar chii społecz-
nej. Te go typu połącze nia – zda niem Agnieszki Ro sińskie j- Ma mej
(2007a, s. 47) – „służą odo ficjalnie niu i zmnie jsze niu dys tan su mię-
dzy roz mów ca mi”. Według Jad wi gi Ko wa liko wej (2005, s. 467)
czasa mi jed nak „zatrącają o nie takt [...] i budzą wątpli woś ci na wet

u zwo len ników języko wej de mokra ty zacji”. [Na leży tu zaznac zyć, iż
Ko wa liko wa (s. 467–468) ma na myś li konkret ne sytuacje, np. kiedy
dzien ni karz lub re dak tor zwra ca się w dru giej os o bie liczby po jedyn-
c zej do dużo starszych od sie bie goś ci, do datkowo cieszących się sza -
cun kiem ze względu na wybit ne zasługi i osiągnię cia. Ten zwyc zaj
zwra ca nia się do roz mów cy prze ję li rów nież po zys kujący klientów
przeds ta wi cie le różnych firm, banków itp., którzy na pods ta wie po sia -
da nych da nych os o bowych już podczas pierwszej roz mowy te le fo -
nicznej zwra cają się do niezna ne go roz mów cy per pa nie Ja nie czy pa -
ni Ma rio. Niewątpli wie chod zi tu o skróce nie dys tan su z romówcą
i ocie ple nie kon tak tu, ale – jak słusznie zauważa Ko wa liko wa – sku -
tek może być różny. Ro sińska- Ma mej (2007a, s. 47–48) zwra ca na to -
miast uwagę na fakt, że dziś formy pan/pa ni z imie niem po ja wiają się
nie tylko w proś bach kie ro wa nych do zna jo mych czy współpra cow -
ników, ale uży wają ich rów nież os oby młodsze w odnie sie niu do osób
starszych, przy czym co raz częstsze we współczesnej polszc zyźnie
sta je się sto so wa nie spieszc zo nych form imion (rów nież w sytuacjach
oficjalnych), np. pa ni Ma ry siu, pa nie Wald ku. Formy te go typu trak to -
wa ne są, przy najm niej przez część społec zeńst wa, ja ko ozna ka sym -
pa tii czy ak cep tacji.] 

W sytuacjach bard ziej oficjalnych w polszc zyźnie zwra camy się
do roz mów cy słowa mi proszę pa na/pa ni. W języku czes kim w sytua-
cjach oficjalnych uży wać możemy form z tytułem: pane pro fe sore/
/doktore / paní pro fe sor ko/dok tor ko oraz 2.os. l.mn. cza sow ni ka lub
połącze nia: pane/paní + wołacz nazwiska. Formy typu paní/slečno
Mar to, Mar tičko z 2. os. l. mn. sto su jemy w ta kich przy pad kach, kiedy 
w języku polskim zwra camy się do dru giej os oby, uży wając formy pa -
ni Mar to.

Mówie nie „per wy” w wie lu językach jest prze ja wem grzec znoś ci
języko wej, ale na co słusznie zwra cają uwagę Alexandr Ro sen i Zyg-
munt Sa lo ni (2006, s. 36), „Konkrétní po doba vykání se však v růz-
ných jazycích liší”. Do tyc zy to m.in. polszc zy zny i czeszc zy zny. W ję- 
zyku polskim, gdzie jeszc ze w cza sach ko mu nis tyc znych „per wy”
zwra ca li się do sie bie to warzysze par ty jni, rów nież for ma cza sow -
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u Słowian za chod nich, obca jest zaś na Rusi i na Bałkanach (Brückner 1989, s. 393).



niko wa była w l.mn. (por. pol. to warzyszu, na pisa liś cie już po da nie?),
na to miast w języku czes kim for ma „per vy” w zwra ca niu się do dru -
giej os oby łączy się z cza sow ni kiem w l.poj. (por. czes. sou druhu,
nap sal jste již žádost?). [W is to cie chod zi tu taj o kons truk cję hy bry -
dalną. W liczbie mno giej wystę pu je jedy nie czasow nik fi ni ty wny,
oznac zający os obę, wszystkie po zos tałe formy wystę pują w liczbie
po jedynczej – zob. Ro sen i Sa lo ni (2006, s. 37).] 

Jak słusznie zauważa Jad wi ga Ko wa liko wa (2005, s. 463), w cza -
sach ko mu nis tyc znych w Pols ce „próbo wa no też z ko mu ni kacji
oficjalnej, np. z języka urzędo we go, us unąć okreś le nia pan, pa ni ja ko
kon serwujące nierówność społeczną i nie de mokra tyc zne re lik ty.
Mające je zastąpić odpo wiedni ki oby wa tel, oby wa tel ka, które na -
wiązy wały do tra dycji re wo lucji fran cus kiej 1789 roku jed nak się nie
przy jęły”. In ac zej było w Cze chosłowacji. Tam uży cie wy razu sou -
druh przy jęło się powszechnie i zastąpiło wy raz pán zarówno w życiu
oficjalnym, jak i w pra cy, w ko res pon dencji (adres na ko per cie) itp.
W szkołach dzie ci zwra cały się do nauc zy cie li sou druhu uči te li / sou -
družko uči telko, a w przedszko lach sou družko vy cho va telko. I na gle
z dnia na dzień po aks a mit nej re wo lucji powróciła for ma pán, por.
pane Nováku, pane pro fe sore. [War to tu zaznac zyć, iż w polszc zyźnie
form dru giej os oby lic zy mno giej uży wa się też w częś ci gwar w sto-
sunku do osób starszych (Pian ka 2010, s. 163).] 

Ro sen i Sa lo ni (2006, s. 38) do form grzec znoś ciowych za lic zają
jeszc ze plu ra lis mo des tiae (au torský plurál)2, np. chce me se zabývat
novými fak ty, zůstávajíce věr ni osvědčeným me todám (au tor o so bie),

plu ra lis ma jes ta ti cus (královský plurál)3, np. My, král český, jsme vel -
mi zar mou cen a celá země s námi, a także in te re sujące nas onkání
i onikání. 

Onkání, po dob nie jak onikání, jest dziś ar chaiz mem. Spotkać się
z ty mi for ma mi można prze de wszystkim w czes kiej li tera turze
pięknej XIX wieku i pierwszej połowy wieku XX, obecnie też w opo -
wia da nych anegdo tach. Ve ro ni ka Kred bová kons ta tu je: 

[…] dnes už si asi do ve de me jen těžko představit situaci, v níž bychom se uchýlili
k onkání či onikání, aniž bychom tím ne ho d la li pobavit bujarou společnost – ale
přesto je povědomí o tom, co se v té které situaci „sluší a patří”, velmi silné. Každé
vybočení za rámec obvyklé praxe bývá zdrojem tu pobavení, tu posměchu, nejednou
také rozhořčení (http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-986). 

Na ma turze z gra ma tyki języka czes kie go zdar zają się jeszc ze py -
ta nia do tyczące onkání i onikání. Mi mo to młodsze i średnie po ko le -
nie Cze chów nie po tra fi nic na ten te mat po wied zieć. Spotkałam się
w cza sie za gra nic zne go pobytu wa kacy jne go z grupą dzie się ciu czes -
kich tu rystów. Osiem osób w ogóle o onkání i onikání nie słyszało.
Dwie z nich (jed na w wieku średnim, dru ga starsza) jedy nie stwier-
dziły, że na formy onkání i onikání na tra fić można w starszej li tera -
turze czes kiej, np. w po wieś ci Ba bička Boženy Němco vej. 

 Pa vel Pla vi na twierd zi: 

Ještě na začátku 20. století se druhá osoba vyjadřovala formou 3. osoby sg. nebo
pl., tzv. onkání a onikání (př.: Šel sem, Pepíku. [pol. Chodź tu, Pepiku – przyp.
T.Z.O.]; Na mě si nepřijdou. [pol. Mnie pan / pani nie wykiwa – przyp. T.Z.O.] aj.)
(http://www.cestina.com/test5.php) .

Na to miast według Ma rii Če cho vej:

V dnešním dorozumívání se už neužívá tzv. onkání (3. os. j. č.) při oslovování
(místo 2. osoby); bývalo. vy hra ze no oslovování dětí nebo osob podřízených,
vyjadřovalo tedy menší úctu k aderesátovi, jemuž mluvčí nechtěl už tykat ani ještě
vykat (např. Co dnes dělá, Aničko? [pol. Co dziś po ra biasz, Aniu? – przyp. T.Z.O.],
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3 Używany przez władców w celu pod kre śle nia swojej władzy i zna cze nia. 

2 Jest to tzw. mykání, sto so wa ne w celu przy bli że nia się do od bio r cy. Na zy wa ne
inaczej plurál skro mno sti, po nie waż uważany jest właśnie za oznakę skromności.
Używane bywa w stylu naukowym (por. Http://www.strojka.opava.cz/UserFiles/
File/sablony/CJ_III/VY_32_INOVACE_D-11-13.pdf). Čechová (2009, s. 184–185) 
zwraca uwagę na fakt, że autorski plural w stylu naukowym może sugerować czy -
tel ni ko wi lub słucha czo wi, że wszyscy wyznają pogląd autora. Jej zdaniem słusznie 
stosuje się go w celu włączenia czy te l ni ka lub słuchacza do pro wa dzo ne go toku
my śle nia (np. Předpokládejme, že..., Připusťme, že...) oraz przy powoływaniu się na 
znane fakty (np. Jak víme / Jak jsme uvedli...). 



Co bude dělat...? [pol. Co będziesz robić...? – przyp. T.Z.O.], Kde byl Františku? [pol. 
Gdzie byłeś Fran ciszku? – przyp. T.Z.O.] (Čechová 1996, s. 148).

Przy patrzmy się najpierw onkání, czy li uży wa niu 3. os. l. poj., za -
miast 2. os oby. Spo tykamy się z tym sposo bem zwra ca nia się do od -
bior cy, jeś li os o ba mówiąca jest do rosła i zwra ca (zwra cała) się w ten
sposób do dziecka, nas to latka al bo os oby stojącej niżej w hierar chii
społec znej, np. lo ka ja, służącej, do zor cy, sekre tar ki itp. Zda niem
Trávníčka jest to 

[...] výrazový prostředek citového poměru mluvčího k oslovené osobě uprostřed mezi
poměrem důvěrným, vyjadřovaným tykáním, a mezi poměrem zdvořilým,
vyjadřovaným vykáním. Za jistých okolností vyjadřuje onkání vztah mírně důverný,
srdečný nebo někdy poněkud blahosklonný (Trávníček 1951, s. 1052). 

Obecnie ta ki sposób zwra ca nia się do dru giej os oby jest już his to -
ryzmem. Spotkałam się z nim os o biś cie w la tach szkolnych w Prad ze.
Form ta kich uży wała po chodząca ze wsi sta ra nia nia, mieszkająca
u moich krewnych. Do kuzy na, starsze go ode mnie, którym się opie -
ko wała w dzie ciństwie, zwra cała się „per ty”, do cio ci i wu ja „per
oni”, a do mnie „per ona”. Częs to za po mi nała w swoim po koiku na
pię trze oku larów i wtedy pro siła mnie o przy nie sie nie ich, mówiąc:
šla na ho ru, při nesla mi bre jle a dos ta la bon bon ‘idź na górę, przy nieś
mi oku la ry, to dos ta niesz cze ko lad kę’ (wtedy były jeszc ze na kartki). 

Inne przykłady onkáni z In ter ne tu4:

a) z czasem przeszłym: šel domů a trochu se vyspal – pol. idź do domu
i trochę się prześpij; tak se u nás po sa di la a pověděla mi, jak se má –
pol. no, siadaj u nas i powiedz, co u ciebie; Anko, došla pro mléko –
pol. Aniu, idź po mleko; šla sem a utřela to – pol. chodź tu i wytrzyj
to / proszę tu przyjść i wytrzeć to.
   Formy czasu przeszłego w onkání pełnią na ogół funkcję trybu
rozkazującego, por. šel už na ko u pit – pol. idź już na zakupy. W tego

typu wez wa niach do wy ko na nia jakiejś czyn no ści nie używa się
partykuły ať ‘niech’. 

b) z czasem tera ź nie j szym: jak se dnes má, slečno? – pol. jak się dziś
miewasz, moja panno?’; Anička, jde sem a přinese mi noviny – pol.
Aniu, chodź tu i przynieś mi gazetę; 

c) z czasem przyszłym: bude tak laskav a zůstane? – pol. czy będziesz
tak dobry i zo sta niesz? / czy będzie pan tak uprzejmy i zo sta nie?.
Inne przykłady na onikání z In ter ne tu:

a/ z czasem przeszłym: brak przykładów użycia czasu przeszłego w
funkcji trybu rozkazującego, jak w onkáni5. (Pa mię tam, że w
czasach po wo jen nych niania u moich krewnych zwracała się do
cioci: milostpaní, jdou už na ko u pit – pol. proszę pani (dosłownie:
pani do bro dzie j ko), proszę już iść na zakupy’.)

b/ z czasem tera ź nie j szym: oni jsou moc velký dobrák – pol. z pana to
po czci wiec z krwi i kości; oni jsou skutečný muž – pol. z pana to pra -
wdzi wy mę ż czy z na; pro mi nou, pane rado – pol. prze pra szam, panie 
radco / proszę wy ba czyć, panie radco; co ráčejí poroučet? – pol. co
państwo zamówią / co państwo raczą zamówić? (Taką formą do
dziś posługują się czasem kelnerzy w obu krajach.)

c/ z czasem przyszłym: budou tak laskav a zůstanou – pol. czy będzie
pan tak uprzejmy i zo sta nie / czy mógłby pan być tak uprzejmy
i zostać.

* * *

Tyle Pa ni Pro fe sor Orłoś. Jeś li chod zi o formę grzec znoś ciową wy -
rażoną trze cią os obą liczby po jedync zej, czy li onkání, to war to tu pod -
kreś lić, że ma (miała) ona rów nież inne zas to so wa nie. Pa vel Eisner
(1992, s. 227) zwra ca uwagę na wystę po wa nie onkání w języku za ko -
cha nych, kiedy ona mówi do nie go: Ja kou to má dnes kra va tu? – Ja ki
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5 Tego typu formy po ja wiają się w czeskich dia le ktach, np. w po zdro wie niach
typu: Zdrávi došli/dojeli/…, choć dziś już zastępują je formy trybu rozkazującego:
Zdrávi dojęte/dojeďte/… (Jančák 1955). 

4 Od no to wa ne przez Panią Pro fe sor przykłady onkání i onikání pochodzą
z umie sz czo nych w Inte r ne cie artykułów dotyczących form grze cz no ścio wych czy
ape la ty w nych w języku czeskim. 



masz dziś kra wat? al bo on do niej: Nešla by v neděli se mnou na výlet?
– Nie poszłabyś ze mną w nied zielę na wy ciec zkę? Także w im pe ra ty -
wie, gdzie w funk cji rozkazującej uży wa się cza su przeszłego: Šel mě
do pro vo dit! – Odpro wadź mnie! Prze ję cie przez za ko cha nych form,
ja kich uży wa się w stosunku do dzie ci, ma zda niem Eisne ra uza -
sadnie nie psy cho lo gic zne: chod zi o rod zaj za bawy, gry, flir tu. 

Onkání może też być formą kom pen sacji tytułu, np. Pře je si pan
ře di tel něco? Může pán chvíli počkat? (Pa nie dy rek torze, ży czy pan
so bie cze goś? Czy mógłby pan chwilę poc ze kać?) – za miast: Pane ře -
di te li, přál byste si něco? Mohl byste, pane, chvíli počkat? (http://cs.
wi ki pe dia.org/wi ki/Onk%C3%A1n%C3%AD).

W języku polskim formy grzec znoś cio we w trze ciej os o bie liczby
po jedync zej po ja wiają się we wspom nia nych już kons truk cjach
z pan/pa ni (rów nież w połącze niach z imie niem lub tytułem), np. Czy
może pan mi po wied zieć, gdzie...?, Pa ni An no, czy ze chciałaby pa -
ni...?, Pa nie dy rek torze, na pi je się pan kawy? itp. For ma trze ciej oso-
by uży wa na była (jest) w polszc zyźnie rów nież ja ko zwrot grzec znoś -
ciowy w obrębie rod zi ny (np. Czy ta tuś na pi je się her batki?, Może
mamu sia chciałaby się położyć i odpocząć?). Po nadto zdar za się, że
sto sują ją os oby starsze w stosunku do młod zieży, np. Niech mi ska su -
je bi let. Kiedyś uży wa na była rów nież przez mieszc zaństwo w sto-
sunku do służby (Pian ka 2010, s. 163).

Czes kie onikání to for ma grzec znoś cio wa wy rażo na w trze ciej
osobie liczby mno giej i uży wa na – jak po da je Ge bauer (1929, s. 143)
– już w cza sach Ja na Bla ho sla va (np. jsau-li pán do ma? – czy pan jest
w do mu?). Po ja wia się też w im pe ra ty wie ja ko grzec zne po le ce nie
(np. po sadějí se – proszę usiąść). Ge bauer pisze, że w Cze chach for ma 
ta stała się powsze chna wśród mieszc zańst wa, jed nak z początkiem
piśmien nict wa nowoc zes kie go powra ca vykání, onikání zaś utrzy mu -
je się wyłącznie w niższych warst wach mie jskich. For ma onikání była 
uży wa na w stosunku do osób starszych, o wyższym sta tu sie społecz-
nym oraz osób, którym na leży się sza cu nek (Če chová 1996, s. 148).
W ten sposób wy raża no rów nież sza cu nek do Bo ga i świętych (np. jak
Pámbů dajú, tak nech je – jak Pan Bóg da je, tak niech będ zie), choć

w tej funk cji po ja wia się też 2 os o ba liczby mno giej, czy li vykání (np.
Sv. Ma ri ja, pros te za nás za hříšné – Św. Ma ry jo, proś za na mi grzesz-
ny mi) (Ge bauer 1929, s. 143). 

Trávníček (1951, s. 1052) uważa, że onikání jest językowym środ -
kiem lu do wej grzec znoś ci, uży wa nym w stosunku do osób starszych,
pa ra lelnym z vykáním. Eisner (1992, s. 226–227) zaś do da je, że formy 
tej uży wa czes ki lud, ale częś ciej ko bie ty niż mężc zyźni. Opi su je on
swo je ob serwacje z praskich placów tar gowych, na których hand lar ki
bez pro ble mu odróżniały damę od pros tej ko bie ty i bez najm nie jsze go 
za waha nia za da wały dwa for malnie różne py ta nia: Co byste ráčily,
mi lostpaní? – dosł. Cze go so bie pa ni ży czy, do brod ziejko? oraz Co
byste ráda, mladá paní – Cze go so bie pa ni ży czy?

W polszc zyźnie formy trze ciej os oby liczby mno giej uży wa się
w częś ci gwar, mówiąc do osób lub o os o bach najs tarszych i sza no wa -
nych, np. sy no wa o teś cio wej: Oni wyżeną krowy i za raz przyjdą
(Pian ka 2010, s. 163).

Pa vel Eisner (1992, s. 229) zwra ca też uwagę na ist nie nie w cze-
szc zyźnie jeszc ze jed nej formy grzec znoś cio wej, którą okreś la ja ko
oniko vykání lub onikání vykací, czy li równoc zesne uży cie form trze -
ciej i dru giej os oby liczby mno giej. Zda niem Eisne ra po le ga to na
tym, „že si ce vím, že se má v češtině vykat, ale člověk, na něhož se
obracím, je v tak oblačných výších nade mnou [...], že vykání opravdu
nes tačí [...]”. Ja ko przykład przy tac za list (s. 228), który Božena
Němcová wysłała 26 mar ca 1855 roku do swo je go wy daw cy, pa na Po -
spíši la:

Velevážený Pane!
   Jestli Vašnosti líbo, mohli byste mi rukopis „babičky” poslat, abych opra vi la ty
dro b no sti, co ste mi řekli, a co sama ještě ráda bych připsala. – 
   Prosila bych také Vašnosti, jestli byste mi mohli ještě něco na honorár dát, když ne 
víc, alespoň 10 f. Mám něco k oplácení, a nerada bych si peníze kde půjčovala. –
    S úctou zůstávám Vašnostina služebnice

BOŽENA NĚMCOVÁ

Dziś onikání jest już his to ryzmem. Uży wa się go ja ko ele men tu
pozwa lające go wy ra zić iro nię, pa ro dię. W li tera turze wykorzysty wa -
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ne by wa ja ko śro dek sty li zacji czy cha rak te rystyki bo ha terów, prze de
wszystkim ja ko ele ment cha rak te ry zujący os oby pros te lub Żydów
(np. w żydowskich anegdo tach). Ja ko za bieg sty lis tyc zny onikání po -
ja wia się w utwo rach J. Neru dy, K.M. Čap ka- Cho da, K. Čap ka, J. Vos -
kovca i J. We ri cha, a także w kry mi nałach J. Škvo reck ie go i J. Zábra -
ny (Hoffman nová 2002, s. 75). 

Onkání i onikání ja ko formy grzec znoś cio we uży wa ne były w cze-
szc zyźnie prze de wszystkim w XVIII wieku. W okre sie odrod ze nia
na ro do we go nie zos tały one włączone do normy li ter ack iej (jak już
wspom nia no, w tej funk cji powra ca vykání), ale w cod zien nej ko mu -
ni kacji wer balnej po ja wiały się jeszc ze długo (Hoffman nová 2002,
s. 74–75). Fia la i So botková (2009, s. 45) uważają, że de gra dację tych
form w XIX wieku spowo do wała ich, wówczas nie pożąda na, „nie -
mieckość”. Jed nakże jak po kazują, opie rając się o ówczesne piśmien -
nictwo, pod ko niec XIX wieku podwładni zwra ca li się do swoich
przełożo nych per wy, a ci odpo wia da li im per oni, czy li oni ka niem.

Pod su mo wa nie

Stwierd zić wy pa da, iż brak form onkání i onikání we współczesnej 
czeszc zyźnie po kazu je, że nor ma grzec znoś cio wa się zmie nia. Nie
jest ona da na raz na zawsze. W języku czes kim ob serwu je się na
przykład zmia ny w uży ciu zwrotów grzec znoś ciowych, w sytuacjach
oficjalnych w stosunku do przełożo nych i nauc zy cie li. Z ba dań (Chej-
nová 2013, s. 25) wy ni ka, że obecnie za miast zwrotów pane/paní +
tytuł częś ciej uży wa się form pane/paní + nazwis ko, co tłumac zy się
chę cią zmnie jsze nia dys tan su z roz mówcą. 

Is tot ne zmia ny w tym za kre sie zaszły rów nież w uży ciu form grze-
c znoś ciowych w obrębie rod zi ny, na przykład przy zwra ca niu się do
rod ziców, gdzie pre fe ro wa ne są formy neu tralne ma mi/ta ti, co in ter -
pre tu je się ja ko dążenie do zmnie jsze nia mia ry emocji (Che jnová
2013, s. 24). Po dob ne zja wiska do tyczą rów nież polszc zy zny. Zwra ca
na to uwagę Jad wi ga Ko wa liko wa (2005, s. 468), która wy mie nia tu
m.in. brak dziś wśród zwrotów adre sa ty wnych ta kich form jak, np.

Dajcie ojc ze zgodę. Cze mu się matko tra pi cie? Ojciec wrócą wiec zo -
rem. Czy bab cia wcześniej wid ziała? Niech ojciec to wy pi je, oraz ta -
kich wykładników sza cunku jak, np. Pa ni Matko, Pa nie Ojc ze. Dziś
powszechne są formy wołac za z cza sow ni kiem w dru giej os o bie
liczby po jedync zej, np. Mamu siu! kup mi... Ewo lucja w tym za kre sie
trwa na dal, co raz częstsze są przy pad ki zwra ca nia się do rod ziców,
a na wet dziad ków po imie niu. 

Dziś wie le uwa gi poświę ca się grzec znoś ci języko wej z pers pek ty -
wy jej miejsca wśród war toś ci i obyc zajów społec znych, a także funk -
cji norm grzec znoś ciowych. Okazu je się, że lud zie ak cep tują obyc za je 
grupy nie tylko dla te go, aby czuć się bezpiec znie, ale też dla te go, że
za pew nia im to wie le korzyś ci (por. Ro sińska- Ma mej 2007b, s. 275). 

Literatura

B a ń k o w s k i  A., 2000, Ety molo gi cz ny słownik języka polskiego, tom 2 L–P, War-
szawa.

B r ü c k n e r  A., 1989, Słownik ety molo gi cz ny języka polskiego, Warszawa.
Č e c h o v á  M. (red.), 1996, Čeština – řeč a jazyk, Praha.
Č e c h o v á  M., 2009. Posuny v kategorii osoby, zvláště u zájmen a sloves, [w:] Ty, já

a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná, red. K. Tošková, Ústí nad
Labem, s. 183–187.

C h e j n o v á  P., 2013, Posuny ve zdvořilostních strategiích v současné české
společnosti, „Bohemistyka” 2013, nr 1, s. 15–34. 

E i s n e r  P., 1992, Chrám i tvrz. Kniha o češtině, Praha.
F i a l a  J.,  S o b o t k o v á  M., 2009, Tykání, vykání, onkání a onikání v překladu

divadelní hry Johanna Christiana Krügera Herzog Michel (1750) pořízeném
Janem Josefem Zebererem pod titulem Kníže Honzík (1771), [w:] Ty, já a oni
v jazyce a literatuře. 2. díl: část literárněvědná, red. K. Tošková, Ústí nad
Labem, s. 41–46.

G e b a u e r  J., 1929, Historická mluvnice češtiny, díl IV. Skladba, Praha.
H o f f m a n n o v á  J., 2002, Mezinárodní vědecká konference Setkání bohemistů,

Praha 6.–7. září 2001, „Bohemistyka” 2002, nr 1, s. 71–76. 
Http://www.strojka.opava.cz/UserFiles/File/_sablony/CJ_III/VY_32_INOVACE_D

-11-13.pdf.
Http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-986.
Http://www.cestina.com/test5.php.
Http://cs.wikipedia.org/wiki/Onk%C3%A1n%C3%AD.

214213



Błażej OSOWSKI

Poznań

Człowiek w świetle ger ma niz mów w brneńskim
han te cu i gwarze mie jskiej Pozna nia

Ke y words: ur ban dia lect, Po znań, Br no, hantec, ge r ma nisms, se man tic stru c tu re
Słowa klu czo we: gwa ra mie j ska, Po znań, Br no, han tec, ger ma ni z my, stru ktu ra

se man ty cz na

Abs tract

The article analyzes the urban dialects ger ma nisms in Brno and Poznan from the
field MAN. Cities don’t neighbour to each other and they weren’t In contact never
before, so semantic structure of ger ma nisms reflects both the dif feren ces due to the
nature the specifics of each of the urban centers, and common features resulting from
the current per cep tion of reality (among Rother things attitudes to an thro po cen trism)
or common of his to ri cal- so cial- cul tu ral phe no me nons, which shared Brno and
Poznan.

W artykule poddano analizie ger ma niz my w gwarach miejskich Brna i Poznania
z pola CZŁOWIEK. Miasta nie sąsiadują ze sobą i nie utrzymywały wcześniej kontak-
tów, tak więc struktura se mantyc zna ger ma niz mów odbija jak od mien noś ci wyni-
kające ze specyfiki każdego z ośrodków miejskich, tak cechy wspólne wynikające
z po toc zne go odbioru rzec zy wis toś ci (m.in. nas ta wie nia na an tro po cen tryzm) czy
wspólnych zjawisk his to ryc zno- społec zno- kul tu rowych, które były udziałem Brna
i Poznania.

Brno i Poznań dzie li nie mal 500 000 km, nic więc dziwne go, że
mias ta te nie utrzymy wały nigdy bliższych kon tak tów. Po mi mo te go
jed nak mają kil ka cech wspólnych, wśród których wy mie nić można:
są to sto lice re gionów (Brno – Mo raw, Poznań – Wielko polski), które
rozwi jały się in ten sywnie w wieku XIX (ro ze bra no wtedy w obu
mias tach mu ry mie jskie, umożli wiając w ten sposób przyłącze nie
osied li pod mie jskich i dalszy rozwój), Brno i Poznań mi mo wielko -
mie jskie go cha rak teru utrzy mują ścisłe kon tak ty z wsia mi i mias ta mi
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re gio nu, dzię ki cze mu nie tracą swe go odręb ne go cha rak teru – w obu
zresztą pielęgno wa ne go i częs to sta wia ne go w opo zycji do sto li cy
państ wa1. Brnia nie narze kają na prażaków i ich pra go cen tryzm; z ko -
lei w Pozna niu można się spotkać z krytyc znym stosun kiem do
warsza wiaków, a an ta go nizm ki biców drużyn piłkarskich (Le cha i Le -
gii) jest powszechnie zna ny. Cechą wspólną miast jest także gwa ra
mie jska (w Brnie zwa na także han te cem), będąca wy ra zis tym ele men -
tem ich kra jo brazu kul tu ro we go, a składni kiem tej gwa ry z ko lei –
ger ma niz my2.

Obec ność ger ma nizmów w gwarze mie jskiej Brna i Pozna nia jest
wy ni kiem wie lo wie ko wej koeg zys tencji w obu mias tach au toch to -
nicznej społec znoś ci słowiańskiej (w Brnie – czes kiej, w Pozna niu –
polskiej) i nie mieck iej, która napływała do miast już od czasów
średnio wiec za. Współist nie nie obu grup et nic znych nie jest więc spra- 
wą współczesnoś ci. W XIX w. w wy niku działalnoś ci ko lo ni zacy jnej
w Pozna niu i na tu ralnych pro cesów mi gra cy jnych w Brnie do tychcza -
so we stosun ki międ zy ni mi przeszły in ten sywne zmia ny. Oży wiły się
kon flik ty na tle na ro dowoś ciowym głów nie ze względu na lic zeb ny
wzrost żywiołu nie mieck ie go i je go uprzy wi le jo waną po zycję, co
najle piej wi dać w obszarze szkolnict wa. W Brnie do pie ro od końca lat 
sześćd zie siątych XIX w. zac zęły powsta wać szkoły z czes kim języ-
kiem nauc za nia, choć jeszc ze w 1890 r. było ich tylko 6 (sic!) (Teplý,
Per nes 2002, s. 34). W Pozna niu i – szer zej – w Wiel kim Księstwie
Poznańskim język polski na mo cy pos ta no wień po koju wie deńskie go
był równo prawny z nie mieckim, jed nak w la tach trzyd ziestych
sytuacja zac zęła zmie niać się na nie korzyść polszc zy zny (Trze cia -

kowscy 1982, s. 13). Akcja ger ma ni zacy jna wraz z upływem cza su
nasi lała się, a język polski był sto pniowo usuwa ny ze szkół, co do pro -
wad ziło do dra ma tyc znych wy darzeń we Wrześni w 1901–1902 roku. 

W Pozna niu ma lała dys pro porcja międ zy lic zeb noś cią grupy au -
toch to nic znej i nie mieck iej na niekorzyść tej pierwszej. Zmia ny de -
mo gra fic zne przeds ta wiały się nastę pująco: w Pozna niu ob serwu jemy 
ol brzy mi przy rost liczby mieszkańców: z 18 000 (66,6% Po laków
i 11,1% Niemców) w r. 1816 przez 47 000 (38% Po laków i 47%
Niemców3) w 1867 r. do 156 696 (57% Po laków) w 1910 r.4 (Trze cia -
kowscy 1982, s. 62–68). Z ko lei Brno w 1763 r. lic zyło 7 805 mie-
szkańców, w 1880 r. – już 83 660 (z cze go 40% okreś liło czes ki ja ko
swój do rozumívací jazyk ‘język ko mu ni kacji’), w 1890 r. – 94 462
(30,08% rod zi mej ludnoś ci), a w r. 1900 – aż 101 631 (37% au toch -
tonów)5 (Teplý, Per nes 2002, s. 27, 32, 34). W ciągu całego XIX w.
ludność czeska przy ras tała, a jednoc ześnie wraz z rozwo jem świa do -
moś ci na ro dowych rosły co raz bard ziej jej wy ma ga nia i żąda nia tak,
że co raz wię cej Cze chów ze społec znoś cią nie miecką zac zęło dzie lić.
Na pię ta sytuacja w mieś cie zna lazła ujś cie w krwawych bi ja tykach
przy okazji ob chodów 60- le cia ob ję cia wład zy przez ce sar za Fran -
ciszka Józe fa (Kubíčková, Nosková 2008).
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3 Przyrost ludności nie mie c kiej był wynikiem działalności na cze l ne go prezesa
prowincji po zna ń skiej Eduarda von Flot twel la (Trze cia ko ws cy 1982, s. 61).

4 Niemniej, jeszcze w roku zakończenia pierwszej wojny światowej Niemcy
stanowili 42% ludności miasta; lecz już trzy lata później – tylko 5,5% (Walczak,
Wita szek- Sambo r ska 1989, s. 283). Podobny ubytek ludności niemieckiej po 1. woj-
nie światowej w Czechosłowacji przyczynił się do ustępowania germanizmów nie
tylko z hantecu (Trost 1973, s. 182), ale poprzez styg maty zo wa nie w późniejszych
czasach nawet tych pożyczek w języku czeskim, które początkowo postrzegane były
jako lepsze (Utěšený 1977, s. 321).

5 Rozwój demograficzny miasta wywołany był przede wszystkim in du stria li zacją
i rozbudową przemysłu tekstylnego. W Brnie doszło do pierwszego wykorzystania
napędu parowego na użytek przemysłowy (1814 r.), a o mieście mówiło się: au-
striacki Manchester (Dějiny ..., s. 37, 75). Notabene, w Poznaniu stało się to dopiero
w latach pięćdziesiątych XIX wieku (Trzeciakowscy 1982, s. 138).

1 Obrazuje to dowcip z brne ń skie go hantecu: „Kemo, nechlemté tu va s ru v ku
z kašny, chčijó do teho morgoši!“ Promiňte, já jsem nerozuměl, já jsem z Prahy.
„Řikal jsem, že voda je studená, tak pijte pomalu, at‘ se nenachladíte“ (egze mpli fi -
ka cja hasła va s ru v ka, vasrůvka w: SNČ; chcát lub chčít ‘oddawać mocz’, morgoš
‘Rom’– SNČ). 

2 Na marginesie zostawiamy kwestię żywotności germanizmów, które jak
wiadomo, są wycofywane z użycia (np. Krčmová 2011, s. 139). W niniejszej pracy
skupiamy się na stanie poświadczonym przez badaną – a opisaną dalej – podstawę
materiałową.



Wspom niane wybu chy agres ji to tylko spek ta ku larne wyjątki. Na
co dzień słowiańscy i nie miec cy mieszkańcy opi sy wa nych miast mu -
sie li układać so bie re lacje mniej lub bard ziej ugo dowo, choć ci drud zy 
znajdo wa li się w po zycji uprzy wi le jo wa nej (ze względów po li tycz-
nych – w urzędach, sądach, edu kacji, wojs ku, na zgro mad ze niach –
i pres tiżowych), co w na tu ralny sposób prze no siło się na re lacje mię-
d zy języka mi obu społec znoś ci, prze ja wiając się m.in. w bi ling -
walnoś ci6 słowiańskich mieszkańców oraz in ter ferencjach języko-
wych. Przykładem dru gie go ze zja wisk są „po wied zon ka”-zn aki roz-
poznawcze ana li zo wa nych gwar mie jskich: poznańskie W an tre jce na 
ryc zce stały pyry w tytce, przyszła niu da spucła pyry, a w wym borku
myła giry oraz brneńskie Štu méd la pu cu je na konku te pi chy a tum lu je
se, aby by la fer tyk, než přinde haus majs trová ‘służąca czyś ci na
chodniku dy wa ny i śpieszy się, żeby była go to wa, nim przyjdzie do -
zorc zy ni’.

Ce lem ar tykułu jest ana li za owych in ter ferencji ger mańskich, tj.
ger ma niz mów w gwarze mie jskiej Pozna nia i Brna (han te cu) pod
kątem ich struk tu ry se mantyc znej w po lu se mantyc znym CZŁOWIEK7,
przez które rozu miem przy na leżność jednos tek leksykalnych i fra -
zemów do poszc zególnych pól i subpól te ma tyc znych z cen tralnym
kom po nen tem CZŁOWIEK. Po dobną ana lizę prze pro wad ziły An na
Pio tro wicz i Małgor za ta Wi taszek- Sam borska (1995), lecz do ba dań
wykorzys tały jedy nie rzec zow ni ki z gwa ry mie jskiej Pozna nia. Tu za -
kres ba dawczy nie jest ogra nic zo ny przy na leżnoś cią lekse mu do częś -
ci mowy; po nadto, włączo no do nie go także fra zeo lo giz my8. Na-

stępnie porówna no tak zgro mad zo ny ma te riał z ma te riałem brneń-
skim, by sprawdzić, czy ist nieją uni wer sa lia struk tury se mantyc znej
w ana li zo wa nym po lu za pożyc zeń ger mańskich do wy mie nio nych
słowiańskich gwar mie jskich.

Pods tawą ma te riałową ba dań był Słow nik gwa ry mie jskiej Pozna -
nia (da lej: SGMP) oraz ar tykuły Bogda na Walc za ka (1992) oraz te goż 
i Małgor za ty Wi taszek- Sam borskiej (1989), dla han te cu zaś jest to cy -
to wa ny już Slovník nes pi sovné češti ny (da lej: SNČ), przy czym ana li -
zo wano jedy nie te hasła, które opatrzone były kwa li fi ka to rem te ry to -
rialnym brněn.[ský] lub które odno siły się do rea liów brneńskich, np.
okreś lały to po gra fię mias ta. Nie wykorzys ta no na to miast Velké ho
slovníka han te cu (Kopři va 2002), który jest opra co wa niem wykorzy-
s ta nym w SNČ, lecz za wie rającym ja ko słow nik po pu larny spo ro nie -
do ciągnięć leksyko gra fic znych, pośród których wy mie nić można:
brak ety mo lo gii, cy tatów i przykładów użyć, de fi nicje sy no ni mic zne
(częs to jednowy ra zo we).

Pro wadząc ana lizę, sta ra no się wykorzys tać klasy fi kację se man-
tyczną za pro po no waną przez A. Pio tro wicz i M. Wi taszek- Sam borską
(1995)9. Jed nak ze względu na uwzględnie nie wszystkich częś ci mo-
wy ko nieczne było wpro wad ze nie pewnych mo dy fi kacji. Za chowu-
jąc za sadnic zy pod ział na grupy i podgrupy se mantyc zne, do da no no -
we (np. klasę RE LACJE MIĘD ZY LUD ZKIE), poszer zo no już wyd zie lone
(np. NAZWY LUD ZI ze względu na nerwowość uzu pełnio no o ele ment
‘i od bie gających od normy psy chic znej’) lub też do pre cy zo wa no już
ist niejące (NAZWY WYKO NAW CÓW CZYN NOŚ CI stały się NAZWA MI

WYKO NAW CÓW CZYN NOŚ CI I ZAWODÓW), rzad ko na to miast przesze -
re gowy wa no grupy (grupę I, II oraz część XIV, czy li nazwy zbiorów
do tyczących osób, połączo no w jedną – CZŁOWIEK JA KO JEDNOST-

KA), co po dyk to wa ne było zgro mad zo nym ma te riałem. Po ja wiły się
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ger ma ni z mów, które docierały poprzez jidysz. Przyjmuję za sto so wa ne w analizo-
wanych źródłach roz strzy g nię cia co do okre śla nia, które jednostki są germaniz-
mami. Są to przede wszystkim jednostki dyfe ren cy j ne wobec odmiany ogólnej ję-
zyka.

9 Klasyfikację zastosowaną w pracy przedstawiono w tabeli 1.

6 Jak zauważa Emil Skála, bi lin g wizm cze sko- nie mie cki nie był sy me try cz ny.
To ludność czeska (jako społeczność) znała dwa języki, Niemcy zaś (jed no stko wo)
dopiero na przełomie XIX i XX wieku zaczęli poznawać cze sz czy z nę (1977,
s. 205). 

7 Badania uwzględniające odmianę niemczyzny, z której germanizmy zapoży-
czano, znajdują się w: Osowski 2013. Tam też podaję etymologię zapożyczeń, której
tu ze względu na ograniczenie miejsca nie przywołuję.

8 Nie analizowano natomiast hybryd słowiań sko- niemie c kich w rodzaju proha-
zunk ‘spacer, przejażdżka’, zawierających czeską podstawę i niemiecki formant, czy



wreszcie zbio ry gru pujące cza sow ni ki w odpo wiednich po lach se -
mantyc znych oraz tak ważne obsza ry, jak NAZWY RE LACJI CZĘŚĆ– CA- 

ŁOŚĆ, NAZWY OCEN Y–JA KOŚ CI–WŁAŚ CIWOŚ CI–SPOSOBÓW WYKO -

NA NIA, NAZWY ILOŚ CI i NAZWY RE LACJI CZA SOWYCH, co ko niec zne
było ze względu na włącze nie w obszar ba dawczy przy miot ników,
przysłówków, lic zeb ników. 

Ana li zo wa ny ma te riał rozpa da się na dwie wiel kie klasy: CZŁO-

WIEK JA KO JEDNOSTKA (A) oraz CZŁOWIEK JA KO IS TO TA SPOŁEC ZNA

(B). Przegląd rozpoc zniemy od pierwszej, gdyż – jak wia do mo – czło- 
wiek zajmu je cen tralne miejsce w zdrowo rozsądkowym, nie nau ko-
wym od biorze rzec zy wis toś ci (Hołówka 1986, s. 131), a z ta kim ma-
my do czy nie nia w przy pad ku gwar mie jskich. Znajdują się tu okreś -
le nia związane z psy chiczną i fi zyczną stroną człowie ka oraz czyn -
noś ci lo so we, czy li ta kie, którym człowiek pod le ga, lecz nie za leżą od
nie go, np. mieć świ nię ‘mieć szczęś cie’. Jest to kla sa najlic znie jsza
zarówno w zbiorze brneńskim, jak i poznańskim, gru pująca odpo -
wiednio 160 jednos tek (36,28% wszystkich) i 172 (25,33%). Wi dać
więc, iż kla sa ta, choć przy jęła najwię cej ger ma niz mów spośród
wszystkich w obu gwa rach mie jskich, to jed nak lic zniej re pre zen to -
wa na jest w han te cu. Prześ ledźmy ko le jne podgrupy.

NAZWY CZŁOWIE KA ze względu na wiek (A.I.1) to w gwarze miej-
skiej Pozna nia gru pa mała, lic zy bo wiem tylko 3 jednostki (fa ter/fo ter
‘pod sta rzały mężc zy zna’, ka ker/ka kier ‘st ary, niesym pa tyc zny męż-
c zy zna; dzia dy ga’, sta ry ka ker ‘dzi ad yga’), gdy tymc za sem w han te -
cu jest to zbiór duży, gro madzący 16 haseł, m.in. pubál/pu bec ‘mło-
dzik, chłopak’, fógl ‘mały chłopiec’, ro can/ro caň/rocón ‘sma rkacz’,
šochlta ‘sta ra, prze ci wna ko bie ta’. Trze ba jed nak pa mię tać, że niek -
tóre jednostki mogą być klasy fiko wa ne do różnych podgrup, np.
nazwy dziewcząt (den gla; frci na, frcin ka, frcna; grond la; pajnd la;
sajf ka; šu ple) mogą się do datkowo zna leźć w gru pie nazw dziewcząt
ze względu na ce chy fi zyc zne (atrak cy jność – gru pa A.I.2) lub w gru -
pie nazw dzie ci i młod zieży ja ko okreś le nia rówieśnic ze (A.I.4). 

Dzi wi nie wiel ka re pre zen tacja nazw człowie ka ze względu na ce -
chy fi zyc zne (A.I.2): po 8 haseł w obu gwa rach. Wyróżnia się wśród
nich gru pa brneńskich wy razów okreś lających atrak cy jność (koc,

kocála/kchocála, šnycl) bądź jej brak (per za; ra chla) u dziewcząt, ko -
biet. Okreś le nia poznańskie ogra nic zają się tylko do ślum py/ślom py
‘niechl ujna dziewczy na, ko bie ta’). Choć mamy tu rów nież nazwy nie- 
wskazujące jednoznac znie na płeć: pu te radło ‘cz up iradło’; ślum per
‘br udas, ob dar tus’. Po nadto, w ana li zo wa nych zbio rach leksyki pow -
tar zają się w obu gwa rach mie jskich nazwy ze względu na szczupłość: 
žin gla i ku pa lumpów, a szczu na nie ma, co możemy uzu pełnić o po-
znańskie okreś le nia osób wy so kich (lan gaj, lan gus/lan gusy). W gwa-
rze poznańskiej mamy jeszc ze ne ga tywne nazwy człowie ka ze wzglę-
du na łakom stwo (kałmuk/kau muk) i wątły wygląd (lajcha – o mężc zy-
źnie), a w brneńskiej ory gi nalne okreś le nie ko bie ty ciężar nej (trauf).

Wśród podgrup klasy A.I.3, czy li NAZW ZE WZGLĘDU NA WŁA-

SNOŚ CI PSY CHIC ZNE wię kszość to nie wiel kie lub puste zbio ry, dla te -
go omówimy je w ko le jnoś ci uwzględniającej ich lic zeb ność. Naj-
większą podgrupę w obu gwa rach mie jskich sta no wią nazwy człowie -
ka ze względu na skłon ność do złego za cho wa nia i chu li gaństwa
(A.I.3b). Są tu zarówno okreś le nia ogólne (afa ‘małpa’; frechkun da,
freśkun da ‘ktoś bezc zelny, aro gancki’; heksa ‘ję dza’; rojber ‘łobu -
ziak, nic poń, ur wis’; zyn der ‘łobuz, nierób, obi bok’, durchmon ‘nik-
cze mnik, lump, niekiedy członek brneńskiej plotny’, šlom prák ‘czło-
wiek nie porządny, łajdak’), jak i bard ziej wys pecja li zo wa ne znac ze -
niowo (ke jter/kie jter ‘rzad. o mężc zyźnie z nad miernym popędem
seksualnym’; szwu lek ‘p edera sta’; kóbr ‘wspólnik przestępstwa’; gro- 
nót/granát ‘oszust’; šot ‘ts.’, švorc mon ‘człowiek bez pie nięd zy, który 
nie ma na zapłace nie’). Nie co wię ksza liczba tych pierwszych wiąże
się z tym, że ze względu na swoją ogólność są „po ręczne” w uży ciach
wy zwis kowych. Z ko lei duża re pre zen tacja podgrupy A.I.3b wy ni ka
ze spe cy fi ki gwar mie jskich, które najc zęś ciej uży wa ne były przez
osoby z niższych warstw społec znych, niekiedy na wet obra cających
się w śro do wiskach przestępc zych. 

Wśród po zos tałych podgrup NAZW CZŁOWIE KA ZE WZGLĘDU NA

CE CHY PSY CHIC ZNE jeszc ze tylko okreś le nia uwypuklające niez dar -
ność i życiową nie za radność, pros tactwo i nie to warzys kość (A.I.3a)
osiągnęły w han te cu wielkość średniej grupy. Bezs por nie należą tu:
kél, kchél ‘głupiec, du reń’, na turk chó ‘głupiec, który płaci, też upa-
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trzo na ofia ra oszust wa’, šmetrkchó ‘naiwniak’. Pod wójną klasy fi ka-
cję mają: surm i žumr ‘po czc iwiec, który się da je łatwo oszu kać’, ale
także ‘mieszk aniec wsi’ (A.I.7), co ko res pon du je z poznańskim bam -
ber ‘wyzw. po gardl. o kimś ze wsi, pros ta ku’ oraz ro can/ro caň/rocón
‘głupiec; smar kacz’ (A.I.1). W gwarze mie jskiej Pozna nia okreś leń
wskazujących na nie po radność życiową jest mniej, bo tylko jedno:
ful fa ‘po gard. ktoś ociężały, nieru chawy, ga moń’, za to jed nak po ja -
wiają się 2 nazwy odnoszące się do nie to warzys koś ci, tj. kałer ‘mruk,
człowiek skryty’ oraz kałmuk/kau muk ‘p on urak’.

Jeszc ze tylko podgru pa A.I.3g za wie ra przykłady z obu gwar miej- 
skich (pajlingr ‘tchórz’, fron kis ta i fron kistka ‘męż cz yna/ko bie ta
nigdy nie ka ra ny/nie ka ra na’ oraz poznańskie no na ‘d ewotka, świę -
toszka’, sztrei ber ‘k ujon’), po zos tałe zaś to jedy nie przykłady poznań- 
skie: kor nus ‘po gardl. pi jak’ (A.I.3e) i szplin ‘po strz el eniec, wa riat’
(A.I.3f). Wśród ger ma niz mów prze jętych przez oma wiane gwa ry
mie jskie brak okreś leń człowie ka ze względu na je go skłon ność do
ga dulst wa, ma rud ze nia i narze ka nia (A.I.3c) czy też skąpstwo i za-
chłan ność (A.I.3d), które wyróżnio ne zos tały przez A. Pio tro wicz
i M. Wi taszek- Sam borską.

Ger ma niz my wśród nazw dzie ci i młod zieży (A.I.4) po ja wiają się
w obu gwa rach mie jskich, lecz są nie lic zne. Mamy tu dwie grupy
okreś le nia dzie ci i młod zieży: z jed nej stro ny ogólne (kin doš ‘dziec-
ko’, pu gé ta ‘dziewczy nka’; šropál ‘małe dziecko’; ema ‘dziewcz yna’; 
ke jter/kie jter ‘o małym dziecku’; pup ka ‘pieszcz. dziewczyn ka’),
z drugiej – ze względu na uc zęszc za nie do szkoły (szkolnik/szkólnik
‘u czeń’; szkolni ca/szkólni ca ‘u cze nn ica’; sztyft ‘u czeń w zakład zie
rze mieś lnic zym; no wicjusz’; šul da ‘u czeń’).

Nie co wię cej ger ma niz mów w han te cu za wie ra gru pa nazw osób
ze względu na re lacje rod zinne (A.I.5). Znajdu jemy tu nazwy człon-
ków rod zi ny nuklear nej, a więc najbard ziej pods tawo wej, czy li part -
ne ra w związku (frgri lo va né ‘żo naty’; kocála, kchocála ‘dziewcz yna,
przy ja ciółka’; oltála ‘k ocha nka, part ner ka’), rod ziców (mutr/mu tra
‘matka’), rod zeńst wa (švi ca ‘sio stra’). Po ja wiają się także okreś le nia
dalszej rod zi ny: erb tante ‘b og ata ciotka, u której są nad zie je na spa -
dek’, onkl ‘stryj’, švígr fotr ‘teść’ i švígr mutr/švígr mu tra ‘te ści owa’.

W gwarze mie jskiej Pozna nia okreś le nia te go typu ogra nic zone są
tylko do jed nej jednostki, tj. fa ter/fo ter ‘ojciec’.

Niezwykle bo ga to na to miast pre zen tują się w obu gwa rach miej-
skich ger ma niz my będące nazwa mi wyko naw ców czyn noś ci i zawo-
dów (A.I.6). W gwarze poznańskiej jest to 26 haseł (3,8%), w brneń-
skiej zaś – 34, co przekłada się na aż 7,7% wszystkich haseł. Wyróżnić 
tu można kil ka sfer zawo dowych lic zniej re pre zen to wa nych. Ze
względu na lic zeb ność na miejsce pierwsze wy suwają się w han te cu
nazwy osób świadczących usługi seksualne (den gla/pajnd la/tropna/
šla pací ko lo/šla pad lo/štroncna/štrycna/štrych pajnd la ‘prostytutka’)
lub organi zujących ten biznes (tropnař/štryčák ‘a lfons, su te ner’).
W gwarze poznańskiej zasób słow nict wa z tej branży jest o wie le
uboższy, ogra nic za się bo wiem tylko do nu ty ‘prostytutka’ i pufmu ter
‘właś ci ciel ka do mu pu blic zne go’. Wy ni ka to z te go, że jednym
z głównych źródeł han te cu była plot na10 – pierwot nie język śro do -
wisk przestępc zych. Prze ma wiają za tym i dalsze nazwy pro fes ji prze- 
stępc zych w hantecu (bo verák ‘żebrak, tułacz, bez domny’; kunst -
fajfrák ‘be zdomny’; pa sér ‘k upiec krad zio nych przed miotów’), osób
nieu trzy mujących się z własnej pra cy (fa coš ‘bezr obotny; wałkoń’;
niks machr ‘człowiek, który nie chce pra co wać, leń’; sand ler ‘czło-
wiek, który sy pia nad rzeką’), w końcu stróżów pra wa (hé mon ‘p oli-
cjant’; kíbr/ki brák/ki be ra ‘tajny po licjant’; šmír ka ‘ts.’) i ich współ-
pracow ników (štengrba cil ‘prow ok ator’; vomzák ‘d on os iciel’). W gwa-
rze mie jskiej Pozna nia, choć nazwy te go typu wystę pują, to jed nak
jest ich o wie le mniej: dryker/drykier ‘uch ylający się od obo wiąz-
ków’; hams ter ‘gro madzący za pasy, speku lant’; lo fer ‘człowiek, który 
lu bi się włóc zyć; łazęga, powsi no ga’; raubszyc ‘r abuś, ban dy ta’.
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10 Plotna (z wie de ń skie go Plot’n, to zaś z żarg. niem. Platten) to zarówno okre -
śle nie śro do wi ska półświatka (prze stę pcy, pro sty tu t ki, sutenerzy itd.), jak i ję- zyka
(w tym znaczeniu także plotňáčtina), którym się w nim posługiwano. Z cza- sem
plotna zaczęła przenikać do miejskiej bohemy i świata artystów ze względu na
dzielenie przez obie społeczności wspólnych prze strze ni, jak kawiarnie, gospody
itp. (SNČ 30).



Nie co większym po lem w gwarze poznańskiej są NAZWY ZAWO-

DÓW (m.in. ba de majs ter ‘kąpie lowy’; bałer, bauer ‘gos po darz (w cza -
sie drugiej wojny świa to wej na ce cho wa ne ne ga tywnie)’; blachmierz/
blachmiyrz/blachnierz/blachniyrz ‘bl acharz’, ba niorz ‘k ol ejarz’, ban- 
szuc ‘strażnik ko le jowy’, forszpan/furszpan/fuszpan/fuc zpan i ku cier/
kuc zer ‘sta ngret, woźni ca’, handlyrz ‘han dlarz’, laufbursz ‘g oniec’,
paker ‘p ak owacz’, pu cer ‘ty nkarz’, szafner ‘ko ndu ktor’, szla chtus
‘rzeźnik’, werkmis trze ‘maj ster’, zol daj ‘żołnierz, zwykle nie miec-
ki’), które po ja wiają się także w han te cu, choć rzad ziej, np. co glař
‘ceglarz’, fíra ‘ki ero wnik’, fuksař ‘j ub iler’, haus majstr ‘d ozo rca do -
mu’ i haus majs trová ‘d ozor cz yni lub żona do zor cy’, maurák ‘mu-
rarz’, tágoš ‘r obo tnik niewykwa li fiko wa ny, dniówkowy’, štu méd la/
vašku chla ‘służąca’).

Okreś le nia NAZW PRZYBYSZÓW I NACJI (A.I.7) oraz ze względu na 
po zycję społec zno- fi nan sową (A.I.8) nie są lic zne. W pierwszej pod-
gru pie od znac zają się (zwłaszc za w han te cu) okreś le nia osób ze wsi
(surm; ‘o kimś ze wsi; dającym się łatwo na bie rać’; žumr ‘ts.’; lonts -
mon ‘o mieszkańcu wsi’; poznańskie bam ber ‘wyzw. po gardl. o kimś
ze wsi; pros tak’) oraz etno nimy wskazujące na grupy konkuren cy jne
wo bec własnej; w Brnie jest to cajzl ‘Czech, prze de wszystkim praża -
nin’, w Pozna niu zaś – dojc zka to lik ‘Ni emiec wy zna nia ka to lick ie go’
i platt ‘mówiący dia lek tem dolno nie mieckim’. Podgru pa A.I.8 re pre -
zen to wa na jest tylko ma te riałem z gwa ry mie jskiej Pozna nia przez
2 jednostki z prze ciwstawnych krańców: da las ‘rzad. bie dak, nęd zarz’ 
i bam ber ‘chłop, szczególnie bo gacz wie jski’.

Os tat nia gru pa NAZW CZŁOWIE KA za wie ra nazwy nie jednostki,
lecz zbio rowoś ci lud zkich (A.I.9). W SNČ znajdu jemy tylko dwa
leksemy tej grupy: plot na oraz sajt na ‘ba nda, fe rajna, gru pa’. Wię cej
ger ma niz mów w tej gru pie odno towu je SGMP. Można tu wyd zie lić
nazwy grup zor gani zo wa nych for malnie (ze względu na pracę: ko lo -
na, ko lu na ‘zespół ro boc zy’ czy też służbę wojs kową: cug ‘odd ział
wojska, plu ton’, prrr- ko lo na ‘od dział kon ni cy’) oraz grupy nie for -
malne (eka ‘pa czka kum pli, gru pa łobuzów’; eka z Małeka ‘pac zka
kum pli z uli cy Małeck ie go’; ma na ‘druż yna spor to wa’).

Cie ka wie przeds ta wia się gru pa II (stro na psy chic zna człowie ka)
ana li zo wa ne go słow nict wa, po nie waż wi dać tu silne zróżni co wa nie
ba da nych gwar. W gwarze poznańskiej jest to łącznie 35 leksemów
(5,2% wszystkich), zaś w han te cu jedy nie 7 (1,6%). 

NAZWY CZYN NOŚ CI I STANÓW MEN TALNYCH ORAZ PSY CHICZ-

NYCH (A.II.1) to w gwarze brneńskiej: fe lit se ‘p om ylić się, popełnić
błąd’, ve chtro vat ‘piln ować’ oraz vy fajčit se [vy fajfčit se] ‘str acić zain -
te re so wa nie czymś’. W gwarze mie jskiej Pozna nia ze względu na
obfitszy ma te riał wyd zie lić można kil ka stanów psy chic znych wer ba -
li zo wa nych częś ciej od in nych. Są to: osiągnię cie sza leńst wa lub za -
chwia nie równo wa gi psy chic znej (np. dos tać szmer gla, szmyr gla ‘zwa-
ri ować’; dos tać ra pla ‘ts.’; dos tać szpli na ‘zbzik ować, zwa rio wać’),
jak też trwa nie w tych sta nach (mieć aincweg ‘być po my lo nym’; mieć
pto ka ‘mieć bzi ka, być głupim’; mieć szajbę ‘mieć bzi ka, za chowy -
wać się anor malnie’; mieć szpli na ‘ts.’; nie mieć wszystkich w do mu
‘być nies pełna rozu mu, za chowy wać się nie rozsądnie’). Niekiedy nie
chod zi o tak zde cy do wa ne odstępstwa od normy psy chic znej, lecz
rac zej o zaznac ze nie bra ku rozsądku, po wa gi, np. mieć am bę i mieć
od bite ‘mieć głupie po mysły, być zwa rio wa nym, głupim’. Zresztą nie
zawsze można odróżnić oba przy pad ki, zwłaszc za gdy chod zi o wcho- 
d ze nie w da ny stan, np. dos tać szmer gla – na stałe czy na chwilę?

Po zos tałe czyn noś ci psy chic zne i men talne w wię kszoś ci re pre -
zen to wa ne są przez po jedync ze leksemy: hejbnąć się ‘zdobyć się na
coś’; stroić mu ki lub mieć mu ki ‘wyd zi wiać, dąsać się’; uważać (uwa -
ga) na szwung ‘nie dać się zas koc zyć’; być w dru ku ‘być w kropce,
być niez de cy do wa nym’; nie móc za coś ‘nie zda wać so bie z cze goś
sprawy; nie być cze muś win nym’; mieć fe fry i dos tać fe fry ‘bać się’
lub ‘wy straszyć się’. 

Wszystkie NAZWY STANÓW PSY CHIC ZNYCH, SKŁON NOŚ CI I PRE-

DYS PO ZYCJI (A.II.2) to w han te cu okreś lenia stra chu: fe dry, fé dry; pé -
ra 1; peři na. Stan ten jest zresztą także wy raźnie zaznac zo ny w leksy -
ce poznańskiej: fe fry/ga lart ‘iron. strach, oba wa, nie pewność’; rajze -
fi ber/rei se fie ber ‘podnie ce nie, nie pokój przed po dróżą’, która w tym
obszarze przeds ta wia się obfi ciej niż brneńska, gdyż po ja wiają się
jeszc ze leksemy z oma wianym wcześniej se mem SZA LEŃSTWO, np.
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ra pel ‘bzik, fioł’; szajba ‘bzik, obłęd’; szmer giel/szmyrgiel ‘bzik’.
Zbiór NAZW STANÓW PSY CHIC ZNYCH po nadto uzu pełniają: mu ki
‘dąsy’, mus ‘k onie czność’, ra cha ‘złość, gniew’, oraz będące w zde -
cy do wa nej mnie jszoś ci okreś le nia stanów po zyty wnych: lau na ‘do -
bry hu mor, nas trój’, rajc ‘urok, wdzięk; spryt, dow cip (w ro bie niu
cze go)’, ruła ‘spokój, opa no wa nie’.

Nas ta wie nie na konkret oraz rzec zy wis tość ma te rialną11 spra wia,
że z dwóch sfer człowie ka, psy chic znej i fi zyc znej, lic zniej re pre zen -
to wa na jest ta dru ga. Potwierd zają to rów nież wy ni ki naszej ana li zy.
W gwarze mie jskiej Pozna nia na 35 nazw sfe ry psy chic znej przy pa -
dają 63 fi zyc znej, czy li 9% wszystkich. W przy pad ku han te cu dys pro -
porcja jest jeszc ze wię ksza: 7 leksemów odno si się do nazw cech psy -
chic znych (1,6%), a 54 (12,19%) do nazw cech fi zyc znych.

Wy ra zistą se mantyc znie jest gru pa NAZWY CZĘŚ CI CIAŁA, która
rozpa da się na mnie jsze podgrupy w za leżnoś ci od poszc zególnych
częś ci ciała; tylko niek tóre gro madzą wię cej leksemów. Należą do
nich m.in. okreś le nia głowy, w tym twarzy, oc zu, ust, no sa, uszu i wło- 
sów (A.III.1a). Wystę puje ona w obu gwa rach mie jskich, przy czym
o ile w han te cu rozkład leksemów po międ zy poszc zególne częś ci
głowy jest równo mierny (glocna ‘głowa, też łysi na’, au gle ‘o czy’,
henkle /la ple ‘uszy’, hára ‘włosy’), o tyle w gwarze poznańskiej kon -
cen trują się one wokół okreś leń twarzy (ka la fa, sznu pa, ty ta; ful fa
‘pełna, okrągła, na la na twarz’)12, mniej zaś do tyczą in nych częś ci
głowy, np. gla ca ‘łysi na, głowa z łysiną’; glacówa ‘łysi na’; brum ble
‘od ęte, wy dat ne war gi’.

O wie le rzad ziej w ana li zo wa nych gwa rach mie jskich zwra ca się
uwagę na no gi – A.III.1b – (brneńskie haksna, šlajf ky), przy dając im
niekiedy ne ga tywne ko no tacje (poznańskie szwa ja i szwajsa ‘n oga,

sto pa, zwłaszc za brud na, spo co na, o nieprzy jemnym za pa chu’), kark
(A.III.1c: np. gnyk), brzuch (A.III.1d: kor bol ‘po gardl. duży brzuch’;
bau chec). Nie co częś ciej w gwarze Brna po ja wiają się ger ma niz my
prze ję te dla nazwa nia pupy, tyłka (A.III.1e), co najprawdo po dob niej
związek ma z roz bu do waną leksyką usług seksualnych, np. gébíš,
oršák/oršál, šestr, vi nčestr. Lic zeb ność okreś leń te go typu tłumac zo na 
może być także skłon noś cią do kar na wa li zacji, lecz za mo ty wacją
seksualną prze ma wiają także lic zne nazwy ge ni ta liów (A.III.1f – inne
częś ci ciała) w han te cu – zarówno żeńskich (ajbiška, mun semla,
šochlta, šu fle), jak i męskich (min golc, kin drštok/kchin drštok, ver -
cajk). Inne częś ci ciała po ja wiają się rzad ko: hercna ‘serce’, muskle
‘mięśnie’ i poznańskie kas ta ‘klatka pier sio wa’.

Nie lic zne są też NAZWY OZNAK I SYMP TOMÓW NA CIE LE I W CIE LE

(A.III.2), które wystąpiły tylko w gwarze poznańskiej: bla za ‘p ęcherz, 
bąbel’, bruch ‘prz epukl ina’, czy NAZWY WYD ZIE LIN FIZJO LO GICZ-

NYCH (A.III.3), które z ko lei odno to wał jedy nie SNČ: kin drštof/
kchin drštof ‘spe rma’. Wo bec te go dzi wić może zwię kszona liczba
germa niz mów wśród NAZW CZYN NOŚ CI FIZJO LO GIC ZNYCH (A.III.4a), 
czy li ta kich, które są niez będ ne dla życia człowie ka lub których
człowiek powstrzy mać nie może. Wspólne dla han te cu i gwa ry Po-
zna nia są odnie sie nia do spa nia (ga ro wać/dur chčit/fajfčit/fi fat/šlo fčit
‘spać’, vy fajčit se/vy fajfčit se ‘wy spać się’) i śmia nia się (lo chat se/lo -
chčit se/loch tat se/la chać się). Po nadto SGMP odno towu je czyn noś ci
fizjo lo gic zne związane z przy jmo wa niem po karmów, np. nu plać
‘ssać’, po nu plać ‘po ssać’, przy po mi nać się ‘o db ijać się (o spożytym
jed ze niu)’. Z in nych kręgów te ma tyc znych re pre zen to wa ne jest
płaka nie (duc zeć) i od da wa nie moc zu (vy bruncnit se).

Lic znie jsze od nazw czyn noś ci fizjo lo gic znych są NAZWY CZYN -

NOŚ CI FI ZYCZNYCH (A.III.4b), które wy ma gają pra cy ciała, nakładu
siły. W obu gwa rach mie jskich jest ich po 2,7% wszystkich leksemów. 
Znajdują się tu zarówno okreś le nia ru chu całego ciała (ba chać się
‘kąpać się’, ibo wać się ‘ćwic zyć, tre no wać’, sztra mo wać się ‘pros to -
wać się, wy prężać się’, przekipnąć się ‘prz ech ylić się’, šóglo vat se
‘hu śtać się’, van glo vat ‘chwiać się, ki wać’), jak an gażujące tylko wy -
brane częś ci ciała (deknąć ‘uderzyć’, grajfnąć ‘capnąć, chwy cić’,
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11 Teresa Hołówka ujmuje to bardzo zwięźle: „Zdro wo rozsądkowa epoché wy-
klucza z rze te l ne go istnienia – istnienia godnego uwagi – to wszystko, co nie jest
do świa d cza ne na ma ca l nie [podkreślenie B.O.] tu i teraz, w naszym pokoleniu,
w naszej grupie, w naszych co dzien nych działaniach” (1986, s. 170).

12 Niektóre zresztą, jak np. sznupa, mają bardziej dosadne znaczenie, bliższe
‘gębie’.



usiąść się/usióńść sie ‘usiąść’, szachto wać ‘k opać’, flo nčit ‘wulg. ma-
s turbo wać się’, na fi lo vat ‘napchać’, rau chčit ‘upr awiać seks oralny’,
spaklo vat/spa klit ‘sięgnąć, za brać’, špri cat ‘pryskać, chla pać, strzy-
kać’, šrajbčit ‘p isać’). Jest to oc zy wiś cie tylko jed na z ewen tualnych li -
nii pod ziału tych czynnoś ci, zresztą niewyc zer pująca wszystkich możli -
woś ci, gdyż część czasow ników zos tała za klasy fiko wa na do in nych
grup se mantyc znych, np. czyn noś ci związa nych z pracą czy pro wa-
dzeniem gos po darst wa do mo we go. Te znajdujące się w A.III.4b nie
mają na tyle pre cy zy jne go znac ze nia, by klasy fiko wać je według pól
se mantycznych.

In ac zej rzecz się przeds ta wia z NAZWA MI CZYN NOŚ CI MÓWIE NIA

(A.III.4c). Jest to gru pa wy ra zis ta znac ze nio wa, której wyd zie le nie
do datkowo wspie ra ist nie nie w klasy fi kacji A. Pio tro wicz i M. Wi -
taszek- Sam borskiej (2003) podgrupy NAZW LUD ZI ZE WZGLĘDU NA

SKŁON NOŚĆ DO GA DULST WA, MA RUD ZE NIA I NARZE KA NIA (A.I.3c),
które jed nak w naszym ma te riale nie wystę pują. Jeś li id zie o czyn noś -
ci związane z mówie niem, to mamy tu leksemy: šmol cro vat /šmol dro -
vat ‘dużo mówić’, válet2 ‘mówić, opo wia dać’, štupfnót ‘sze ptać’
w Brnie i blu brać, bly brać ‘pleść trzy po trzy; ględ zić’, bajt lo wać
‘plotk ować, ga dać, pleść bzdu ry’, szpre chać ‘mówić po nie miecku
(uży wa ne zwłaszc za w cza sie oku pacji)’, przemówić się ‘p om ylić się
w mówie niu’.

Po dob nie wy ra zis ta se mantyc znie jest gru pa NAZW CZYN NOŚ CI

PO LE GAJĄCYCH NA PA TRZE NIU (A.III.4d), która w obu gwa rach mie -
jskich jest zbliżo na lic zeb nie, choć nie co wię cej leksemów te go typu
znajd ziemy w SGMP, np. bly co wać ‘rzu cać spojrze nia, przyglądać się 
bac znie, zer kać spod oka’; ki kać – kiknąć ‘zaglądać, zer kać’; szpeknąć
‘spojrzeć, zo bac zyć’; szpy co wać, szpycnąć kan tem/z kan tu/z winkla
‘pa trzeć, spojrzeć z uko sa’. Zbiór brneński re pre zen tują tylko dwa
hasła: špi zat ‘p atrzeć, śled zić, ob serwo wać’; špiznót, špízo vat ‘popa-
trzeć, ob serwo wać, szpie go wać’.

Os tat nia z oma wia nych grup, NAZWY CZYN NOŚ CI LO SOWYCH,
którym człowiek pod le ga, nie mając na nie wię ksze go wpływu
(A.IV), po ja wia się tylko w ma te riale poznańskim. Są to hasła okreś -
lające powod ze nie (klapnąć ‘po myś lnie się ułożyć, szczęś li wie się za -

końc zyć’; mieć świ nię ‘mieć szczęś cie’; stać do brze / stać się do brze
‘d obrze się powod zić’) lub je go brak (leżeć jak plyndz na pa telni
‘o sytuacji bez wy jś cia’, masz ba bo plyndz ‘masz ba bo pla cek’, plyndz 
z te go ‘ni ci z te go’, no to plyndz ‘stało się!’, da las w kiesze ni ‘nie mieć
pie nięd zy, być biednym’). Prze ważają nieznac znie dru gie z nich, co
jest zgod ne z po toc znym pos trze ga niem rzec zy wis toś ci. Nadto do
grupy A.IV za lic zo no jeszc ze: co jest lołs? ‘o co chod zi, co się dzie -
je?’, mieć recht ‘mieć rację słuszność’, nie ma mu su ni pa na ‘nie jest
ko niec zne, jest swobo da’ oraz rajchnąć ‘starc zyć’.

W kla sie B (CZŁOWIEK JA KO IS TO TA SPOŁEC ZNA) możemy wy-
różnić nastę pujące pod klasy: PRA CA (B.I13), RE LACJE MIĘD ZY LUDZ-

KIE (B.II), ROZRY WKA (B.III), SZKOŁA (B.IV) oraz ZWYC ZA JE–O -

BRZĘDY (B.V). Oc zy wiś cie można by także po dać inne subpo la tej
klasy, ale wyżej wy mie nio ne od na le zio no w ma te riale i to za de cy do -
wało o ich wyd zie le niu. 

Po la NAZW ŚROD KÓW CZYN NOŚ CI–PRA CY (B.I.1) i NAZW ŚROD -

KÓW PRA CY (B.I.2) w han te cu są nie lic zne (po 6 jednos tek), podczas
gdy w gwarze mie jskiej Pozna nia nazwy czyn noś ci można za lic zyć do 
zbiorów średnich (11 haseł), na to miast nazwy środ ków czyn noś ci na -
wet do dużych (19 haseł). Różnice międ zy gwa ra mi mie jski mi do -
tyczą także cha rak te rystyki se mantyc znej słow nict wa. W han te cu jest
to prze de wszystkim leksyka okreś lająca w sposób ogólny pracę lub
jej brak (činóglo vat, hoknit ‘pr ac ować’, bét na flas tru ‘być bez za -
trudnie nia’ w B.I.1 i fa cha, háček, háčko, hakl 1, hokna ‘pr aca, za -
trudnie nie’ w B.I.2), rzad ziej konkre ty zująca pracę ze względu na
sposób jej wykonywania (šud lat ‘r obić coś nie porządnie, fusze ro -
wać’) lub jej rod zaj (fe cat ‘po mp ować po wie trze’, kla pat ‘trudnić się
prostytucją’, žin gla ‘w ytrych’). W gwarze poznańskiej zde cy do wa nie
prze waża leksyka konkret na. Do leksyki abs trak cy jnej za lic zyć
można jedy nie leksemy należące do po la NAZWY CZYN NOŚ CI ZWIĄ-

ZA NYCH Z PRACĄ: dryko wać się ‘uchy lać się od pra cy’, obzor go wać – 
obzorgnąć ‘załatwiać – załatwić’, funk to wać ‘pra co wać, być za -
trudnio nym’, lub po la NAZWY ŚROD KÓW PRA CY: funk ta ‘pr aca, miej-

230229

13 Nazwy wy ko na w ców czynności i zawodów omówiono w A.I.6.



sce pra cy’. Cza sow ników wskazujących na konkretny rod zaj pra cy
lub narzęd zia w niej wykorzystywane jest o wie le wię cej. Są to okreś -
le nia związane z pracą fi zyczną, np. ha kać ‘ok op ywać (o ziem nia -
kach, bu ra kach itp.)’, pu co wać ‘tynk ować’, szta plo wać ‘układać des -
ki w szta ple’, szwajso wać ‘sp awać’, wy rajbo wać ‘w yciąć, wy piłować
w czym otwór’; bre cha ‘łom’, glajcha ‘p ozi om ica’, hac zka ‘m otyka’,
ru ba nek ‘strug, he bel’, szty chówka ‘łopa ta do ry cia zie mi’, szwajs
‘spaw, spoi na’, ślam kre da, ślam kry da, ślym kry da ‘fa rba kre do wa’,
śrubsz tak ‘imadło’, wa serwa ga, was serwa ga ‘p ozi om ica’.

Wię cej zgodnoś ci zna leźć można wśród leksemów należących do
grupy NAZWY RE LACJI MIĘD ZY LUD ZKICH. W obu gwa rach mie jskich
jest po 6 okreś leń NAZW CZYN NOŚ CI MIĘD ZY CZŁOWIEKIEM JA KO

JEDNOSTKĄ I IN NY MI LUDŹMI (B.II.1) i NAZW ŚROD KÓW CZYN NOŚ CI

(B.II.2). Są to w wię kszoś ci ge ne tyc znie nazwy abs trak cy jne, które
niekiedy w tekś cie skonkre ty zo wa no, np. poznańskie: litkup ‘po czę-
st unek trun kiem po do bi tym tar gu’, prze sad zka ‘prze nie sie nie, pro -
mocja’, rajbu cha ‘złod zie jstwo, krad zież’, szmu cha ‘oszustwo, kra-
d zież’, czy brneńskie: fi gna ‘podstęp, oszustwo’, mógl/šmé/pes kram-
la ‘obe lga’, pajtl ‘kra dzi one owo ce, warzy wa’. Mamy tu więc nazwy
oznac zające zja wiska ne ga tywne.

Nie co ina czej jest w przy pa d ku nazw czyn no ści, po mię dzy któ ry -
mi wy stę pują za rów no okre śle nia zja wisk ne ga ty w nych (Po znań – 19, 
Br no – 9+7), jak i po zy ty w nych (Po znań – 16, Br no – 4) czy ne u tra l -
nych (Po znań – 5, Br no – 0). Na po dział ze wzglę du na war to ścio wa -
nie nakłada się po dział ze wzglę du na płasz czy z nę czyn no ści: fi -
zyczną (cie lesną) lub psy chiczną (men talną). I tak do gru py ne ga tyw-
nych zja wisk fi zy cz nych za li czam m.in. po zna ń skie: do stać w knot
‘dostać lanie’, erbnąć ‘ukraść’, ha m stro wać ‘gromadzić nad mie r nie
za pa sy, spekulować’, przy zo lić ‘uderzyć ko go (czymś)’ i brne ń skie:
be t lit ‘żebrać’, ka j lo vat, kha j lo vat ‘żebrać’, ru m p lo vat ‘bić, ude rzyć
kogoś’, vi kso vat ‘pobić kogoś’. Zbiór brne ń ski uzu pełnić mo ż na je sz -
cze o na zwy czyn no ści se ksu a l nych, któ re wpra w dzie sa me w so bie
ne ga tyw ny mi zja wi ska mi nie są, to jed nak ze wzglę du na opa trze nie
ich kwa lifi ka to rem vulg.[ární] za li czam je do ni nie j szej gru py. Jest to
pod zbiór ob fi ty w przykłady zna cze nia ‘mieć, od by wać sto su nek

seksualny’: bét da baj, bét u to ho, fen str li ko vat, ládovat2, sajfčit, vi kso -
vat1.

Nie fi zy cz nych ne ga ty w nych czyn no ści mię dzy lu dz kich w han te -
cu jest zna cz nie mniej, gdyż ty l ko 4: ma p s nót ‘dobrać się ko muś do
skóry’, murčit ‘wymyślać kogoś’, pu co vat ‘okłamy wać kogoś’, zvan-
štit ‘rzucać oszczerstwa’, zna cz nie li cz niej na to miast pod gru pa ta pre -
zen tu je się w gwa rze mie j skiej Po zna nia, np. do da wać so bie ‘wywyż-
szać się’, he co wać ‘podżegać, podburzać’, iść ko muś na ne r wy ‘de-
ne r wo wać, dra ż nić, złościć kogoś’, mar kie ro wać ‘pozorować, uda -
wać, lawirować’, mieć ra chę na ko go ‘długo gnie wać się na kogo’,
przy cho dzić ko mu głupio – przyjść ko mu głupio ‘docinać ko mu, przy -
ga dać komu’, ro bić ko muś hałas ‘robić ko muś awanturę’, sta lo wać się
‘1. powsz. uda wać, 2. wych. z uży cia py sz nić się, chełpić się, wy wyż-
szać się’, szu chro wać ‘oszukiwać, szachrować’.

Li cz ba okre śleń ne ga ty w nych czyn no ści mię dzy lu dz kich w obu
gwa rach mie j skich jest zbli żo na. Ich du ża ilość nie dzi wi. Za ska ku je
na to miast w świe t le ba dań nad po to cz nym od bio rem rze czy wi sto ści
nie mal ta ka sa ma li cz ba okre śleń po zy ty w nych czyn no ści mię dzy lu-
dzkich w Po zna niu. Zwra ca uwa gę rów nież fakt, że do mi nują tu zja -
wi ska nie fi zy cz ne lub ta kie, w któ rych fi zy cz ność i nie fi zy cz ność są
ze sobą ści śle złączo ne, np. po brać się, fli r to wać, ofia ro wać. Po za wy-
ró ż niającą się grupą nazw okre ślających czyn no ści z krę gu mę sko-
 dam skie go (hajtnąć się2 ‘pobrać się’, kra mo wać ‘flirtować’, kra mo -
wać się ‘zalecać się, mi z drzyć się’, li bo wa nie ‘spółkowanie’, ohajt-
nąć się ‘ożenić się, wyjść za mąż, po brać się’, po kra mo wać ‘poflir-
tować’, ra j co wać ‘kusić, wa bić, podniecać’, ra j co wa nie ‘podniecanie
kogoś’) zna leźć tu mo ż na du że zróż ni co wa nie społecz nych sfer ży cia
człowie ka, m.in. pra ca lub szkoła (prze sa dzić ‘przenieść na in ne sta -
no wi sko; pro mo wać do na stę p nej klasy’), fi nan se (lajsnąć/lajstnąć
‘zafundować, spra wić coś ko muś lub sobie’, szpyn d nońć ‘ofiarować,
zafundować’), roz ry w ka (szu chro wać ‘żartować’). Po do b nie w han te -
cu wśród po zy ty w nych zja wisk mię dzy lu dz kich wy ró ż nić mo ż na
krąg re la cji mę sko- da m skich (ló fro vat ‘iść na randkę’, spa klo vat/spa -
klit ‘naraić so bie dziewczynę’, šauklovat ‘bałamu cić, kłamać’) oraz
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in ne sfe ry, któ re re pre zen towa ne są w gwa rze mie j skiej Br na je dy nie
przez er bit/er bo vat ‘dziedziczyć’.

Ty l ko w gwa rze mie j skiej Po zna nia zna lazłem okre śle nia ne u tra l -
nych czyn no ści mię dzy lu dz kich, np. mieć czystą bie li z nę ‘należeć do
związku zawodowego’, pu m po wać ‘pożyczać’, wy pę dzić mu ki
‘oduczyć dąsów’, za bo r go wać ‘zborgować, udzie lić kredytu’.

Do B.II.3 za li czam NA ZWY CZYN NO ŚCI PRZE MO CO WYCH (kartá-
go ‘kara, ukarania’ – je dy ny przykład z han te cu; knot ‘baty, lanie’, ajn-
zac ‘w okre sie oku pa cji przy mu so we pra ce ty pu akcyjnego’, ka j le -
rajka ‘bójka’, szpry ca ‘rzad. ekspr. la nie, wycisk’, wiks ‘lanie, bicie’)
oraz NA ZWY ŚRO D KÓW SŁUŻĄCYCH CZYN NO ŚCIOM PRZE MO CO WYM

(tj. na zwy bro ni: ka no na ‘działo, armata’, kna ra ‘pistolet, karabin’).
Prze ciw legły bie gun do B.II.3 za j mują NA ZWY ZWIĄZA NE Z ROZ-

RYWKĄ, CZA SEM WO L NYM, GRA MI TO WA RZY SKI MI (B.III). Ze
wzglę du na roz po wszech nie nie gier ka r cia nych oraz piłki no ż nej te
dwie dzie dzi ny spo r to we zo stały wyod rę b nio ne w oso b ne pod gru py.
Jed nak je śli cho dzi o ger ma ni z my, to w pie r wszej z nich (B.III.1) po -
ja wiają się one spo ra dy cz nie (bu bek ‘walet (fi gu ra w ka r tach)’, sza j -
skop ‘dureń (gra w ka r ty)’, hó dry ‘karty’), nie co czę ściej zaś w dru giej 
(B.III.2): elfr ‘rzut karny’ i fus czy fu sec ‘piłka nożna’ w han te cu lub
w gwa rze mie j skiej Po zna nia14: eka ‘przest. róg w piłce nożnej’, el wa
‘wych. z uży cia punkt bo i ska piłki no ż nej, skąd strze la się je de na stki;
wych. z uży cia je de na stka w piłce nożnej’, fu cha ‘piłka nożna’, ke pó-
wa ‘głów ka, od bi cie piłki głową (w piłce no ż nej)’, ka sta oraz ki sta
‘bramka (w piłce no ż nej)’, szpa na ‘uderzenie piłki we wnętrzną stroną 
buta’, szpy ca ‘daw. ude rze nie piłki no skiem buta’.

Nie co wię cej ger ma niz mów znajdu je się w zbiorze przed miotów
służących rozrywce lub spęd za niu wolne go cza su in nych niż gry kar -
ciane i piłka nożna (B.III.3) głów nie dla te go, że nie jest to zbiór jedno -
li ty se mantyc znie. Są tu więc nazwy ins tru mentów muzyc znych
(klofna ‘g it ara’ z han te cu oraz poznańskie skrzydło ‘fo rt epian’, gajgi
‘skrzypce’, la jer kas ta ‘k at ary nka’), za ba wek (poznańskie: drach/dra -
che ta/dra chy ta ‘l at awiec’, pup ka ‘lal ka’, pup pens tu ba, pu pensz tu ba
‘pokój dla la lek’, rodle ‘sa nki’, szlojder ka ‘pr oca’) lub in nych przed -
miotów służących rozrywce (bretle ‘na rty’, rádl ‘r ower’ z han te cu;
koło oraz kółko ‘r ower’, lauf ki, lauf ka ‘wrotki’ z gwa ry Pozna nia) oraz 
hob by (brneńskie: cajtunk ‘g az eta’, onkla ‘wę dka’ i poznańskie: szmej-
ker/szme rek/szmekier ‘p owieść, zwykle sen sacy jna, o małej wartoś ci
li ter ack iej; bru ko wiec’), tańców (poznański si ber III), miejsc, w któ-
rych od by wa się za ba wa (poznańska gla zejka1 ‘ślizgawka’). Na tle
do tychcza sowych grup wśród podpo la ROZRY WKA nazwy przed -
miotów jej służące wyróżniają się większą niż inne grupy liczbą ger -
ma niz mów w gwarze mie jskiej Pozna nia. 

Dzi wi fakt, że przy stosunkowo dużej liczbie nazw przed miotów
służących rozrywce łącznie z nazwa mi gier kar cia nych i fut bo lowych
mało jest okreś leń czyn noś ci służących spęd za niu wolne go cza su.
W han te cu jest to tylko 5 cza sow ników (bre nčit ‘z ebrać kar ty’, durch-
šnit ‘ud awać, że się ta su je kar ty’, ko lo vat ‘tań czyć’, typlo vat ‘grać
w kar ty’, zoncnit se ‘op alać się’), a w gwarze mie jskiej Pozna nia jest
tylko je den wię cej: fumlo wać ‘m ylić się, popełniać błąd w grze’, kne -
blo wać ‘grać ha zar dowo w pa tyc zki’, kno chlo wać ‘fa ul ować’, ode -
brać się ‘zr obić so bie zdję cie’, rod lo wać ‘jeź dzić na san kach’, sieknąć 
kistę ‘strz elić bram kę’. 

Nie wie le jest też w han te cu rzec zow ników abs trak cy jnych. Ozna-
c zają one ‘śmiech’ lochrdle, ‘śmiech, żart’ lo chec, ‘żart. dow cip’ er-
gón, ‘spo rtową walkę, grę’ špíl. W gwarze mie jskiej Pozna nia rzec zo-
w ników abs trak cy jnych w po lu ROZRY WKA jest wię cej, choć niek tóre
pow tar zają znac ze nia ‘żart. dow cip, fi giel’ znane w han te cu (faksy, fif, 
jok, szport, śport, wyc, witz, wic) lub są im blis kie (kin top ‘przen.
uciecha, za ba wa, rozry wka’’, szu cher ‘coś śmieszne go, za baw ne go’).
Są też jed nak znac ze nia po ja wiające się tylko w gwarze poznańskiej,
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14 Pol sko- nie miec kie za le ż no ści społeczne, przekładające się na językowe,
świetnie widać na przykładzie historii piłki nożnej w Poznaniu. Ta szybko zdo-
bywająca po pu la r ność dys cy p li na sportowa pojawiła się we wspo mnia nym mieście
w 1906 r. za sprawą stacjonujących żołnierzy nie mie c kich. Pierwsza drużyna
„Deutscher Spo rt ve re in” skupiała tylko żołnierzy mie js co we go garnizonu. Jej
rywalem była „Britania”, do której należeli już także Polacy (tu – i w nie mie c kich
klubach, do których należała polska młodzież – istniały najko rzyst nie j sze warunki
do fu t bo lo wych in ter fe ren cji le ksy ka l nych), a w 1907 r. założono „Normandię”,
w której Polacy stanowili już większość (Trze cia ko ws cy 1982, s. 465).



np. ‘z ab awa, przy ję cie; także lo kal do te go przeznac zo ny’ (bums,
bums), ‘po myłka, błąd; zwłaszc za w grze w kar ty’ (fu mel), ‘majówka’
(maj luft) i ‘szt ywna at mos fe ra’ (sztumfa).

O wie le mniej ger ma niz mów za klasy fiko wa no do po la SZKOŁA

(B.IV). Są tu jedy nie hasła ze SGMP, np. blała ‘w ag ary’, byr ger ka
‘szkoła mie jska’, my tel ka ‘rod zaj szkoły po nadpods tawo wej’, pry ma
‘niższe klasy gim nazjalne’. Na leży jed nak pa mię tać, że część okreś -
leń dzie ci po bie rających naukę (np. szkolni ca, szkólni ca, szkolnik,
szkólnik, sztyft, šul da) zos tało już odno to wa ne przy okazji nazw dzie ci 
i młod zieży (p. A.I.4). 

Rów nież ger ma niz my z po la NAZWY ZWYC ZAJÓW I OBRZĘDÓW

wystąpiły tylko w gwarze mie jskiej Pozna nia (B.V). Nie jest to jed nak 
zbiór lic zny, za wie ra bo wiem tylko 4 hasła: apryl- apryl ‘pr ima apri -
lis’, blau mon tak ‘próżnia czy po nied ziałek’, knyks ‘dziewcz ęcy ukłon
z przy gię ciem ko la na’, zając ‘wie lk anocny zwyc zaj ob da rowy wa nia
dzie ci słodyc za mi, upo min ka mi itp.’.

* * *

Pod su mowując, na leży zacząć od przy pom nie nia, że ana li zo wa ny
ma te riał ogra nic zo ny był jedy nie do ger ma niz mów w po lu se manty-
c znym CZŁOWIEK, toteż wy ni ki ana li zy nie po kazują, które grupy se -
mantyc zne te goż po la są w ba da nych gwa rach mie jskich częś ciej od
in nych kon cep tua li zo wa ne, lecz które za wie rają wię cej od in nych po-
życ zek z niemc zy zny. Tym samym po ka za no, które sfe ry życia czło-
wieka były po dat ne na wpływ języka i kul tu ry nie mieck iej, które zaś
mniej, co wpływa na nie wielką ilość zgodnoś ci międ zy han te cem
a gwarą miejską Pozna nia w in te re sującym nas tu za kre sie. Niem niej,
i te się zdar zają. Leksemy składające się na znac zne w obu ana li zo wa -
nych zbio rach grupy NAZW WYKO NAW CÓW CZYN NOŚ CI I ZAWODÓW

(A.I.6), NAZW CZŁOWIE KA ZE WZGLĘDU NA SKŁON NOŚĆ DO ZŁEGO

ZA CHO WA NIA, CHU LI GAŃSTWO (A.I.3b) oraz częstsze w zbiorze
brneńskim NAZWY ZWIĄZANE Z WIEKIEM (A.I.1) i NAZWY INTYM-

NYCH CZĘŚ CI CIAŁA (A.III.1f) wskazują na związki gwar mie jskich

z półświatkiem. Stąd lic zne okreś le nie osób przekrac zających normy
życia społec zne go, zawodów przestępc zych, czyn noś ci seksualnych,
osób je świadczących i organi zujących bądź dziewcząt i ko biet pos -
trze ga nych ja ko obiekt pożąda nia. Pole CZŁOWIEK JA KO JEDNOSTKA

ze względu na swo je cen tralne położe nie w po toc znym od biorze rze-
c zy wis toś ci jest w najwię kszym sto pniu nasy cone ger ma niz ma mi.

Owo nasy ce nie jest nie co wię ksze w han te cu; niem niej 3 grupy
(z bard ziej lic znych) pow tar zają się w obu gwa rach: NAZWY CZŁO-

WIE KA ZE WZGLĘDU NA SKŁON NOŚĆ DO ZŁEGO ZA CHO WA NIA I CHU -

LI GAŃSTWO (A.I.3b), NAZWY WYKO NAW CÓW CZYN NOŚ CI I ZAWO-

DÓW (A.I.6), co wy ni kać może z uży wa nia nie mieck ie go przez po licję 
i sądy czy pra co daw ców, oraz NAZWY FI ZYC ZNYCH CZYN NOŚ CI

CIAŁA LUD ZKIE GO (A.III.4b), co z ko lei mo ty wu je po toc zny od biór
rzec zy wis toś ci z je go nas ta wie niem na konkretność. Po dob ne uza -
sadnie nie mają lic zne ger ma niz my w brneńskich NAZWACH LUD ZI

ZWIĄZA NYCH Z WIEKIEM (A.I.2), NAZWACH LUD ZI ZWIĄZA NYCH

Z NIEZ DAR NOŚ CIĄ ITP. (A.I.3), NAZWY RE LACJI ROD ZIN NYCH

(A.I.5), NAZWY CZĘŚ CI CIAŁA LUD ZKIE GO (A.III.1f) czy NAZWY FI-

ZJO LO GIC ZNYCH CZYN NOŚ CI CIAŁA LUD ZKIE GO (A.III.4a). Zas ka ku -
je spo ra gru pa ger ma niz mów wśród nazw re lacji rod zin nych, po nie -
waż do tyc zy kręgu intym ne go, a jed nak mi mo to pod da ne go wpły-
wom języka konkuren cy jne go wo bec rod zi me go. Język nie miecki
z ko lei w gwarze poznańskiej dał bo gate zasoby słow nict wa abs trak -
cy jne go, tj. do tyczące go stro ny psy chic znej człowie ka (A.II – tu z bo -
gatą sy no ni mią nazw stra chu) i czyn noś ci lo sowych (A.IV).

Leksyka związa na z CZŁOWIEKIEM JA KO IS TOTĄ SPOŁECZNĄ

w han te cu obfi ciej re pre zen to wa na jest tylko przez nazwy czyn noś ci
międ zy ludźmi (B.II.1). Jest to gru pa słow nict wa znac zna i w gwarze
mie jskiej Pozna nia, lecz po ja wiają się też inne lic zne grupy: NAZWY

CZYN NOŚ CI (B.I.1) i NAZWY ŚROD KÓW I CZYN NOŚ CI SŁUŻĄCYCH

PRA CY (B.I.2), NAZWY PRZED MIOTÓW SŁUŻĄCYCH ROZRYWCE

(B.III.3) i NAZWY OGÓLNE ZWIĄZANE Z ROZRYWKĄ (B.III.5). Sta -
tystyc zne uję cie wszystkich nazw przeds ta wia po niższa ta be la.
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Ta be la 1. Klasy fi kacja se mantyc zna ger ma niz mów

Po le se man ty cz ne

Gwa ra mie j ska

Br na Po zna nia

Da ne wy ra żo ne

li cz bo wo % li cz bo wo %

A. Człowiek ja ko jed no stka 160 36,28 172 25,33

I. Okre śle nia człowie ka:

  1. Związa ne z wie kiem 16 3,6 3 0,4

  2. Związa ne ze skłon no ścia mi/ce cha mi 
fi zy cz ny mi 8 1,8 8 1,2

  3. Związa ne z ce cha mi psy chi cz ny mi:

    a) nie zda r ność, nie za rad ność ży cio- 
  wa, pro sta c two i nie to wa rzy skość 8 1,8 4 0,6

    b) skłon ność do złego za cho wa nia 
  i chu li ga ń stwo 9 2 12 1,8

    c) skłon ność do ga du l stwa, ma ru- 
  dze nia i na rze ka nia 0 0 0 0

    d) skąpstwo i zachłan ność 0 0 0 0

    e) skłon ność do al ko ho lu 0 0 1 0,1

    f)  ne r wo wość i od stę p stwo od no r my 
  psy chi cz nej 0 0 1 0,1

    g) in ne 2 0,5 2 0,3

  4. Na zwy dzie ci i młod zie ży 4 0,9 6 0,9

  5. Na zwy ze wzglę du na re la cje ro dzin ne 12 2,7 1 0,1

  6. Na zwy wy ko na w ców czyn no ści 
i za wo dów 35 7,9 26 3,8

  7. Na zwy przy by szów i na cji 4 0,9 3 0,4

  8. Na zwy ze wzglę du na po zy cję 
społecz no- fi nan sową 0 0 2 0,3

  9. Na zwy zbio ro wo ści 2 0,5 6 0,9

II. Stro na psy chi cz na człowie ka

  1. Czyn no ści i sta ny men ta l ne oraz 
psy chi cz ne 4 0,9 23 3,4

  2. Naz wy sta nów psy chi cz nych, skłonno-
ści i pre dy spo zy cji 3 0,7 12 1,8

III. Stro na fi zy cz na człowie ka

  1. Na zwy czę ści ciała i narządów 
we wnę trz nych

    a) głowa, twarz itd. 5 1,1 7 1

    b) no gi i sto py 2 0,5 2 0,3

    c) kark 0 0 1 0,1

    d) brzuch 1 0,2 1 0,1

    e) po śla d ki, pu pa 5 1,1 0 0

    f) in ne 10 2,3 1 0,1

  2. Na zwy oz nak i sym pto mów na cie le 
i w cie le 0 0 2 0,3

  3. Na zwy wy dzie lin fi zjo logi cz nych 2 0,5 0 0

  4. Czyn no ści ciała lu dz kie go

    a) fi zjo logi cz ne 10 2,3 6 0,9

    b) fi zy cz ne (wy ma gające pra cy ciała, 
  wy siłku fi zy cz ne go, wkładu siły) 12 2,7 18 2,7

    c) po le gające na mó wie niu 4 0,9 5 0,7

    d) po le gające na pa trze niu 2 0,5 6 0,9

IV. Czyn no ści lo so we 0 0 13 1,9

B. Człowiek ja ko isto ta społecz na 57 12,9 145 21,4

I. Pra ca

   1. Czyn no ści 6 1,36 11 1,6

   2. Śro d ki czyn no ści 6 1,36 19 2,8
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II. Re la cje mię dzy lu dz kie

   1. Czyn no ści mię dzy lu dź mi 20 4,54 40 5,9

   2. Na zwy czyn no ści i ich śro d ków 6 1,36 6 0,9

   3. Okre śle nia związa ne z prze mocą 1 0,2 9 1,3

III. Roz ry w ka

  1. Okre śle nia ka r cia ne 1 0,23 2 0,3

  2. Okre śle nia fu t bo lo we 3 0,68 8 1,2

  3. Przed mio ty służące roz ry w ce (in ne 
niż 1, 2) 5 1,13 15 2,2

  4. Czyn no ści 5 1,13 6 0,9

  5. Okre śle nia ogó l ne 4 0,91 20 2,9

IV. Szkoła 0 0 5 0,7

V. Zwy cza je, ob rzę dy 0 0 4 0,6

Ra zem 217 100 317 100

Ob serwując więc obraz człowie ka w obu gwa rach z pers pek ty wy
ger ma niz mów, można stwierd zić, że okres do minacji nie mieck iej
w Brnie uksz tałto wał mieszkańca mias ta ja ko in dy wi duum, prze de
wszystkim w je go fi zyc znej pos ta ci, zaś w Pozna niu – ja ko człon ka
społec znoś ci mie jskiej.
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Elżbie ta SZCZE PAŃSKA

Kraków

Wpływ cod zien noś ci na niek tóre od mia ny slan gu
młod zieżo we go (na ma te riale czes kim i polskim)

Ke y words: yo uth slang, hi p - hop, an gli cisms, neo lo gisms, de mi nu ti ves, glo ba li za tion

Słowa klu czo we: slang młod zie żo wy, hi p - hop, an gli cy z my, neo lo gi z my, de mi nu ty wa,
glo ba li za cja

Abs tract

This article applies to certain aspects of the development of Czech and Polish
youth slang. In examining the vocabulary of young people drawn from hip-hop and
the lexicon of youth magazines and the Internet, the author notes a peculiar tendency
to standarize the vocabulary thanks to the influence of English loanwords in both
languages. Characteristic for the Czech and Polish youth slang is also incredible pace
of changes taking place in it. It’s probably caused by fast changes in the surrounding
world. The described phenomena and trends are part of a much broader issue of
globalization of the communication process.

Artykuł ten odnosi się do niektórych aspektów rozwoju czeskiego i polskiego
slangu młodzieżowym. Badając słownictwo młodych ludzi wywodzących się
z hip-hopu i leksykonu czasopism młodzieżowych oraz z Internetu, autorka zauważa
w obu językach podobną tendencję: dążność do standaryzacji słownictwa poprzez
zapożyczanie słownictwa z języka angielskiego. Charakterystyczne dla polskiego
i czeskiego slangu młodzieżowego jest niesamowite tempo zmian zachodzących
w nim. Jest to prawdo po dob nie spowodowane szybkimi zmianami w otaczającym
świecie. Opisane zjawiska i trendy są częścią znacznie szerszego zagadnienia glo-
balizacji procesu komunikacji.

Młod zież jest zazwyc zaj dość krea tywną grupą społeczną, która
jest nie co mniej niż inne grupy ogra nic zo na sza blo nowym myś le -
niem. Znajdu je to wy raz także w języku, którym się posługu je, rea -
gując w ten sposób na otac zający świat. Zda niem Ha li ny Zgółko wej
(2004) najbard ziej „słowotwórczą” grupą społeczną w Pols ce są dziś

na wet – co może niek tórych zas koc zy – gim nazja liś ci i li cea liś ci, a nie 
stu den ci (jak to było w cza sach PRL-u).

Młod zi lud zie posługują się slan giem w ce lu utajnie nia ko mu ni ka -
tu, po to, żeby – jak sa mi mówią – „zgredy nie zawsze zakmi niły
bazę”. Jest to rod zaj bun tu prze ci wko tym gru pom, które próbują
okiełznać czy na wet zdo mi no wać do pew ne go sto pnia młod zieżo we
śro do wiska – czy li rod zi com, nauc zy cie lom itp. Chod zi za tem o kod
wyróżniający się spośród in nych od mian językowych, a za ra zem
o swois ty bunt w stosunku do języka po praw ne go, li ter ack ie go i ak -
cep to wa ne go przez tzw. wię kszość. Podążając za po trzebą „in noś ci”,
„swois toś ci”, odróżnie nia się od es ta blish men tu, młod zież zgłasza
chęć ma ni fes to wa nia swo jej od mien noś ci, a co za tym id zie także po -
trzebę odno wie nia języka (Zgółko wa 1996).

Każdy do rosły użytkow nik języka nie jednokrot nie prze ko nał się,
jak trudno zrozu mieć język młodych lud zi, posługujących się ta kim
slan giem. Tym bard ziej że ewo luu je on nie mal z mie siąca na mie siąc.
Jak pisze B. Cha ciński, trudno tu taj zo rien to wać się, które słowa są
jeszc ze mod ne, a które już wyszły z uży cia: 

Trendy już jest passe, fresz już nie jest dżezi, dżezi już nie jest edżi, edżi już nie jest 
seksi, seksi od ja kie goś czasu nie jest dżusi a dżusi nie jest fanki, więc może fleszi?
(Cha ci ń ski 2005, ostatnia strona obwoluty).

Nieprawdo po dob na dy na mi ka, a za ra zem prze mi jalność, wy razów 
w slan gu młod zieżowym spra wiają, że język ten jest obecnie de fac to
two rem okazjo nalnym, pre zen tującym efe me ryc zne tren dy i mo dy.
Owa mo da na okreś lone zwro ty rod zi me bądź za pożyc zone powsta je
najc zęś ciej na za sad zie wolnych sko jarzeń, przy czym wy razy te po ja -
wiają się znie nacka i rów nie szyb ko zni kają bądź zmie niają znac ze -
nie. Tem po owych zmian wciąż wzras ta, co także jest ilus tracją do-
świadcza nej przez młodych lud zi „cod zien noś ci” życia w pośpiechu
i w bie gu („wyś cig szczurów”). Wy raźne niegdyś różnice po ko le nio -
we skra cają się do okre su nie mal kilku lat – mod ne słowa funk cjo nują
przez je den se zon, a następnie zastę po wa ne są przez inne, świeże, ale
tak sa mo prze mi jające. Próba pre zen tacji ak tualnych i re pre zen ta tyw-
nych dla młod zieżo we go slan gu wy razów może oka zać się za da niem
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trudnym, po nie waż owa zmien ność słow nict wa wy przed za każdą nie -
mal ana lizę pro cesów do ko nujących się w tej dzied zi nie języka. 

Slang młod zieżowy jest niezwykle elas tyc zny, chłon ny oraz po -
datny na wpływy zewnę trzne. Kształtują go zja wiska najbliższe życiu
młodych lud zi, czy li me dia (pra sa, te le wizja, ra dio, In ter net, rekla ma)
wpływające też na ogół społec zeńst wa oraz najpo pu lar nie jsze w śro -
do wiskach młod zieżowych dzied zi ny zain te re so wań, hob by, rozryw-
ka (sport, muzyka, film) i częs to związane z ni mi za gra nic zne no win ki 
tech nic zne i języko we (kom pu te ry zacja, mo da itp.). Wy ni ka z te go, że 
za sięg oma wia nych tu taj zja wisk i pro cesów jest ogromny i trudny do
przeds ta wie nia w ogra nic zo nym ob ję toś ciowo ar tyku le, dla te go z ko -
niec znoś ci zajmiemy się tu taj tylko niek tóry mi dzied zina mi, które
wy wie rają wpływ na slang młod zieżowy. Do dajmy tylko, że slang mło- 
d zieżowy stał się w os tat nich la tach – z powodów, o których wspom -
nia no wyżej – atrak cy jnym te ma tem dla czes kich i polskich języko-
znawców. Z czes kiej stro ny można tu taj wspom nieć ta kich au torów
jak S. Čmejrková (1997), H. Chýlová (2008), S. Ne verkla (1999);
z polskiej stro ny H. Zgółko wa (1996), W. Kajtoch (1999) i in nych.

Niezwykle wy ra zis ty jest związek języka młod zieży z sze ro ko ro-
zu mianą kul turą muzyczną. Na pods ta wie upo dobań muzyc znych
kształtują się okreś lone pod ziały na zwo len ników konkretnych stylów 
muzyc znych, które tworzą w śro do wiskach młod zieżowych zam knię -
te grupy, sub kul tu ry czy na wet sek ty. Poszc zególne typy muzyki
oprócz wa lorów es te tyc znych (me lo dia, rytm) tworzą wokół sie bie
swoistą ideo lo gię, wspólno tę poglądów czy na wet sys temów war toś -
ci, nar zu cając tym samym młodym lud ziom konkretny styl życia. Są
to po zor nie as pek ty po zajęzyko we, ale związane one są jed nak dość
ściś le z językiem, co ilus tru je np. wy po wiedź li cea lis ty słuchac za
muzyki reg gae: 

Język, którym się posługuję, zawiera pewne słowa za czer p nię te z la ma j skie go
i an gie l skie go, wynika to z tego, że jestem członkiem wspól no ty rasta fa ria ń skiej,
a wię kszość utworów reggae pisana jest w języku an gie l skim i nie można dokładnie
oddać zna cze nia słów an gie l skich w języku polskim [...] an gie l ski jest niejako ob rzę -
do wym językiem ra sta fa riań skim i niektóre słowa an gie l skie mają niejako uświę co ne
zna cze nie (cyt. za: Zgółkowa 1996, s. 234).

Ta k że cza so pi s ma mu zy cz ne sto sują no men kla tu rę związaną ze
sty lem mu zy cz nym, któ rym się za j mują, do pa so wując ta k że styl wy -
po wie dzi do czy te l ni ka. W cza so pi s mach oma wiających ha vy - me tal
zna j du je my np. wie le zgru bień i ostry ję zyk. Wy da je się jed nak, że od
stro ny ling wi sty cz nej cie ka wa mo że być mu zy ka hip - ho po wa ze
wzglę du na swoją wy ra zi stość, wielo wy mia ro wość, ale prze de wszyst-
kim kre a ty w ność ję zy kową związaną już cho ć by z melo dekla ma cja -
mi. Ponad to wzbo ga ca nie slan gu hip- ho po we go to działanie świa do -
me i ce lo we. Ilu stracją te go pro ce su mo że być fra g ment utwo ru za ty -
tułowa ne go Slang au to r stwa ra pe ra Pe ze ta:

Za sta na wiać się to roz kmi niać
Przyglądać się to obcinać
Spać to kimać, wąchać to kirać
Chodzić – poginać
Lipa to przypał, at mo s fe ra to klimat
Pióra to włosy, mówisz styka to mówisz dosyć
Hajs to flota, bym był za po mniał kokosy – koka
Wiesz, marker to flama, żarcie to szama
Plota to fama, bilety zawsze sprawdza ci kanar
Klama to spluwa, mówisz dzięki mówisz dziękówa1

Cały ob szar twó r czy hi p - ho pu to fe no men bar dzo cie ka wy zwła-
szcza od stro ny słowo twó r czej. Piszą o tym wprost sa mi człon ko wie
ku l tu ry hip - ho po wej w swo ich te kstach, „two rzę no wosłowy, gdy bra -
ku je słów mi”2. Ja ko ce chy chara ktery sty cz ne te kstów hip - ho po wych
mo ż na wy mie nić ta k że wul ga ry za cję oraz prze ni ka nie an gli cy z mów – 
czasem zna cz nej ich ilo ści. Ilu stracją tych zja wisk mo że być fra g ment
cze skie go utwo ru Ame ri ka ze społu Bow Wa ve, gdzie obok wy mie nio -
nych cech wy stę pują do da t ko wo ce chy fo ne ty cz ne obe cnej češtiny.

tyři vostrý, tři ro ky na tvrdo, uděláš al bum, vo tom jak ses měl, jak se ti sedělo
ne zapřeš nic, něco i přidáš, to aby se vědělo, že seš to ty a tvo je al bum, co mi vždycky
                                                             chybělo
je dině ty, tvo je deska, né ty sračky vo ko lo, že seš to ty a tvo je flow, co se mi vždycky
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                                                               líbi lo
výhradně ty, tvo je hud ba, no vej styl, mo der no, furt to samý stokrát ji nak, hip ho pová
                                                              le gen do
oóó zko pče no, na toče no, pro mo na tvo je jmé no áno, pyžamo na do ma be reš se bou,
ne bu du zlo bit, sli bu ju mámo
je de me, kámo, půl roční nálož, kon cer ty, večírky, tur né áno, fi gu ry, dro gy a alko hol na
                                      mol, půlnoční cow boy chodí až ráno
chodíš a hrozíš, kou pils nový fáro, hmm, máš no vej zdroj, pálíš teď dobrý ské ro
je deš teď ve všem, kur va to je žrád lo, hmm, máš se teď dobře, hoď to na papír, no 
                                                         pré go, pré go
ne ser se s tim a kup gun, ukaž jim, že ho máš, seš to ty, je nom ty, seš king, seš king
niko mu nic ne da ruj, nevěř jim, sou tvý pra chy ma ny love ko ko be lo šme lo vim YO!

Możemy zna leźć, jak się okazu je, wspólne słow nictwo z kręgu
muzyki hip- ho po wej funk cjo nujące na polskim i czes kim grun cie. Są
to za pożyc ze nia wyłącznie an gielskie typu: flow ‘śpi ew anie w jednym 
rytmie z jednym ry mem’, sam pling ‘w yci ęcie frag men tu utwo ru
i uży cie go w in nym utworze’, pol. sam pel/czes. sampl ‘fra gment pły-
ty in ne go wyko naw cy’, sam pler ‘urządze nie lub pro gram na kom pu -
ter ze, służący do wy ci na nia sam pli’, beef ‘utar czka słowna międ zy ra -
per a mi w ich utwo rach’, freestyle/czes. fris tajl lub spit tin ‘r ym ow anie
na żywo w po jedynku na rymy międ zy ra per a mi’, diss ‘o stra krytyka
za war ta w utworze’, be gi pol. też bag gin sy ‘wo rk ow ate spodnie no-
szone przez ra perów’, break/brejk czy li ‘breakdance’, b- boy/bi boy/
/break- boy czes. też brejkař ‘ta ncerz breakdance’, b- girl/bi gerl/break-
 girl ‘ta nce rka breakdance’, to prock ‘w yj ście b- boya’ po wer mo ves ‘f i- 
g ury ro tacy jne wy ma gające siły kon dyncji i zaan gażo wa nia’, back-
spin ‘obrót na ple cach’, swi pe ‘obrót ciała wokół własnej osi’, foot-
work ‘p orusz anie no ga mi na par kie cie na podpar tych rę kach’, freezy
‘z atrz ym anie się na kil ka sekund w ja kie jś po zycji’. Są wśród nich
także skróty po chodzące od an gli cyzmów: MC (Mas ter of Cre mo ny) – 
‘r aper’, DJ (Disc Jokey) ‘ts.’. Rzad ziej an gli cyzmy ta kie są różny mi
lekse ma mi o tym samym znac ze niu, np. pol. squad obok czes. crew
‘gr upa hip- ho po wa’; pol. hop obok czes. ho per/rafnek/vosáb ‘o s oba
słuchająca muzyki hip- hop oraz ubie rająca się w sty lu bag gy’.

Nie odłącz ny ele ment nu r tu hip- ho po we go sta no wi też graf fi ti,
cho ciaż nie jest ści śle związa ne z mu zyką. Ję zyk te go nu r tu po wsta -

wał w ra mach słow ni c twa hip- ho po we go, na to miast na grun cie sa me -
go graf fi ti kształtują się nie ja ko w dru giej ko le j no ści ję zy ki spe cja li-
sty cz ne związa ne (np.) z działal no ścią okre ślo nej gru py ar ty sty cz nej.
Ta k że i tu taj zja wi skiem do mi nującym jest wa r stwa le ksy ka l na an gie -
l skie go po cho dze nia: wri ter/wra j ter ‘twórca na ścien nych ma lo wi deł’
(by wa rów nież na zy wa ny wan da lem lub ta len tem), toy ‘niedo- świa d -
czo ny lub nie kom pe tent ny wra j ter’, tag ‘podpis graf fi cia rza, któ ry po -
przez wy myślną fo r mę sta je się sam w so bie dziełem graf fi ti’; ta ger
‘wrajter wy ko nujący ta gi’, throw up ‘szybki wrzut, wy pełnio ny jed -
nym ko lo rem, z jed nym konturem’, jam/dżem ‘impreza oko li cz no-
ścio wa, pod czas któ rej ścia ny są le ga l nie malowane’. 

Obok te go ma my przykłady ro dzi me lub an gie l skie cha ra kte ry-
sty cz ne ty l ko dla ję zy ka pol skie go ty pu: król ‘najbardziej wszech-
stron ny w da nej ka te go rii wrajter’, sre bra ‘malowidła na du żych
powierzchniach’, zmo tać pro jekt ‚‘narysować obrazek’, bądź dla ję -
zy ka cze skie go: pa nel ‘graffiti pod ok na mi wagonu’, bomb ‘szybko
na ma lo wa ne graffiti’, fresh ‘początkujący wrajter’, can ‘puszka
sprayu’ (wię kszość cze skich przykładów po cho dzi z ję zy ka angie l -
skie go).

Jak wy ni ka z po wy ższych ze sta wień zna cz na część słow ni c twa
cze skie go i pol skie go związa ne go z ku l turą hi p - ho pową nie ró ż ni się
od sie bie w spo sób znaczący. Spo wo do wa ne to jest do mi nacją an gie l -
skich za po ży czeń w obu ję zy kach, któ re prze j mo wa ne są naj czę ściej
w ory gi na l nej fo r mie. Słow ni c two ro dzi me sta no wi w in te re su-
jących nas ję zy kach pewną ty l ko część, w któ rej dość wy ra ź nie wy ró -
ż niają się po to cy z my i wul ga ry z my.

Pra sa sta no wiła za wsze i sta no wi do dziś po tężną siłę kształtującą
opi nię pu b liczną, a w od nie sie niu do młodych lu dzi i pra sy mło- dzie -
żo wej jest to stwier dze nie tym bar dziej pra wdzi we. W tym dru gim
przy pa d ku od działywa nie me diów mo że być zna cz nie si l nie j sze, bo
młody człowiek jest zna cz nie bar dziej po da t ny na wpływy ze w nę trz -
ne w okre sie doj rze wa nia i kształto wa nia się je go oso bo wo ści. Ję zyk
eks pre sy w ny cza so pism młod zie żo wych dąży do ma ksy ma l nej kon -
de nsa cji in fo r ma cji (eko no mia ję zy ko wa), ale wpro wa dza też ele men -
ty hu mo ru i za ba wy słowem, a ponad to ope ru je też emo cja mi w kró t -
kich ty tułach czy pod pi sach pod fo to gra fia mi. Treść ta kich prze ka zów 
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mu si być nie zwy kle su ge sty w na czy li niosąca spo ry ładu nek emo cjo -
na l ny np. Ale sia ra!!! al bo Fun na ma ksa itp.

Chcąc do trzeć ze swoim prze ka zem do grup młod zieżowych, pra sa
z jed nej stro ny wykorzys tu je język lud zi młodych (sto sując np. słow -
nictwo typu czad, luz, od lot, krę cić, to talny), z dru giej zaś stro ny
wpływa na tworze nie nowych wy rażeń slan gowych i mecha niz mów ich 
tworze nia po przez sto so wa nie np. kalk językowych w tych cza so pis -
mach, które są prze dru kiem ob cej pra sy (np. „Bra vo”). Jest to za tem
właś ci wie sty li zo wa nie języka pra sy młod zieżo wej na język młod zieży.

W pro ce sie tym ta k że i w tej dzie dzi nie du żo mie j s ca – jak mo ż na
się do my ślić – za j mują an gli cy z my. Te ksty są właści wie na szpi ko wa -
ne an gie l ski mi zapo ży cze nia mi, zwłasz cza chara ktery sty cz ne jest to
dla wer sji cze skiej por.: be a u ty den ve dvou, čarovné halloweenské re -
ce p ty, cra zy účes, my cra zy sto ry, ro le se xy al fa z Pána prstenů, se xy
bojovník, se xy zpevák, se xy plakát, dokonalé a se xy líčení, cítit se se xy, 
se xy pod prsen ka, se xy mrkno ut okem, se xy křivky, cra zy fan, fun ny
sms, be a u ty ra dy, be a u ty news, be a u ty se r vis, hot lo ve, hot shots, hot
news, hot star, hot words, klub »bad girl« itp. Dla wer sji pol skiej
przykłado we od po wied ni ki: mi goczące ma ke -u py, tri ki na su per lo ok,
dzie w czę cy luk, lu kaj tu taj, astro ne wsy, no risk – no fun, je steś hap py,
no wo cze s ny de sign.

Na łamach przegląda nych ma ga zy nów młod zie żo wych mo ż na też
zna leźć przykłady, któ re na le żałoby za kwa lifi ko wać ja ko neo lo gi z my 
(czę sto ty l ko oka zjo na l ne). Wśród pol skich przykładów mo ż na by
wy mie nić na stę pujące: po je cha na fo ta, wy cza ić akcję, od ba je rzo ne
mo to ry lub sta r sze nie co wy pa sio ne ko mór ki. Ja ko cze skie ek wi wa -
len ty po ja wiają się: be sto f ka, ce sto man ka, klu ko la p ka, be j va l ka ‘bý-
valá dívka’, stíhačka ‘dívka která z nedůvery sle du je svého chla pce’,
zvířátkářka ‘dívka, která má ráda zvířata’, diskárna ‘diskotéka’, nej-
zaláskovanejší mesíc, pa r ty roz cuch itp. Część z nich two rzo na jest
jak wi dać za po mocą stan dar do wych pro ce dur, czy li po przez su fi ksa -
cję bądź ko m po zy cję. Cie ka wsze re zu l ta ty mo ż na jed nak zaob se r wo -
wać, kie dy już pod stawą dla no wo two rzo nych wy ra zów są eks pre -
sywi z my, por. ście mnia c two < ście mniać, zgla no wać < glan czy mę -
ski od po wied nik fo r my la ska ‘dzie w czy na’  la sek (osta t nio ra- czej
cia cho) itp. 

W gru pie wy razów ekspresy wnych po ja wiają się w slan gu mło-
dzieżowym stosunkowo częs te os tat nio zdrob nie nia, np. pol.: ko leś,
mięs ko, jed zonko, strawka, idejka, ciałko, te ma ci ki ma tu ralne, teś cik,
warzy wko, wi ta min ki, w porząsiu, zwier zac zki, oraz czes. srdíčkový
příbeh, randíčko, hadříky, dopísek, fórky, batůek, bezva ak cička, flir-
tík, idyl ka, rocková par tička, sklad bička, ka pel ka, ča sopísek, modýlek,
kap sička, ka belíčka, ulít lé fo tečky, te lulíbá záleitůstka ‘krém na
zpevnení prsou’, hříšek z mi nu los ti itp. W języku polskim po ja wiają
się w tej sa mej funk cji (ekspresywnej) także zgru bie nia typu:
spadówa, goś ciówa, chamówa, poz drówa, fo ta, kla ta, piącha, kum pe -
la, por nol, hi cior, ale tych w języku czes kim chy ba próżno szu kać, są
rzad koś cią. 

Epi te ty war toś ciujące lub okreś lające re pre zen tują w polskim
i czes kim slan gu młod zieżowym głów nie cząstki: su per (su per to reb -
ka, su per girl, su per ko leś; su perkámoška, su per článek, su per po cit,
su per mo del ka) – w czes kim języku wa rian tem słowa su per jest też
čupr np. čupr hol ka; ex tra (pol. ex tra gadże ty; czes. ex tra son da); me ga
(pol. me ga show roku, me ga kon cert; czes. me gao dolný te le fon, me ga
spotře ba); to talny/to tal/totálne (pol. to talny od lot, czes. to tal mix,
totální bom ba, být totálne out). W czes. także maxi (maxi soute), hy -
per (hy per dlouhý kabát), hustý (to všechno by lo hustý). Przy czym jak 
wi dać na przykładach mogą one tworzyć hy brydy lub klasyc zne
złoże nia ewen tualnie zes ta wie nia.

W dalszej częś ci ar tykułu sku pimy się na języku młod zieży
związa nym z kom pu te ry zacją, który W. Bursz ta (2003) okreś la mia -
nem języka ins tant. Niesłycha nie szyb ki rozwój w tej dzied zi nie
spowo do wał powsta nie ża rg onu kom pu te ro we go związa ne go z in for -
ma tyką, cy berkul turą i In ter ne tem. Cha rak te rystyczną cechą ża rg onu
kom pu te ro we go, zwłaszc za młod zieżo we go jest „uczłowiec za nie” al -
bo też oswa ja nie słow nict wa z nim związa ne go po przez wpro wad za -
nie okreś leń będących w powsze chnym uży ciu, ale np. w nowym
znac ze niu (czy li w prak ty ce dość częs to choć nie zawsze neo se manty -
zacja). I tak mamy dla języka polskie go nastę pujące okreś le nia z tej
dzied zi ny: la gi ‘opóźni enia w przepływie inor macji w in ter ne cie’,
koś ci ‘czę ści kom pu te ra’, tward ziel ‘twardy dysk’, hu lać ‘działać’,
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gład zik, mi ziacz ‘p anel do tykowy’, pa ker ‘pr ogram do de kom pres ji
da nych’ lub de ry wa ty typu: kla wi ra ‘kl awi at ura’, stałka ‘stałe łącze
in ter ne to we’, za trybić ‘zacząć działać’. W czes kim z ko lei można wy -
mie nić: pa vuči na ‘sieć in ter ne to wa’, flaška ‘p amięć prze nośna’ (flash
disc), překlik ‘błęd ne kliknię cie w kla wia tu rę’, upíra tit ‘ni el egalnie
ko pio wać’, bez mekt ‘kl awisz kla wia tu ry’ itp.

I znów jak wszęd zie po ja wiają się tu w dużych iloś ciach za poży-
cze nia z an gielskie go cza sem wspólne cza sem różne dla obu języków,
por. pol./czes. komp ‘ko mp uter os o bis ty’, pol./czes. ad min ‘a dm ini -
strator kom pu te ra’ (w czes. też ad mouš, aj ák), pol./czes. apdejt ‘a ktu -
al izacja stro ny kom pu te ro wej’, pol./czes. re min der ‘prz ypo mni enie’,
pol./czes. upgrade ‘a ktu al iz ować, podno sić po ziom’, pol./czes. flop
flop py disc (w czes. też flopáč), pol./czes. forwardnąć/for vardnout
‘przesłać mai la da lej do ko le jnej os oby’, pol./czes. sur fo wać/sur fo vat
‘przeglądać stro ny in ter ne to we’, pol./czes. wy pa lić płytę/vy pa lit
‘nagrać coś na płytę’; różniące się choć cza sem tylko nieznac znie
okreś le nia to: pol. kle pać, stu kać/ czes. dat lo vat, ukat ‘st ukać w kla -
wia tu rę’, pol. wy pa lar ka/ czes. smaár na ‘urządze nie do na gry wa nia
płyt, na gry war ka’, pol. pingwin/ czes. li nuch ‘sy stem Li nuks’.

Oprócz tych wy mie nio nych przykładów war to też wspom nieć
o domowych stro nach in ter ne towych, które ja ko niezwykle po pu larne 
narzęd zie in for macy jne rów nież kształtują pro ces ko mu ni kacji mło-
dych lud zi (Ne werkla 1999). I tu taj mamy także słow nictwo funk cjo -
nujące w obu ba da nych językach z tym samym znac ze niem, częs to za -
pożyc zone, por. pol./czes. priv ‘pr ywa tna roz mo wa na cza cie’, pol./czes.
kick ‘do stać kicka, czy li zos tać wyr zu co nym za złe za cho wa nie z cza -
ta’, pol./czes. ban ‘do stać ba na, jak wyżej zos tać wyr zu co nym’,
pol./czes. flood ‘k opi ow anie tych samych wy po wied zi podczas roz -
mowy’. Obok te go wy razy cha rak te rystyc zne tylko dla języka pol-
skie go: gad, ga du lec lub GG ‘k om un ik ator in ter ne towy ga du- ga du’,
tal ka nie ‘ro zm owa przez In ter net’; a tylko dla języka czes kie go np.:
tla chár na ‘czat in ter ne towy’, seznam ka ‘str ona in ter ne to wa dla sa -
motnych’.

Najbard ziej cha rak te rystyczną cechą ko mu ni kacji in ter ne to wej
jest jed nak jak się wy da je skra ca nie, które jest nie ja ko swoistą grą

o prze ka za nie in for macji w jak najbard ziej skon den so wa nej pi gułce –
do te go ce lu przeznac zone są ko dy in ter ne to we złożo ne z akro nimów
po chod ze nia rod zi me go lub za pożyc zo nych z języka an gielskie go.
Zja wis ko to połączone jest z glo ba li zacją, po nie waż – jak można się
do myś lić – częs to te same pożyc zki obsługują kil ka języków- biorców. 
Spo tykamy wie le an gielskich wy razów, których czes kie czy polskie
ekwi wa lenty są dłuższe, dla te go niek tórzy piszący dają im pierw-
szeństwo, np. if (pokud, jeś li), hi (ahoj, cześć), I (já). Niek tóre wy razy
skra cane są po przez us u nię cie sa mogłosek, np. pls (please ‘prosím’).
Ale najc zęś ciej spo tykamy się ze skróta mi typu BTW (by the way ‘mi-
m och odem’), IMHO (in my hum ble opi nion ‘podle mé ho skrom né ho
názo ru’), ASAP (as soon as pos si ble ‘co ne jdříve’), OT (off to pic ‘mi-
mo té ma ho vo ru’). Te os tat nie to skrótow ce utwor zone od pierw-
szych li ter an gielskich wy razów – po pu larne zarówno wśród mło-
dzieży czes kiej jak i polskiej także w ko mu ni kacji SMS- o wej (Szcze -
pańska 2009, s. 55–56). 

Po lacy i Cze si nie mają w rod zimym re per tuarze aż tak wie lu akro -
nimów, ale niek tóre skróty te go rod zaju upowszechniły się w języku
młod zieży, por. pol. APO ‘a przy okazji’, ATSD ‘a tak swoją drogą’,
BP ‘bar dzo prze praszam’ , MSZ ‘moim skromnym zda niem’ , ZW ‘za-
raz wra cam; czes. CTJ ‘co to je’, DMSN ‘dle mé ho skrom né ho názo -
ru’, DD ‘dobrý den’, JJ ‘jo jo/ jasně’, JJPT ‘jo, jo, přesně tak’ itp.

Główną przyc zyną sto so wa nia tu taj skrótów jest dążenie do jak
najszybsze go prze kazu in for macji, ale uży wa nie skrótów pod kreś la
także przy na leżność do różnych grup dys kusy jnych, forów in ter ne -
towych, czatów oraz sy gna li zu je zna jo mość obo wiązujących tam za -
sad ko mu niko wa nia się a także odręb ność czy na wet wyjątkowość ich 
użytkow ników.

Do da t ko wo je sz cze nie któ re akro ni my pełnią nie ja ko fun kcję kry -
p to ni mów za po mocą któ rych mo ż na obejść pe w ne prze pi sy ne ty kie ty 
(czy li zbio ru za sad właści we go za cho wa nia w sie ci), te mia no wi cie,
któ re za ka zują sto so wa nia wul ga ry z mów. Oczy wi ście wadą tych
skró tów – jak za wsze w przy pa d ku ich sto so wa nia – jest ich nie zro zu -
miałość wśród od bio r ców. Na fo rach in ter ne to wych zda rzają się pro -
śby o wy ja ś nie nie da ne go skró tu, co sta wia pod zna kiem za py ta nia

249 250



eko no mi cz ność wy po wie dzi, a tym sa mym ich fun kcjo na l ność. To, co 
w założe niu miało upra sz czać i ułatwiać ko mu ni ka cję, w rze- czy wi -
sto ści utrud nia ją i blo ku je.

Ob se r wując nie któ re ty l ko zja wi ska związa ne z fun kcjo no wa niem
slan gu młod zie żo we go, mo że my zaob se r wo wać ki l ka cha ra kte ry sty-
cznych dlań ten den cji. Już w la tach dzie wię ć dzie siątych pi sał o tym
F. Uher (1996, s. 126), że zmie nia się cha ra kter gwar śro do wi sko wych 
i slan gu, któ re nie tworzą już, tak jak kie dyś, za mknię tej i zro zu miałej
ty l ko dla okre ślo nych od bio r ców gru py wy ra zów. Prze ciw nie, wy ra zy 
te właś nie za po śred ni c twem me diów upo wsze ch niają się i wchodzą
co raz czę ściej w skład od mia ny kolo k wia l nej. Na wet ar got, mający
da w niej cha ra kter je sz cze bar dziej za mknię ty niż slang, sta je się co raz 
czę ściej ele men tem składo wym ję zy ka po to cz ne go. Mo ż na jed nak
w świe t le przy to czo nych po wy żej przykładów za ry zy ko wać te zę, że
slang młod zie żo wy do pe w ne go sto p nia ujed no li ca się ta k że po przez
sto so wa nie an gli cy z mów, a więc za miast uory gina l nia nia i od ró ż nia -
nia się (jak to było da w niej) na stę pu je je go uni fi ka cja w ob rę bie wie lu
ję zy ków – nie ty l ko w cze sz czy ź nie i pol szczy ź nie.

Sza le ń cze te m po zmian w ję zy ku młod zie ży jest – jak się wy da je –
od zwier cied le niem pa nujące go dziś na świe cie zwa rio wa ne go te m pa
ży cia (przysłowio wy już i wspo mnia ny wy ścig szczu rów). Ję zyk mło- 
dzie ży naj szy b ciej re a gu je za wsze na wsze l kie bo dź ce, w tym ta k że na 
no we zja wi ska ota czającej go post moder nisty cz nej rze czy wi sto ści.
Opi sa ne te m po zmian po wo du je pe wien ro dzaj cha o su lub przy naj -
mniej nieładu w tej sfe rze ko mu ni ka cji ję zy ko wej. Jak już wspo mi na -
li śmy, trud no jest pi sać w spo sób wiążący o zja wi skach, któ re zmie -
niają się z mie siąca na mie siąc al bo szy b ciej i trud no nadążyć z re je-
stro wa niem no we go słow ni c twa młod zie żo we go a tym bar dziej po ku -
sić się o oce nę, któ re z no wych le kse mów są ty l ko efe mery cz ny mi
oka zjo nali zma mi, któ re zaś na dłużej będą mogły za ist nieć w świa do -
mo ści użyt ko w ni ków.

Omó wio ne po wy żej zja wi ska i tren dy wpi sują się, jak się wy da je,
w sze r szy zna cz nie pro ces glo ba li za cji ko mu ni ka cji. Zna cz nie wię cej
jest zresztą ta kich zja wisk, któ re mo ż na by wy mie nić ja ko ilu stra cję
owe go pro ce su. Pe w nych zmian nie da się oczy wi ście uniknąć i na le ży
się z ni mi po go dzić, ale ist nie je uza sa d nio na oba wa, czy nie będą one

pro wa dzić do „za śmie ca nia” ję zy ka ele men ta mi nie pożąda ny mi, co
mo że od bić się nie ko rzy st nie ta k że na wa lo rach este ty cz nych pro ce sów 
komu nika cy j nych. O ile bo wiem ję zyk młod zie ży ko ja rzył się do tej
po ry ra czej po zy ty w nie ja ko re ze r wu ar ory gi na l nych i inte li gen t nych
po mysłów i roz wiązań, te raz wy wołuje nie kie dy mie sza ne uczu cia,
a cza sem – sko ja rze nia ne ga ty w ne (wul ga ry za cja). Jed nak po nie waż za
wszy stko w ży ciu trze ba płacić, więc mo że ta ka właś nie jest ce na po stę -
pujących w za bó j czym te m pie pro ce sów cywi liza cy j nych… 
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An na Zu ra
Wrocław

Pre su po zycje py tajne w dia lo gu me dialnym na
przykład zie pro gra mu Otázky Václa va Mo ravce

Ke y words: con ver sa tio nal dia log in me dia, Czech me dia, in ter roga ti ve pre sup po si -
tions, ca l qu es in dia log 

Słowa klu czo we: dia log me dia l ny, cze skie me dia, py ta nia pre supo no wa ne, re p li ki
w dia lo gu, Otázky Václava Mo ra v ce

Abs tract

The aim of the pu bli ca tion is to examine the in ter ro ga tive pre sup po si tions in the
Czech language in the con ver sa tio nal dialog on the basis of the Otázky Václava
Moravce program. Pre sup po si tio nal questions belong to the class of ini tia to ry calques 
which imply a question through as cer tainment, despite the absence of ex pli ca tive
factors. In the course of the un der ta ken analysis, it has been noted that the calques
employed by the moderator of the program are chiefly inclusive and polemical, with
the polemical calques fre quen tly taking the form of attacking calques with the use of
the direct address to the receiver and eva lua tive lexemes. It has also been revealed that 
the position of the moderator in the con ver sa tio nal dialog in media is dominant, which 
is validated by the lin guis tic means of ex pres sion. 

Celem artykułu jest zbadanie pre su po zycji pytajnych języka czeskiego w dialogu
kon wer sacy jnym w oparciu o program Otázky Václava Moravce. Pytania pre su po no -
wa ne należą do zbioru replik inicjacy jnych, które poprzez kons ta tacje implikują
pytanie, pomimo braku czynników eks pli cytnych. W toku prze pro wad zo nej analizy
stwierd zo no, że repliki używane przez mo de ra to ra mają przede wszystkim charakter
inkluzy wny oraz po le mic zny, przy czym repliki po le mic zne często przyjmują postać
replik atakujących z zas to so wa niem bezpośrednie go zwrotu do odbiorcy oraz
leksemów o cha rak ter ze war toś ciującym. Wykazano także, że w medialnym
dyskursie pu blic znym pozycja mo de ra to ra jest dominująca, co potwierd zane jest
także przez językowe środki wyrazu.

Ce lem ni nie jsze go opra co wa nia jest zba da nie pre su po zycji py -
tajnych języka czes kie go w dia lo gu kon wer sacy jnym rea li zo wa nym

w te le wi zy jnej przes trze ni me dialnej. W ana li zie ma te riału opar to się
o za pis wy bra ne go pro gra mu, od lat na da wa ne go przez czeską te le -
wizję, za tytułowa ne go Otázky Václa va Mo ravce, dostępne go w Kor -
pu sie DIALOG1. 

Wybór os oby mo de ra to ra jest nieprzy pad kowy, Václav Mo ra vec
na leży bo wiem od lat do ak ty wnych dzien ni karzy, wcześniej zyskał
po pu lar ność pra cując w ra diowych stacjach BBC (re dak cja czeska)
i Frekven ce1 (por. Havlík 2007, s. 3). Ak tualnie je go au torski pro gram 
emi to wa ny jest w te le wizji pu blic znej z krótki mi przerwa mi od 2004
roku, w jednym z najbard ziej po pu larnych ka nałów ČT1 oraz w paś-
mie dużej oglądalnoś ci (nied zie le, godz.12.00)2. Możemy uznać, iż
je go wystąpie nia mają duży wpływ na kształto wa nie opi nii pu blicz-
nej. Mo ra vec pro wad zi pro gram, do które go za prasza prze de wszyst-
kim goś ci mających wpływ na czeską scenę po li tyczną, roz mowy od -
by wają się w for mie wy wia du z jedną os obą lub dys kus ji z kilko ma
przeds ta wi cie la mi, najc zęś ciej, różnych opcji po li tyc znych.

Przed mio tem ni nie jszej ana li zy jest wy wiad, będący przykładem
dia lo gu kon wer sacy jne go, pro wad zo ny na wyższym po zio mie ko mu -
ni kacji o zna mio nach pres tiżu, w którym po ja wiają się przykłady py -
tań pre su po no wa nych. Jak zauważa Bar ba ra Bo niecka: 

Nadawca liczy na to, że poza krótkim tak/nie, lub ich ekwi wa len ta mi, od bio r ca
tekstu ma coś więcej do po wie dze nia. Jak można sądzić jest to forma wy po wie dzi
bardziej wyra fi no wa na i przez to pre sti żo wa (por. Boniecka 2000, s. 81).

Dia log w swej is to cie po le ga na wy mia nie re plik międ zy in ter loku -
to ra mi. Je go ce le by wają różne, w za leżnoś ci od da ne go kon teks tu,
jed nak ce lem pry marnym po win na być rea li zacja funk cji ko mu ni ka -
tywnej języka, cze go wy ni kiem byłoby po rozu mie nie obu ad wer -
sarzy. Jan Mu kařovský w klasyc znej pra cy z te go za kre su Dia log
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1 Korpus DIALOG 1.1. Praha: Ústav pro jazyk český, AV ČR, 2012. On-line
pod adresem: ttp://ujc.dialogy.cz. Wszelkie cytaty z korpusu zawarte w ni nie j szym
ar ty ku le są za pi sa ne zgodnie z za sa da mi cy to wa nia korpusu DIALOG.

2 Informacje zaczerpnięte ze strony web Czeskiej Telewizji: http://www.ce ska -
tele vi ze.cz/porady/1126672097-o tazky-vac lava-mora v ce/1242-o - po ra du/.



a monolog (1948) zwra ca także uwagę na inne ce le in te rak cji wer -
balnej:

[…] lidé shromažďují se toliko za účelem hovoru, často ve zvláštních místnostech,
a je-li hovořících více než dva, bývá mezi nimi jeden (ho sti tel), jenž bdí nad tím, aby
hovor zůstával vzdálen jak vzájemných citových a volních vztahů mezi oso ba mi, tak
i aktuální situace předmětné. Za těchto okolností dochází ke kon ve r sa ci, k hovoru pro
hovor sám, do jisté míry samoúčelnému a proto dosti silně este ti c ky zabarvenému
[…] (por. Mukařovský 1948, s. 137). 

Jed nak biorąc pod uwagę dia log w przes trze ni me dialnej na leży
oc zeki wać, iż zdarze nie to ma pew ne okreś lone ce le. Roz mów cy spo -
tykają się w stu diu te le wi zy jnym, aby w pierwszej ko le jnoś ci prze ka -
zać no we in for macje, przedys ku to wać je i z po mocą narzęd zi tech nicz-
nych, ja ki mi dys po nu je te le wizja, prze ka zać ko le jne mu, wtór ne mu
od bior cy, którym jest rzesza te le wid zów.

Inicja to rem roz mowy jest dzien ni karz, które go rolą jest za da wa nie 
py tań, co oznac za, iż jest on wy ra zi cie lem re plik inicjujących. In ter -
loku tor przy jmu je rolę od bior cy, a tym samym je go reak cje wer balne
są re pli ka mi rea gujący mi. Za tem ideą dia lo gu jest wy mia na re plik3,
po międ zy na dawcą i od biorcą, którzy zajmują wo bec sie bie po zycje
ad wer sa tywne, na co wskazu je Bar ba ra Bo niecka:

Postawa ad wer saty w na pa r t ne rów kon wer sa cji ma podłoże aksjo lo gi cz ne. To
znaczy, że intrygujące (za chę cające do wy po wie dzi) są wszelkie sądy, w których do -
ko nu je się (często bardzo zde cydo wa ne go, ostrego) war to ścio wa nia rze czy wi sto ści
(Boniecka 2000, s. 88)4.

In te rak cja wer bal na międ zy mo de ra to rem a po li tykiem może być
prze ja wem dążenia do zgo dy lub spo ru. De cy zja o tym, w ja kim kie-
runku po toc zy się dys kus ja jest w ges tii dzien ni kar za, który może wy -
brać jedną z tych dwu możli woś ci. To mo de ra tor jest gos po darzem
spotka nia, który roz ma wia w imie niu nie tylko własnym, ale także
w imie niu ob serwa torów pro gra mu, wid zów, którzy mogą sta no wić
pu blic zność pośrednią (przed od bior ni ka mi) lub bezpośrednią (w stu -
dio te le wi zy jnym)5. Na leży także pa mię tać, iż mo de ra tor jest pra cow -
ni kiem konkret ne go przed siębiorstwa działające go w obszarze mass
me diów, względem które go ma zo bo wiąza nia i w pewnych przy pad -
kach będ zie działał w in te re sie swoich mo co daw ców.

Dążąc do zgo dy w dys kur sie pu blic znym, mo de ra tor po wi nien
przes trze gać za sad koo per acji (styl koo per a cy jny) i sta rać się zrozu -
mieć oma wia ny te mat lub pro blem w imie niu własnym oraz w imie -
niu te le wid zów, których jest przeds ta wi cie lem. Sta wiając w cen trum
zain te re so wa nia przed miot wy po wied zi jest szan sa na to, że obaj roz -
mów cy tym sposo bem osiągną po rozu mie nie w da nym te ma cie.
Oznac za to także, iż roz mo wa jest rzec zo wa, ana li tyc zna, ale przez to
może się wy da wać nud na w od biorze. Ta ki efekt może być jed nak nie -
za do wa lający dla mo de ra to ra, który będąc przeds ta wi cie lem świa ta
me dialne go walc zy także o tzw. oglądalność, czy li zain te re so wa nie
od biorców. Aby podtrzy mać zain te re so wa nie te le wid zów, mo de ra tor
może w tym ce lu zas to so wać różne za bie gi wer balne o zna mio nach
prowo kacji, na co zwra ca uwagę Svět la Čmejrková: 

Protože se obecně má za to, že televizní rozhovor je tím zajímavější, čím je
kontroverznější a ostřejší, snaží se moderátoři občas protichůdné postoje vy hro tit a
kontr ove rzi podnítit (Čmejrková 2003, s. 84).

Dążenie do wzbud ze nia zain te re so wa nia te le wid zów ma cha rak ter 
wie lopłaszc zy znowy z zas to so wa niem różnych sposobów6. W sytua-

255 256

5 W pro gra mie Otázky Václava Moravce nie ma za pro szo nej pub li cz no ści do
studia tele wizy j ne go.

6 Mając na uwadze reklamy zlecane, przy go to wa ne i emitowane w stacji tele wi zy j -
nej, w której program jest nadawany, możemy zaobserwować, że najczęściej zwraca

3 O cha ra kte rze replik wy cze r pująco wy po wia dają się: Josef Mistrík (1979),
Olga Müllerová (1982, 2013), Karel Ha u sen b las (1984), Světla Čmejrková (2003,
2013), Milan Havlík (2013).

4 Boniecka powołuje się także na artykuł J. Puzyniny O dyskursie oceniającym
i dyrektywnym w tekstach prasy codziennej, „Poradnik Językowy” 1984, z. 2, s. 69–78 
i zaznacza, że „Uczona wskazuje na aspekt moralny, estetyczny, pra gma ty cz ny, czyli
uży tecz no ścio wy, poznawczy, czyli pra wdzi wo ścio wy, religijny, czyli dotyczący
relacji war to ścio wa nych zjawisk wobec sacrum. Omówiła też językowe wykładniki
postaw oceniających” (Boniecka 2000, s. 88).



cji, kiedy mo de ra tor zde cydu je się apliko wać styl kon fron tacy jny
w re pli kach inicjacy jnych, to pro wad zi wówczas świa dome działania
zac zepne, czy to po przez brak zgo dy z częś cią me ry to ryczną wy po -
wied zi goś cia, czy po przez atak per so nalny. Wówczas sta je przed
szansą wykreo wa nia show, przyku cia uwa gi te le wid zów i zwię ksze -
nia oglądalnoś ci (dzię ki te mu je go pro gram na dal jest emi to wa ny).
Pro gram przy go to wa ny w ten sposób – ze stałym podtrzymy wa niem
zain te re so wa nia wid zów – sta no wi żywą dys kus ję, jest za przec ze -
niem nu dy. Ce lem głównym w pro gra mie jest w tym przy pad ku szyb -
ka wy mia na re plik w dia lo gu, co wpływa na ogólną dra ma ty zację tek-
s tu (por. Mis trík 1979; En cyk lo pe dický slovník češti ny 2002, s. 375)
i sta no wi swoistą grę ko mu ni kacyjną. 

Można uznać, że dia log w przes trze ni me dialnej tra ci do pew ne go
sto pnia swo je pods tawo we ry sy prawd zi we go, pierwot ne go dia lo gu –
nie ma tu bo wiem roz mowy typu face to face, dia log „nie dzie je się”
tylko międ zy na dawcą i od biorcą – jest przed mio tem ob serwacji pu -
blic znoś ci, o czym wiedzą obie stro ny sytuacji ko mu ni kacy jnej. 

[...] mediální dialog [...] není dia lo gem v pravém slova smyslu. Jeho důležitým
konstitutivním rysem je jeho obrácenost k publiku, orien ta ce na posluchače či diváka,
který je svědkem a ještě výstižněji řečeno pravým cílem, k němuž je dialog směrován
(Čmejrková 2003, s. 85).

Svět la Čmejrková zauważa, że ten typ dia lo gu, który jest częś cią
działania środ ków ma so we go przekazu, nie jest już tylko dia lo giem
skie ro wa nym ‘do ko goś’ (układ na daw ca- od bior ca), ale prze de wszyst-
kim jest on ‘dla ko goś’ (po ja wia się trze ci, bierny uc zest nik dys kus ji,
czy li pu blic zność) (por. Čmejrková 2003, s. 85). W ta kiej sytuacji ko -
mu ni kacy jnej me dialny dia log kon wer sacy jny jest tea tra li zo wa ny, sta-
no wi show, a jednym z reży serów przeds ta wie nia sta je się mo de ra tor.

Ob serwa tor wy wia du i je go uc zest ni cy mogą doświadczyć sytua-
cji, w której pos ta wa kon fron ta ty wna part nerów w dia lo gu może przy- 

c zy nić się do zgo dy i po rozu mie nia. Jan Mu kařovský zwra cał uwagę,
że będ zie to wówczas uwa runko wa ne in tencją in ter loku torów: 

Rozmluva prvního typu vyz d vi hu je pro ti klad mezi „já” a „ty”; v dialogu takto
zaměřeném pronikají zvlášť zřetelně prvky citové a volní. Nejkrásnějším jeho
případem je proto hádka, od níž je již jen krok ke vzájemnému jednání (Mukařovský
1948, s. 135).

Za gadnie nie zja wiska „dążenia do zgo dy po przez spór” w dys kur -
sie pu blic znym jest także przed mio tem ba dań współczesnych uc zo -
nych: 

Složitou povahu debat vy sti hu je tvrzení, že jsou druhem společného snažení
cestou neustálých konfliktů (a joint en de a vo ur via per pe tu al con flicts, por. Weizman
1998, s. 269; cyt. za: Čmejrková 2003, s. 84).

In tencje przyświe cające inicja to ro wi wy wia du sta no wią za sadni-
c zy składnik powod ze nia ko mu ni kacji, której wy ni kiem po win no być
dojś cie do po rozu mie nia. Za tem to właśnie mo de ra tor miałby zas to so -
wać wszel kie narzęd zia w pos ta ci czyn ników for tun nych, które sprzy -
jają ogólnej za sad zie koo per acji (por. Grice 1980, s. 96–113), aby
osiągnąć cel sku tec znoś ci ko mu ni kacy jnej. Za tem ka te go ria sku tecz-
noś ci, rea li zo wa na po przez za sadę koo per acji in ter loku torów, sta no wi 
o powod ze niu dia lo gu kon wer sacy jne go (por. Zdun kie wicz 2001,
s. 271, 276) – nie jest nią na to miast ka te go ria prawd zi woś ci. 

Odpo wied zialność za for tun ność ko mu ni kacji w dia lo gu me dial-
nym w wię kszym sto pniu stoi po stro nie mo de ra to ra. For tun ność ta
jest uwa runko wa na prze de wszystkim siłą illokucyjną re pli ki inicjują- 
cej. Po nadto na fakt po rozu mie nia ma wpływ wied za kon teks to wa in -
ter loku torów (por. Zdun kie wicz 2001, s. 274). Jest to także je den
z powodów spotka nia – obaj roz mów cy po sia dają różną wied zę na da -
ny te mat, więc za da niem stro ny inicjującej jest po zyska nie in for macji
po przez za da wa nie py tań; na to miast gość czu je się zobli go wa ny do
odpo wied zi na owe py ta nia. Ba da nia po kazują, że im wię ksza różni ca
w za kre sie po sia da nej wied zy kon teks to wej u obu roz mów ców, tym
wię ksze ist nie je ry zyko bra ku osiągnię cia po rozu mie nia (potwierd za
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się uwagę, wzbudzając zain tere so wa nie widzów poprzez temat (naj le piej kon tro -
wer syj ny), nazwisko za pro szo ne go gościa oraz oso bo wość mo de ra to ra, autora pro -
gra mu. Wszystkie te elementy stanowią „produkt na sprzedaż”.



to też teo ria im pli ka tur szczegółowych Gri ce’a; por. Grice 1980,
s. 113–114). 

Jak już to wyżej zos tało wspom niane, uc zest ni cy dia lo gu kon wer -
sacy jne go spo tykają się, by do ko nać wy mia ny re plik w da nym te ma -
cie. W dia lo gu me dialnym re pli ka inicjacy jna na leży do mo de ra to ra
i w wię kszoś ci zas to so wań przy jmu je pos tać py ta nia. 

Jed nak ist nieją w dia lo gu kon wer sacy jnym ta kie typy re plik, które
syn tak tyc znie py ta niem nie są, ale roz mów ca kon cep tua li zu je je ja ko
py ta nia i chce na nie odpo wied zieć. Dla roz mów cy jasnym jest bo -
wiem fakt, że spotka nie ma na ce lu prze ka za nie wied zy w odpo wied zi
na py ta nia, więc jest on men talnie przy go to wa ny na reak cję wer balną
(zas to so wa nie re plik rea gujących). Re pli ka inicjująca przybie ra
wówczas formę py ta nia pre su po no wa ne go, mi mo że wy rażo na jest w
for mie kons ta tacji – jed nak od bior ca ko mu ni ka tu wie, że chod zi o py -
ta nie, o czym prze ko nująco pisze Bar ba ra Bo niecka:

Reagując na słowa nadawcy, reagując mimo braku exp li cy t nych znaków zachęty
[…], adresat po twier dza, że wyczuwa, odbiera intencje komu nika cy j ne swego in ter -
loku to ra i chce z jakichś powodów na ukryte w replice nadawcy pytanie odpowie-
dzieć (Boniecka 2000, s. 80).

Bar ba ra Bo niecka przy tym stwierd za, że

Replika nadawcy jest tekstem se man ty cz nie wyraźnie dwu dzie l nym. Gdyby
jeden ko m po nent jego stru ktu ry zna cze nio wej upa try wać w imp li ko wa nym into na cy -
j nie pytaniu jako znaku upo mi na nia się nadawcy o zdanie od bio r cy, to drugim będzie
składnik oznajmujący jako znak wiedzy autora repliki na okre ślo ny temat (Boniecka
2000, s. 82).

W pra cy Stra te gie kon wer sacji (2000, s. 89–94) Bar ba ra Bo niecka
do ko nu je sys te ma ty zacji i opi su re plik inicjujących, będących py ta -
nia mi pre su po no wa ny mi. Wyszc zególnia za tem re pli ki o cha rak ter ze
war toś ciującym (war toś cio wa nie może od by wać się po przez przed-
stawie nie sądów powsze chnych, ogólnych, jak rów nież in dy wi dual-
nych, które są sąda mi na daw cy); re pli ki o cha rak ter ze po le mic znym
(kiedy inicja tor wy wia du nie zgad za się z od biorcą); re pli ki o cha rak -

ter ze inkluzy wnym (w sytuacji, kiedy na daw ca wy po wied zi uprzed za
re pli ki od bior cy), przy czym badac zka zauważa, że

In klu zy w ność dotyka tu obu planów, tzn. i tre ścio we go, i for ma l ne go. Do po wia -
da nie treści, do po mi na nie się o in fo r ma cje szczegółowe, pod sumo wy wa nie, czy
wnio sko wa nie znajduje swój wyraz w doborze od po wied nich struktur składniowych
(Boniecka 2000, s. 92).

Po nadto wśród re plik inicjujących wyróżniamy re pli ki o cha rak -
ter ze wy znac zającym kom po zycję, porządkujące, dla od bior cy
wskazujące te mat wy po wied zi (por. Bo niecka 2000, s. 89–94). 

Pro gram Otázky Václa va Mo ravce sta no wi przykład dia lo gu kon -
wer sacy jne go, będącego prze ja wem dys kur su me dialne go w sfer ze
pu blic znej. Re pli ki inicjacy jne au to ra pro gra mu są głębo ko osad zone
w kon tekś cie – Václav Mo ra vec wpro wad za swo je go goś cia w te mat,
który jest ważny, do tyc zy bo wiem spraw i wy darzeń, które mają
wpływ na cod zien ność społec zeńst wa czes kie go. W tym ce lu mo de ra -
tor na wstę pie roz mowy emi tu je krótkie wy po wied zi in nych osób
w da nym te ma cie. 

Dzię ki te mu za bie go wi pro wadzący pro gram wystę pu je w ro li
osoby, która sta ra się na dać cha rak ter neu tralny po rusza ne mu pro ble -
mo wi, rozpoc zy nając dia log od re pli ki o cha rak ter ze sądu obiek tyw-
ne go. Przykładem może być początek roz mowy z sze fem wy wia du
służb cy wilnych: 

je to už (.) jasné, že: útočila v madridu alkajdá ((míněno al-Káida))(Otázky3, 
replika 7, František Bublan), 

ale w ce lu obie kty wi za cji dia lo gu Václav Mo ra vec nie wa ha się cy to -
wać zda nia in nych osób w tra kcie trwa nia roz mo wy: 

pane ministře: dovolte abych e citoval sociologa jiřího: večerníka, který
doslova v lidových novinách napsal (…) (Otázky3, replika 53, František
Bublan). 

W ana li zie wy wiadów Václa va Mo ravca nie od najdu jemy re plik
o cha rak ter ze sądu in dy wi dualne go. Na suwa się więc spos trzeże nie,
że dzien ni karz te le wizji czes kiej sta no wi swe go rod zaju me dium po -
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międ zy za proszo nym goś ciem, a pu blic znoś cią przed te le wi zo ra mi.
Nie ujaw niając swych pre ferencji w pos ta ci własnych sądów potwier-
d za jedy nie swój pro fes jo na lizm.

Václav Mo ra vec stosunkowo częs to sto su je re pli ki o cha rak ter ze
inkluzy wnym. Najc zęś ciej uży wa wówczas sfor mułowa nia: to zname-
ná, e – przez co do pre cy zowu je rozu mie nie znac ze nia wy po wied zi
swe go ad wer sar za, dąży do jednoznac znoś ci i ścisłoś ci wy po wied zi: 

znamená to že největší díl odpovědnos ti za nominaci miloše kužvarta nese ee
předseda čéesesde (…)(Otázky1, replika 14, Stanislav Gross). 

Inne przykłady re plik inkluzy wnych, to sfor mułowa nia:

chcete tím říci, že (Otázky4, replika 10,12, Lubomír Zaorálek);
vy teď mluvíte o… (Otázky6, replika 15, Ja ro s lav Palas);
chcete tím jasně říci (Otázky5, replika 100, Cyril Svoboda);
když to řekneme hezky česky (Otázky20, replika 39, Jiří Pa ro u bek);
česky řečeno (Otázky5, replika 13, Cyril Svoboda);
[ji]nými slovy (Otázky1, replika 84, Sta ni s lav Gross).

Zdar za się, iż Václav Mo ra vec do po wia da treść wy po wied zi goś -
cia, jednoc ześnie podporządkowując się re gułom składniowym
języka: 

{108}
 ZŠ: no jedna věc je ukončení živnosti, protože samozřejmě v české re pu b li ce 
exi stu je asi (.) téměř dva milióny vlastně vydaných (.) živnostenských listů,
a s něco přes devět set tisíc živnostníků.
{109}
 VM: kteří [ano. kteří ale podnikají devět set tisíc]
(DIALOG 1.1, Otazky3, ZŠ = Zdeněk Škromach)

Częs te sto so wa nie re plik inkluzy wnych, jak już wspom nia no
wyżej, ma na ce lu dążenie do pre cy zji wy po wied zi. Mo de ra tor, pa -
mię tając o tym, że wystę pu je nie tylko w imie niu własnym, ale prze de
wszystkim jest przeds ta wi cie lem swo jej pu blic znoś ci, po nie waż
działa w jej służbie, nie pozwa la so bie na błęd ne zrozu mie nie słów in -
ter loku to ra. Z zas to so wa niem re plik inkluzy wnych tłumac zy słowa

part ne ra dia lo gu, do pew ne go sto pnia je in ter pre tu je, częs to sta wiając
już klasyc zne py ta nie zam knię te, wy ma gające jednoznac znej odpo -
wied zi typu tak/nie (ano/ne)7. Kon sekwencją pos ta wie nia py ta nia
zam knię te go mu si być jednoznac zna odpo wiedź, która bądź będ zie
sta no wić zgodę sta no wisk (po rozu mie nie), bądź brak owej zgo dy
(spór). Częs to w ta kich przy pad kach, zwłaszc za jeś li za proszo nym
goś ciem jest po li tyk, do chod zi do uniku jednoznac znych wy po wie-
dzeń, wówczas idea po rozu mie nia ma marne szanse na powod ze nie,
gość nie sto su je się bo wiem do za sad koo per acji w dia lo gu kon wer -
sacy jnym, zdając so bie sprawę z te go, iż in tencją mo de ra to ra może
być dys kredy tacją je go os oby al bo par tii, której jest przeds ta wi cie lem.

W wy po wied ziach au to ra pro gra mu Otázky Václa va Mo ravce
w stosunkowo nie wiel kim sto pniu po ja wiają się re pli ki o cha rak ter ze
wy znac zającym kom po zycję. For muła ta zos tała zas to so wa na w roz -
mo wie z Jiřím Pa roub kiem:

 VM: =mu- můžu můžu tady začít, e abychom ee šli struk tu ro vaně.
e podívejme se do pro gra mo vé ho prohlášení e vlády na několika místech se
v něm dočteme že prioritou vlády je stabilita veřejných financí. ((nádech))
když to řekneme hezky česky (.) rozumné fungování státní pokladny
a snižování schodku státního rozpočtu a to kvůli přijetí eura v roce dva tisíce
deset (…)(Otázky20, replika 39, Jiří Paroubek).

W dia lo gu me dialnym na przykład zie pro gra mu Václa va Mo ravca
do mi nują re pli ki o cha rak ter ze po le mic znym. W tym układ zie is totna
jest ro la mo de ra to ra, który jest inicja to rem sądów po le mic znych. Je go 
działania są za leżne od in tencji – py ta niem jest, czy mo de ra tor pra gnie 
uzyskać od swe go in ter loku to ra nową wied zę z da ne go za gadnie nia,
czy chce do pre cy zo wać po sia dane wia do moś ci, a może je go ce lem
jest pu blic zne zdys kredy to wa nie od bior cy pod po zo rem roz mowy
o spra wach me ry to ryc znych. Na suwa się spos trzeże nie, że w te le wi -
zy jnej sytuacji ko mu ni kacy jnej ro la part nerów dia lo gu jest nierówno -
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ważna. Mo de ra tor ma bo wiem moc ste ro wa nia i kon tro lo wa nia całe-
go pro ce su roz mowy, a także uży wa nia narzęd zi, ja ki mi jest zas to so -
wa nie re plik po le mic znych, które częs to mają cha rak ter prowo kacyj-
ny. Zas to so wa nie w tym przy pad ku py tań pre su po no wa nych o cha -
rak ter ze po le mic znym spo tyka się z na tychmias tową reakcją od bior -
cy, który może czuć, że zos ta je pos ta wio ny w sytuacji za groże nia
(najbard ziej trudnym emocjo nalnie do opa no wa nia może być fakt
utra ty twarzy przed ad wer sarzem, a zwłaszc za przed pu blic znoś cią),
więc z założe nia przy jmu je pos tawę obronną.

Po zycja mo de ra to ra jest za tem bard zo sil na: to on za da je okreś lone 
py ta nia, jest inicja to rem re plik po le mic znych, war toś ciu je odpo wie-
d zi, a tym samym przez swo je show sty mu lu je wid zów pro gra mu do
oceny swe go in ter loku to ra. Mo de ra tor po przez zas to so wa ne tech ni ki
wer balne sta je się krea to rem no wej rzec zy wis toś ci języko wej, która
ma przełoże nie na rzec zy wis tość realną, zmia ny nas trojów społecz-
nych itp. Obaj uc zest ni cy dia lo gu me dialne go zdają so bie sprawę
z tych kon sekwencji, co do datkowo może zaostrzać at mos ferę roz -
mowy pro wad zo nej według sche ma tu atak- o bro na. 

Bez względu na to, z jakiej per spe kty wy ini cja tor wywiadu do ko nu je oglądu
zjawisk, to zwykle od po wie d nio ar gu men tu je swoje sta no wi sko, dążąc do su pre ma cji
(do mi no wa nia) (Boniecka 2000, s. 91).

Chęć do minacji inicja to ra wy wia du w dia lo gu me dialnym jest
dużo silnie jsza, aniże li w nie me dialnym dia lo gu kon wer sacy jnym, co
może mieć podłoże w świa do moś ci, iż dia log me dialny kie ro wa ny
jest także (na leżałoby stwierd zić – prze de wszystkim) do osób trze -
cich.

Re pli ki po le mic zne w dia lo gu me dialnym przy jmują częs to pos tać 
re plik ata kujących. Atak ten jest przypuszc za ny przez au to ra pro gra -
mu z zas to so wa niem kilku kluc zowych narzęd zi językowych. Jednym 
z nich jest bezpośredni zwrot do ad wer sar za w połącze niu z lekse ma -
mi, które mają ne ga ty wny cha rak ter oce niający, co powo du je sprze -
ciw roz mów cy. Re pli ka ata kująca za wie ra zwrot bezpośredni (vy) na -
ce cho wa ny emocjo nalnie ne ga tywnie (bojíte se): 

{30}
 VM: =bo[jíte se kužvarta v tom případě.]
{31}
 SG: [na druhé straně (.) a já] to neni že se bojim kužvarta (.) já sem já si
myslim že se nikoho nebojim nebo aspoň netrpim tako vej d le ma
problémama (…).
(DIALOG 1.1, Otazky1, SG=Sta ni s lav Gross).

In nym sposo bem prowo kacji roz mów cy przez mo de ra to ra jest
zas to so wa nie w re plice sfor mułowań, które miałyby być słowa mi za -
proszo ne go goś cia. Re pli ka te go typu jest silnie na ce cho wa na in tencją 
uzyska nia szyb kiej re pli ki rea gującej, co możemy zaob serwo wać
w nastę pującym przykład zie:

VM: [to] znamená že to dáváte za vinu e přímo odvolanému řediteli olivovi
a [ne]
{12}
 JP: [ne] to sem neřekl. to sem neřekl.
(DIALOG 1.1, Otazky6, JP=Ja ro s lav Palas).

Zas to so wa nie inicjującej re pli ki po le mic znej ma na ce lu wy woła-
nie rea gującej re pli ki o cha rak ter ze sprze ci wu. Jed nak nie zawsze tak
się mu si dziać. Bu do wa ne przez mo de ra to ra na pię cie po przez zas to -
so wa nie sfor mułowań oce niających i bezpośrednie zwro ty, które
wzmacniają użytą re plikę po le miczną/ata kującą ma na ce lu wy woła-
nie mecha niz mu obro ny wer balnej, ale także kom pro mi tacji roz mów -
cy, jed nak nie zawsze od by wa się to według założo ne go przez mo de -
ra to ra sce na riusza. Je go ad wer sarz nie zawsze mu si podjąć nar zu coną
kon wencję roz mowy i tym samym we jść w po zycję obronną (w tym
przy pad ku własnej os oby), a skorzys tać z pra wa wybo ru do zgo dy
z mo de ra to rem, co całko wi cie osłabia siłę re pli ki ata kującej. To zja -
wis ko możemy zaob serwo wać w nastę pującym przykład zie:

{27}
 VM: se nemýlím a: to byla ona kauza že ste údajně byl agentem kágébé (.)
((míněno KGB)) znamená to že poté co deník mladá fronta dnes v sobotu
zveřejnil, ono (.) údajné vaše e korupční chování v sou vi s lo sti s jakýmsi
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výběrovým řízením (.) na mini ste r st vu zemědělství že rozšiřujete ono
trestní oznámení.
{28}
 JP: ano rozšířil jsem ho minulý týden protože (.) tento materiál ee mám již
e zhruba (.) čtrnáct dnů k di spo zi ci.
(DIALOG 1.1, Otazky6, JP=Ja ro s lav Palas).

Re pli ki inicjacy jne będące py ta nia mi pre su po no wa ny mi mogą być 
jed nak zde mas ko wa ne przez roz mów cę. In ter loku tor da je mo de ra to -
ro wi jasno do zrozu mie nia, że w da nym stwierd ze niu „czu je” py ta nie,
które nie zos tało mu wprost za dane, ale w swo jej reak cji języko wej
świa do mie odpo wia da na reak cję zac zepną mo de ra to ra, tym samym
de mas kując, że zda je so bie sprawę z te go, o co chciał zapy tać je go
part ner w dia lo gu. Tym sposo bem nie po de jmu je kon wencji gry ko -
mu ni kacy jnej zai nicjo wa nej przez dzien ni kar za. Sytuację taką może-
my zaob serwo wać w roz mo wie Václa va Mo ravca ze Stanis la vem
Gros sem:

{102}
 VM: ee domlouváte se: (.) a přišla na to někdy v sou vi s lo sti (.) e e v diskuzích 
s premiérem řeč že by: se tady: zavedl v české re pu b li ce a že by čéesesdé
((míněno ČSSD)) udělala německý model (.) to znamená ((nádech)) že by: ee 
vladimír špidla sám opustil nejvyšší stra ni c kou funkci (.) vy zlepšil před
voliči obraz sociálních demokratů stal se předsedou čéesesdé (.) ((míněno
ČSSD)) a: vladimír špidla se soustředil pouze na: premiérskou práci.
{103}
 SG: ((nádech)) tchch podívejte se. mi opravdu s vladimírem špidlou si
myslim že mluvíme hodně otevřeně a možná víc než by si normální diváci 
nebo normální ee novináři dokázali představit. ale není to tak že bychom
spolu vymýšleli s prominutím finty (.) jak oba la mu tit e voliče. [my se
snažíme my]
{104}
 VM: [mi ro s lav ka- ee ( )]
{105}
 SG: se snažíme e hledat řešení (.) které by pomohly unýst tu zodpovědnost
kterou dnes sociální de mo kra cie zná (.) ee má (.) ee hledat efektivní řešení (.)
a jenom zpátky ještě k mi ro s la vu ka lo u sko vi když ste to tady zmínil (.) já

sem to své stanovisko také řekl na koaličním jednání kde byl mi ro s lav ka lo u -
sek přítomen čili znovu říkám (.) to nejsou nějaké: prostě z marsu spadlé
ee prostě v uvozovkách mediální bomby (.) které bych já někde pre zen -
to val.
(DIALOG 1.1, Otazky1, SG=Sta ni s lav Gross).

Szyb ka wy mia na re plik ma wpływ na dra ma ty zację sytuacji
języko wej, do cze go przyc zy nia się prze de wszystkim zas to so wa nie
re plik po le mic znych. Zwłaszc za w mo men tach tzw. spięć słownych,
kiedy roz mów cy wchodzą so bie w słowo lub mówią w tym samym
cza sie, do chod zi do spo ru, który może stać się zarze wiem kon flik tu
w ko mu ni kacji wer balnej (por. Sar nowski 1999, s.12). Przykład szyb -
kiej wy mia ny re plik po le mic znych (z zas to so wa niem ko nek to ra ale)
możemy po now nie zaob serwo wać w roz mo wie ze Stanis la vem Gros -
sem:

SG: ((nádech)) za prvé došlo k poměrně výraznému e výrazné perzonální
změně pra kti c ky celého menežmentu ((míněno ma na ge men tu)) hm
policejního prezídia. protože pokud se podíváte na pozice náměstků
policejního pre zi den ta (.) tam došlo za posledních půl rok rok e k pra kti c ky
totální obměně.
{132}
 VM: ale chybami
{133}
 SG: [za druhé]
{134}
 VM: [těch náměst]ků.
{135}
 SG: ee no nejen chybami těch náměstků (.) to [neni pravda. ( ) dobře. to
je: ano to je jeden]
{136}
 VM: [ale předevšim chybami náměstků. ekonomická náměstkyně,
problémy s pi sto le mi, ee miro]slav antl který ee způsobil dopravní nehodu,
ten od sto u pil sám (.) ee a [tak dále a tak dále,]
(DIALOG 1.1, Otazky1, SG=Sta ni s lav Gross).

Re pli ka po le mic zna jest możli wa do odczy ta nia po przez zas to so -
wa nie ko nek to ra ale, a także językowych narzęd zi perswazji z zas to -
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so wa niem cza sow ników mo dalnych, bezpośrednie go zwro tu do od -
bior cy oraz wy po wied ze nia sądu oce niające go, w tym przy pad ku
będące go zar zu tem uni ka nia odpo wied zi. 

{114}
 VM: [co je poměrně vyhý]bavá odpověď (.) padesát na padesát to je jako
kdyby ste nic neřek.
{115}
 VT: =tak kdyby to někdo věděl já bych to rád slyšel kdyby to řekl (.) to je
tolik faktorů ve hře že předvídat ee jestli se to stane nebo nestane opravdu
neumím.
{118}
 VM: =ale: (.) pch- chcete toto dát do programového prohlášení (.) to
znamená že je to pro vás podmínka (.) která při případném sestavování vlády
je nepřekročitelná, to znamená že samozřejmě (.) vy to máte ve svém pro gra -
mu (.) ale: e redukovat počet poslanců. (.) bude tak obtížné protože musíte
přesvědčit i své vlastní poslance.
{119}
 VT: to není obtížné (.) pokud e to říkáme dostatečně předem (.) tak to
všichni dopředu vědí [a nikdo se tomu nemůže divit.]
(DIALOG 1.1, Otazky2, VT=Vla sti mil Tlustý).

Perswazja uży ta w re pli kach po le mic znych do datkowo wzmacnia
chęć do minacji mo de ra to ra nad roz mówcą, co w efek cie pod waża
w przes trze ni me dialnej au to ry tet za proszo ne go po li tyka, a jej ne ga -
tywne kon sekwencje mogą mieć od zwier cied le nie w przes trze ni
realnej.

W pro gra mie Czes kiej Te le wizji pt. Otázky Václa va Mo ravce py -
ta nia pre su po no wa ne mają cha rak ter re plik inicjacy jnych, przy czym
rolę do mi nującą pełnią re pli ki inkluzywne i po le mic zne. Sto so wa nie
re plik inkluzy wnych przez mo de ra to ra wskazu je na je go dążenie do
pre cy zji wy po wied zi, aby zarówno on sam, jak i pu blic zność te le wi -
zy jna, mie li szansę na jednoznac zne zrozu mie nie kwes tii po rusza -
nych w da nym za gadnie niu. Jed nak w wię kszoś ci przy pad ków re pli ki
inkluzywne spo tykają się ze sprze ci wem ze stro ny in ter loku to ra, co
oznac za, że mo de ra tor nie dość dokładnie in ter pre tu je usłyszane

wcześniej kwes tie. Owo działanie mo de ra to ra jest świa dome, ce lowo
wykorzys tu je on możli wość niewłaś ci wej in ter pre tacji słów przed -
mów cy, aby sprowo ko wać go do sprze ci wu oraz mieć możli wość wy -
doby cia wied zy, być może której gość pro gra mu nie chce ujaw nić.

Jed nak rysem cha rak te rystyc znym w dia lo gu kon wer sacy jnym
jest zas to so wa nie re plik po le mic znych, które są główną osią roz mowy 
po międ zy dzien ni karzem a za proszo nym goś ciem. W przy pad ku
Václa va Mo ravca re pli ki po le mic zne stają się re pli ka mi ata kujący mi,
bezpośrednio wy mier zo ny mi w in ter loku to ra. Od by wa się to po przez
zas to so wa nie tech nik perswazy jnych, bezpośrednie zwro ty do roz -
mów cy, które łączone są z lekse ma mi na ce cho wa ny mi pe jo ra tywnie
w oc zeki wa niu na re pli ki rea gujące. W wię kszoś ci przy pad ków są to
re pli ki wy rażo ne w for mie sprze ci wu, co najprawdo po dob niej odpo -
wia da in tencjom mo de ra to ra.

Można za tem poku sić się o stwierd ze nie, że mo de ra tor świa do mie
wykorzys tu je re pli ki inkluzywne i po le mic zne, aby wy wołać sprze -
ciw po stro nie ad wer sar za. Gwa ran tu je mu to wówczas emocjo nalne
show oraz dużą oglądalność. Py ta nia pre su po no wa ne stają się więc
do brym narzęd ziem do stworze nia swe go rod zaju gry ko mu ni kacyj-
nej, w której po ja wiają się kons ta tacje wy wołujące (najle piej żywe)
reak cje u goś cia pro gra mu i pu blic znoś ci przed te le wi zo ra mi.

Sto so wa nie py tań pre su po no wa nych w dia lo gu me dialnym jest za -
bie giem pew nej gry ko mu ni kacy jnej międ zy ad wer sar za mi, którzy
znają za sa dy tej gry i po mi mo że py ta nie eks pli cyt nie nie jest wyar -
tykułowa ne, nastę pu je reak cja w pos ta ci odpo wied zi. Py ta nie pre su -
po no wa ne zmusza bo wiem do za bra nia głosu.

Pow tar zalność re plik w dia lo gu kon wer sacy jnym ma już cha rak ter 
stały, a py ta nia pre su po no wa ne są ich za sadniczą częś cią, o czym
pisze także Bar ba ra Bo niecka:

Owa po wta rza l ność ról współroz mów ców jest tak częsta i tak po wszech na w opi -
sy wa nych sy tu a cjach komu nika cy j nych, że można mówić o ich konwe ncjo nali za cji,
a same repliki z pytajną pre su po zycją uważać za dość stabilny składnik stylu wy po -
wie dzi (Boniecka 2000, s. 95).
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Graży na BA LOWSKA

Opole

Ins krypcje na grob ne 
ja ko ele ment przes trze ni se pulkralnej 
(na przykład zie nekro po lii ze lowskiej)

Ke y words: se pu l chral spa ce, deno mi na tio nal ce me te ry, to m b sto ne in scri p tions, ono -
ma stic in scri p tions, ini tial fo r mu lae, fi nal fo r mu lae, ico nic ele ments

Słowa klu czo we: prze strzeń se pu l kralna, cmen tarz wy zna nio wy, in skrypcje na -
grobne, in skry pcje ono ma sty cz ne, fo r muły ini cja l ne, fo r muły fi na l ne,
ele men ty iko ni cz ne

Abs tract

The subject of the analysis are tombstone ins crip tions as a basic element of the se -
pul chral space of the cemetery of the Evan ge li cal- Re for med parish in Zelów which
brings together des cen dants of the Czech religious im mi grants. The author assumes
that the tombstone ins crip tion is a lin gual- i co nic message of a specific, con ven tio na -
lized structure which includes mandatory and optional verbal com po nents (personal
data, initial formulae, ad di tio nal in for ma tion about the deceased, final formulae) and
the iconic elements (symbols, images of the deceased). Ne cro po lis in Zelów as a de -
no mi na tio nal cemetery is cha rac te ri zed by a modesty in decor, which is reflected in
tombstone ins crip tions: es pe cial ly the re la ti ve ly narrow symbolism or final formulae
resources coming mostly from the Holy Bible.

Przed mio tem analizy są ins krypcje nagrobne jako pods tawowy element  przes -
trze ni se pulkralnej cmentarza parafii ewan ge licko- re for mo wa nej w Zelowie,
skupiającej potomków czeskich emi grantów re li gi jnych. Autorka przyjmuje, że ins -
krypcja nagrobna to komunikat językowo- iko nic zny o okreś lo nej, skon wencjo na li zo -
wa nej struk turze obejmujący obli ga to ry jne i fa kul ta tywne elementy werbalne (dane
osobowe, formuły inicjalne, dodatkowe in for macje o zmarłym, formuły finalne) oraz
elementy ikoniczne (symbole, podobizny zmarłego). Zelowska nekro po lia jako
cmentarz wy zna niowy cechuje się prostotą, swoistą oszc zędnoś cią or na men tacyjną,
czego od zwier cied le niem są napisy nagrobne: stosunkowo zawężona symbolika czy
zasób formuł finalnych pochodzących głównie z Pisma św.

Głów ny porządek ży cia lu dz kie go wy zna czają dwa pod sta wo we
eta py: na ro dzi ny i śmierć. Oba, tra kto wa ne ja ko wy da rze nia oso bi ste,
sta no wią swo i ste sa c rum, wy kra czające po za co dzien ne ży cie jed- no -
stki, po za ową sfe rę pro fa num. Trze ba też po wie dzieć, że i na ro dzi ny,
i śmierć to z dru giej stro ny obli gato ry j ne ele men ty uta r te go po-
rządku eg zy sten cji człowie ka, któ re dzię ki włącze niu w kon kretną
rze czy wi stość „tu i te raz”, stają się po mo stem mię dzy tym co co dzien- 
ne/zwykłe, a tym co nie co dzien ne/nie zwykłe. W ta kim ro zu mie niu
śmierć ja ko kres ży cia człowie ka sta je się „śmie r cią os wo joną” i wy -
kra cza po za sfe rę ta bu. Czyn ni kiem wspo ma gającym os wa ja nie śmie -
r ci, szcze gó l nie „śmie r ci dru gie go”, jest ró ż no rod na prze strzeń se pul -
kra l na1, któ rej wy ci nek sta no wi cmen tarz, ja ko mie j s ce pry wa t ne go i
pub li cz ne go od da wa nia czci zmarłym, ja ko prze strzeń pa mię ci o nich
i znak ich obe cno ści mi mo ich fi zy cz ne go ode jścia (Bor ko wski 2000,
s. 343). Ja cek Ko l bu sze wski uwa ża, że owa prze strzeń pa mię ci
kształtu je spe cy ficzną wspól no tę ży wych i umarłych, połączoną róż-
ny mi wię za mi: na ro do wy mi, wy zna nio wy mi czy ro dzin ny mi (Ko l bu -
sze wski 1996, s. 18). Kult gro bów i cmen ta rzy jest za tem – jak twier -
dzi Igor Bor ko wski – „od po wie dzią społecz no ści na tabu i zo wa nie fa -
ktu śmie r ci” (Bor ko wski 2000, s. 343).

Cen trum zain tere so wa nia na szych do cie kań sta no wi cmen tarz pa ra fii
ewange licko- reformo wa nej w Ze lo wie, sku piającej po to m ków cze skich
emi gran tów re li gi j nych, któ rzy przy by li tu na początku XIX w. z po wo du 
prze śla do wań re li gi j nych2. Ne kro po lia ze lo wska na le ży do cmen ta rzy
wy zna nio wych, co sku t ku je tym, że pra wo do po chów ku na niej ma-
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1 Por. se pul kra l ny ‘grobowy, na gro b ny, na gro b ko wy, cmen ta r ny, po grze bo wy,
służący kultowi (albo pamięci o) zmarłych, związany z wiarą w życie po za gro bo we’.
W związku z tym za prze strzeń se pu l kralną uznajemy wszelkie miejsca związane
z kultem zmarłych, takie jak miejsce pochówku (np. cmentarz, kaplica grobowa,
mogiła zbiorowa), miejsca kaźni, lapidaria czy sym bo li cz ne groby.

2 Z obszernej literatury na temat czeskiego osadnictwa w Zelowie i dziejów
zelowskiego zboru ewange licko-a ugsbur skie go por. np. Gawliczek 2012; Marešová
2001; Štěříková 2000; Wróblewski 1996, 2012. Szereg informacji hi sto ry cz nych i
aktualnych zawiera także strona in ter ne to wa http://www.zelandia.pl.



ją prze de wszy stkim oso by wy zna nia ewange licko- reformo wane go3.
W związku z tym bę dzie my mieć tu do czy nie nia z na ce cho waną prze-
strze nią se pu l kralną, któ ra okre śla re li gię ja ko isto t ny ele ment ży cia co-
dzien ne go ze lo wskich Cze chów i sta je się w ten spo sób no ś ni kiem in -
fo r ma cji o lo ka l nej społecz no ści4.

Przed mio tem ni nie j szych roz wa żań, mieszczących się w nu r cie
ba dań lingwi styczno -kultu ro wych, są in skry pcje na gro b ne sta no wią-
ce za sad ni czy ele ment prze strze ni sepu l kra l nej ze lo wskiej ne kro po -
lii5. Na po trze by na szej ana li zy przy j mie my, że in skry p cja na gro b na
to na pis umie sz czo ny na na gro b ku, ko mu ni kat języ kowo -iko nicz ny
o okre ślo nej, skon wencjo nalizo wa nej stru ktu rze. Składają się na nią
ele men ty wer ba l ne i iko ni cz ne, spo śród któ rych wy ró ż nia my: 

a) o b l i  g a t o  r y  j  n e  e l e m e n t y  w e r b a l n e: dane oso bo we –
imię i nazwisko, data uro dze nia i śmierci lub tylko śmierci;

b) f a k u  l t a  t y  w  n e  e l e m e n t y  w e r b a l n e: formuły inicjalne
(proste: śp. ‘świętej pamięci’ oraz roz bu do wa ne, np. Zde odpočívá v 
Pánu), do da t ko we in fo r ma cje o zmarłym (np.: nazwisko rodowe,
ilość prze ży tych lat, rodzaj śmierci), formuły finalne (cytaty z
Biblii, inne formy wy ra że nia pamięci po zmarłym); 

c) f a k u  l t a  t y  w  n e  e l e m e n t y  i k o  n i  c z  n e  (symbole, po do bi -
z ny zmarłego).

War to tu przy pom nieć, że w przy pad ku bra ku in for macji na te mat 
imie nia i nazwiska zmarłego tra dycja grze bal na do puszc za zastę po -
wa nie da nych os o bowych różny mi okreś le nia mi: na na grob kach jed- 
nostkowych be zi mien nych, np. NN al bo Chłopc zyk, żył ok. 2 lat, na -
to miast na mo giłach zbio rowych po ległych w cza sie wo jen, np. Nie-
zna ne mu Żołnier zo wi, Niezna ni Żołnier ze 1939–1945 itd. Na oma -
wia nym cmen tar zu znajdują się nie lic zne na grob ki te go typu, są to
mo giły żołnierzy ro sy jskich po ległych w pierwszej wojnie świa to -
wej.

Na leży jeszc ze do dać, że na pi sy na grob ne na ze lowskim cmen ta-
r zu są wie lojęzyc zne: czes kie, polskie, nie mieck ie. Kil ka z nich za -
wie ra także wy raże nia łacińskie. Po niżej będą one przy tac zane
w języku ory gi nalnym.

Ins krypcje na grob ne za wie rające jedy nie wyróżnio ne powyżej ele -
menty obli ga to ry jne, czy li imię i nazwis ko, datę urod ze nia i śmier ci,
to tzw. ins krypcje ono mas tyc zne. Imię i nazwis ko to dane, które sta -
no wią o nie pow tar zalnoś ci os oby zmarłego, da ty zaś urod ze nia i śmier-
ci lokują go w okreś lo nych ra mach cza sowych. Te go typu na pi sy
odpo wia dają jedy nie na py ta nia kto umarł? i kiedy umarł? (Długosz
2010, s. 23). Nie niosą więc do datko wej in for macji o zmarłym, ani
o fun da torze na grob ka. W naszym ma te riale te go rod zaju na pi sy na -
grob ne wystę pują stosunkowo rzad ko.

Zaświadczone są na to miast ins krypcje o różnym sto pniu zagę-
szczenia ele mentów nieobli ga to ry jnych. Ich cha rak te rystykę rozpocz- 
niemy od for muł inicjalnych. Mogą one być: 
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3 Należy tu dodać, że dopu sz cza l ne jest grze ba nie na tym cmen ta rzu także osób
innego wy zna nia, co pozwala określić cha ra kter ze lo wskiej ne kro po lii jako eku me -
ni cz ny, choć w za wę żo nym za kre sie, re gu la min cmen ta rza bowiem ściśle określa
takie przy pa d ki. Stanowi o tym pa ra graf 3, punkt 1: „1. Cmentarz ewange licko-
 refor mowa ny w Zelowie jest cmen ta rzem wy zna nio wym i w związku z tym prawo
do przydziału placu mają: a) osoby wyznania ewange licko- reformo wane go, będące
członkami parafii ewange licko- reformo wa nej, znajdującej się na terenie Rze czypo -
spo li tej Polskiej lub poza nią oraz osoby wy zna nia ewange licko- reformo wane go nie 
należące do żadnej parafii; b) osoby innego wy zna nia, po zo stające w związku
małżeńskim z osobą wy zna nia ewange licko- reformo wane go, jeśli wyrażą taką
wolę; c) osoby innego wy zna nia z wyznań zrze szo nych w Polskiej Radzie Eku me -
ni cz nej; d) osoby zasłużone, a nie będące wyznania ewange licko- reformo wane go,
o ile decyzję o przy zna niu placu po dej mie Ko le gium Ko ście l ne. Jednak decyzje takie
należy tra kto wać jako wyjątki” (http:// www.ze lan dia.pl/cmentarz/re gu la min.html).

4 Na tym miejscu chcę wyrazić serdeczne po dzię ko wa nia panu Karolowi Pospi-
szyłowi za ciepłe przyjęcie w Zelowie, opro wa dze nie po zelowskiej nekropolii i
ciekawe informacje na temat historii i współczesności parafii ewange licko- reformo -
wa nej w Zelowie.

5 Specyfika zelowskiej nekropolii polega na tym, że jej przestrzeń jest stosunkowo
prosta, nie notujemy tu obiektów sztuki czy ar chi te ktu ry sepulkralnej typu kaplica
cmentarna, kaplica grobowa itp. Wyjątkowo pojawia się rzeźba, np. grobowiec
rodziny Słamów pochodzący z pierwszej połowy XX w. przedstawia rzeźbę Anioła
Śmierci opartego o miecz. W związku z tym inskrypcje występujące na nagrobkach
uznajemy za zasadnicze elementy tej przestrzeni.



a) p r o s t e: śp. ‘świętej pamięci’;
b) r o z  b u  d o  w a n e: Zde odpočívá/odpočívají v Pánu, Zde v Pánu

odpočívá/odpočívají, Zde odpočívá, V náději věčného ivota zde
odpočívá, Zde spočivají v Pánu, Tu spo czy wa/spo czy wają w
Panu/Bogu, Tu spo czy wają, Zasnęli w Panu, Tu spo czy wają zwłoki,
Hier ruht in Gott, Hier ruhen;

c) r o z  b u  d o  w a  n e  z e  s t o p n i e m  p o  k r e  w i e ń s t w a: Zde
odpočívaj naši drahé rodiče6, Zde odpočívá v Pánu můj drahý
mu/moje drahá ena, Zde odpočívá v Pánu moje drahá ena a naše 
milovaná maminka, Zde odpočívají v Pánu naše milé rodiče, Zde
spočívají v Panu naši rodiče, Zde odpočívá v Pánu můj Otec, Zde
odpočívá v Pánu naše milá maminka, Zde odpočívá náš milý otec
a dědeček, Zde odpočívají v Pánu manelé, Tu spo czy wa w Panu
nasza naj uko cha ń sza córka i siostra.

Ko le jnym fa kul ta ty wnym członem wer balnym ins krypcji na grob -
nych są do datko we in for macje o zmarłym. Są to:
a) n a z w i s k o  r o d o w e: roz./rozená Ransová, Karolína z Mundílů

Pospišílová, zd. Gwia z do wska, Bronisława z Pospiszyłów;
b) i l o ś ć  p r z e  ż y  t y c h  l a t  (w przy pa d ku braku daty uro dze nia):

prze ży wszy lat..., żył/żyła lat...;
c) s t o p i e ń  p o  k r e  w i e ń s t w a: syn Wi l he l ma i Anny, córka

Józefa i Apo lo nii;
d) z a w ó d,  p e ł n i o n e  f u n k c j e,  d y s  t y n  k c j e  w o j s k o w e:

farář, oby wa tel i były wójt gmin Zelowa i Po żdże nic, sce no graf,
reżyser, artysta, malarz, geograf, ge fre i ter, krieger;

e) r o d z a j  ś m i e r c i: zginął śmiercią tragiczną, zginął tra gi cz nie,
za ka to wa ny przez milicję (1945 r.); 

f) m i e j s c e  u r o  d z e  n i a: narozená v Zelově, uro dzo ny w
Zelowie/w Po żdża ni cach;

g) m i e j s c e  ś m i e r c i: zmarł w Łodzi, zmarła w Zelowie.

Nieob liga tory j ne ele men ty wer ba l ne, ja kie zare je stro wali śmy
w ze bra nym ma te ria le, są re pre zen towa ne ta k że przez sto sun ko wo ró -
ż no rod ne for muły fi na l ne. Naj czę ściej po ja wiają się cy ta ty z Bi b lii,
za rów no ze Sta re go Te sta men tu (tu głów nie z Księ gi psa l mów), jak
i z No we go Te sta men tu (z po daną lo ka li zacją lub bez niej), np.
Blahoslavení jsou mrtví, kteří v Pánu umírají, Kdo věří ve mne, má
ivot věčný (Jan 6, 47), Kdy volají k Ho spo di nu v ssouení svém, z
úzkostí je jich je vys vo bo zu je (alm 107, 28), Jen v Bo hu se ztiší duše
má, od něho vze j de mi spása (alm 62, 2), Ho spo din jest můj pastýř
(Ps 23), Co jest pla t no člověku, by všecken svět získal, své pak duši
uškodil? (Mat 16, 26), Naše obcování jest v nebesích (Flp 3, 20), V Te -
be, Ho spo di ne, dufám (Ps 21), Kri stus ivot náš (Kol 3, 3), Já
odcházím, a Bůh bu de s vámi, ena statečná jest ko ru na mue svého
(Prz 12, 4), Ra du j te se a ve se l te, ne bo od pla ta vaše hojná jest
v nebesích (Mt 5), Po koj vám; Człowiek na ro dzo ny z nie wia sty kró t ki
ma byt i bo le s ny. Jak kwiat wy ra sta i więd nie. Jak cień chwi lo wy prze -
mi ja (Job 14, 1–2), Wysłuchaj głosu me go według łaski Twej Pa nie,
Jam jest zma r twy chwsta nie i ży wot. Kto wie rzy we mnie, cho ć by też
umarł, żyć bę dzie, Pan jest Pa ste rzem mo im (Ps 23), Zba wie nia Twe -
go pra gnę Pa nie, Dni mo je są ja ko cień na chy lo ny, a jam ja ko tra wa
uwiądł; ale Ty, Pa nie, trwasz na wie ki (Ps 102, 12), Na sza oj czy z na
jest w nie bio sach, Błogosławie ni, któ rzy w Pa nu umie rają, Miłuj cie
pra wdę i po kój (Zach 8, 19), Jam z wa mi jest po wszy stkie dni, Bądź
wo la Two ja (Mt 6, 10); Wir sind nur Ga st te al le er den!; Ave Ma ria,
Va ni tas va ni ta tum et omnia va ni tas.

Nie kie dy wi dać in ge ren cję (naj pra wdopo dob niej fun da to ra na gro -
b ka) w fo r mę gra ma tyczną, któ ra po zwa la do sto so wać fra g ment bi b li -
j ny do po sta ci zmarłego: Wołałam do Pa na w utra pie niu mo im,
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7 Wołałam zamiast wołałem: „Do Pana w swoim utra pie niu wołałem i wysłuchał 
mnie” (Ps 120). Z tobą zamiast z wami: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do sko ń cze nia świata” (Mt 28, 20b). Oba cytaty pochodzą z Biblii Jero zo li -
m skiej (2006).6 W przykładach za cho wu ję ory gi na l ne formy fle ksy j ne.



a wysłuchał mnie (Ps 120), Pan jest z tobą po wszy stkie dni aż do sko ń -
cze nia świa ta7.

Pozos tałe for muły fi nalne re pre zen to wa ne są przez:
a) c y t a t  z  w i e r s z a  k s.  J a n a  T w a r  d o  w s k i e  g o  (pod takim

samym tytułem): Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą;
b) p r o ś b ę  d o  B o g a  o  z b a  w i e  n i e  d l a  z m a r ł e g o: Pokój

jej duszy/ich duszom, Prosi o łaskę od Boga; także w imieniu
zmarłego: Jezu zbaw duszę moją;

c) f r a z ę  w y r a ż a j ą c ą  p o  g o  d z e  n i e  s i ę  z e  ś m i e r c i ą
b l i s k i e j  o s o b y  j a k o  w o l ą  B o ż ą: Taka była wola Boża,
Twoja wola stała się Panie, Jezu ufam/ufamy Tobie, Czas i godzina
za wcześnie wybiła, lecz wola Boża to uczyniła, Bóg dał, Bóg wziął;

d) z w r o t  d o  z m a r ł e g o: Spo czy waj w pokoju, Tato, spo czy waj
w pokoju, Na shle da nou;

e) s f o r m u ł o w a n i e  w y r a ż a j ą c e  o b i e t n i c ę  p a m i ę c i
o  z m a r ł y m: Na lásku maminky skromnou jak polní květ, nebude
moná nám bez pláče zapomnět, Na zawsze w sercach naszych,
Pamięć nie umiera;

f) p r o ś b ę  z m a r ł e g o  s k i e  r o  w a n ą  d o  r o d z i n y ,  p r z y  -
j a  c i ó ł ,  p r z e  c h o d  n i a: Nelkejte, e jsem odešel, ten klid a mír
mi přejte, jen v srdci svém vzpomínku mně za cho ve j te;

g) j e d n ą  z  z a s a d  p r o  t e  s t a n  t y z  m u  s f o r m u ł o w a n ą
w  X V I  w.: Soli Deo gloria.

Os tat ni mi człona mi ins krypcji na grob nych, które na leży tu omó-
wić, są ele menty iko nic zne. Są to prze de wszystkim sym bole oraz po -
do bizny zmarłego, a ich wystę po wa nie ma cha rak ter fa kul ta ty wny.
Na leży do dać, że sym bole mogą wystę po wać ja ko ele menty po jedyn-
cze lub kom bi no wa ne i od wołują się prze de wszystkim do war toś ci
chrześ ci jańskich:
a) k r z y ż  – uni wer sa l ny znak chrze ści ja ń stwa, symbol wiary, zba -

wie nia człowieka w wyniku śmierci i zma r twy chwsta nia Chry stu -
sa, symbol pod da nia się woli Boga; jest to krzyż prosty, tzw. łaciń-
ski, wyjątkowo tylko w przy pa d ku wspo mnia nej mogiły żołnierzy
ro sy j skich jest to krzyż prawosławny; 

b) g a ł ą z k a  p a l m o w a / o l i w n a  – staro chrze ścija ń ski symbol
mę cze ń stwa, z czasem jednak nastąpiło roz sze rze nie zna cze nia:
palma chwały/palma zwy cię stwa to symbol śmierci chwa le b nej,
czyli wieńczącej godne, dobre, moralne życie, w którym zmarły za -
cho wy wał cnoty chrze ści ja ń skie, za co nagrodą jest życie wieczne;
często są to dwie gałązki palmowe skrzy żo wa ne ze sobą;

c) k o t w i c a  – sta ro ży t ny symbol bez pie cze ń stwa przejęty przez
chrze ści jan jako ukryty (ze względu na rzymskie prze śla do wa nia
w pie r wszych wiekach) znak krzyża, w tym wypadku jest sym bo -
lem wytrwałości i nadziei oraz za ko rze nie nia w wierze;

d) s e r c e  – symbol czy ste go wnętrza osoby i oddania się Bogu;
d) B i b l i a / k s i ę g a  – symbol religii ob ja wio nej;
e) k i e l i c h  – symbol Braci Czeskich, który jest spoiwem łączącym

ze lo wskich Czechów z ich przo d ka mi i odwołuje się do dążeń refo -
rma to r skich husytyzmu, owocem których jest przy j mo wa nie
komunii św. pod dwiema po sta cia mi; 

f) a l f a  i  o m e g a  – znaki pierwszej i osta t niej litery al fa be tu grec-
kiego tra kto wa ne są jako jeden symbol Jezusa Chry stu sa, jako peł-
nię i wszechmoc Boga a zarazem początek i koniec wszech rze czy;

g) r ó ż a  – symbol o wielu zna cze niach w kulturze chrze ści ja ń skiej:
białe róże sym bo li zują miłość Matki Boskiej do Syna oraz zmar-
twy chwsta nie, na to miast czerwone – Mękę Pańską; jej zaś uni wer -
sa l ne zna cze nie chrze ści ja ń skie to od ro dze nie oraz miłość, która
zwycięża śmierć;

h) p o w ó j  – sym bo li ka tej po spo li tej rośliny odwołuje się do miłości
bli ź nie go;

i) k ł o s  – symbol prostej rośliny polnej oznaczający Eu cha ry stię,
obfitość, od ra dza nie się a także szczę śli we życie po śmierci/na
tamtym świecie;

j) w i  n o  r o ś l  – symbol Eu cha ry stii: krew – wino.

Ele ment iko nic zny na grob ka częs to sta no wi połącze nie dwu lub
trzech powyższych sym bo li, np.: krzyż ople cio ny gałązką pal mową
lub różą al bo wi no roślą wraz z kłosem, kie lich stojący na zam knię tej
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lub ot war tej Bi blii/księd ze bądź na ot war tej Bi blii/księd ze z li ter a mi
alfą i omegą, kotwi ca skrzyżo wa na z gałązką pal mową lub ser cem.

Cha rak ter fa kul ta ty wny mają rów nież po zos tałe ele menty iko nicz- 
ne ins krypcji na grob nych, mia no wi cie po do bizny zmarłego. Mogą
one wystę po wać w pos ta ci ty powych me da lionów na grob nych al bo
wizerunku wy gra we ro wa ne go bezpośrednio na płycie na grobka.

Prze j dź my te raz do przed sta wie nia stru ktu ry ana li zo wa nych in-
skry pcji, od bu do wy naj pro stszej – in skry pcji z jed nym ele men tem
faku lta ty w nym – po na pi sy wie loczłono we. Naj bar dziej za wę żo ny
za kres in fo r ma cji (na te mat zmarłego i fun da to ra na gro b ka) przy noszą 
in skry pcje na gro b ne dwuczłono we, za wie rające obok ele men tów
obli gato ry j nych (da nych oso bo wych) je den z po ni ż szych skład ni ków:
a) FIp + DO8: formuła ini cja l na prosta + dane oso bo we, np.:

Ś. P. 
Eu ge niusz Wal ta
ur. 1920
zm. 1968

b) EIs + DO: element iko ni cz ny (symbol) + dane oso bo we, np.:
[gałązka pal mo wa]
Jan Svobo da
23 III 1965
10 VI 1968

Ko lejną grupę sta no wią ins krypcje trójczłono we, za wie rające po
dwa ele menty fa kul ta tywne, np.:
a) EIs + FIp + DO: element iko ni cz ny (symbol) + formuła ini cja l na

prosta + dane oso bo we, np.:
[krzyż]
Ś. P.
Ka rol Wacław Matejka
ur. 11 VIII 1919

zm. 18 VI 1978

b) EIs + DO + FFB: element iko ni cz ny (symbol) + dane oso bo we +
formuła finalna (cytat z Biblii), np.:
[gałązka pal mo wa]
Ot to Hou dek
1906-1976
Wan da Hou dek
1909–1999
Pan jest pas ter zem moim...

Bar dziej roz bu do wa ne in skry pcje na gro b ne to na pi sy czte roczło-
no we, któ re oprócz da nych oso bo wych za wie rają je sz cze po trzy ele -
men ty faku lta ty w ne:
a) EIs + FIp + DO + DInr: element iko ni cz ny (symbol) + formuła ini -

cja l na prosta + dane oso bo we + do da t ko we in fo r ma cje (nazwisko
rodowe), np.:
[krzyż]
Ś. P.
Ju lian na Kawała
zd. Gwiaz dowska
ur. 20 VII 1894
zm. 4 IX 1972

b) EIs + FIp + DO + FFB: element iko ni cz ny (symbol) + formuła ini -
cja l na prosta + dane oso bo we + formuła finalna (cytat z Biblii), np.:
[gałązka oli wna]
Ś. P.
Władysław Mun dił
ur. 17 IX 1908
zm. 27 V 1987
Pan jest pas ter zem moim Ps 23

c) FIp + DO + DImś + FFB: formuła ini cja l na prosta + dane oso bo we
+ do da t ko we in fo r ma cje (miejsce śmierci) + formuła finalna (cytat
z Biblii), np.:
Ś. P.
Ol ga Kujat
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8 Stru ktu ra in skry pcji na gro b nych przed sta wio na jest m.in. za pomocą skrótów
powstałych z pie r wszych liter po szcze gó l nych członów, np. DO – dane oso bo we,
FIp – formuła ini cja l na prosta, FFB – formuła finalna, cytat z Biblii itd.



ur. 20 X 1901
zm. 6 V w Ze lo wie
w 1928 r.
Wysłuchaj głosu me go według łaski swej Pa nie

Na stępną grupą są in skry pcje pię cioczłono we, za wie rające da ne
oso bo we oraz czte ry człony faku lta ty w ne:
a) EIs + FIp + DO + DInr + FFpa: element iko ni cz ny (symbol) +

formuła ini cja l na prosta + dane oso bo we + do da t ko we in fo r ma cje
(nazwisko rodowe) + formuła finalna (wy ra że nie pamięci), np.:
[gałązka pal mo wa]
Ś. P.
Eu ge nia Nowak
z d. Seme radt
1916-1998
Pa mięć nie umie ra

b) EIs + EIm + FIr + DO + FFB: element iko ni cz ny (symbol) +
element iko ni cz ny (me da lion) + formuła ini cja l na roz bu do wa na +
dane oso bo we + formuła finalna (cytat z Biblii), np.:
[gałązka pal mo wa]
[me da lion na grob ny]
Zde odpočíva v Pa nu
Ama lia Jer sak.
nar. 23.03.1903 r.
zem. 25.08.1987 r.
Bla ho sla vení, kteří přebývají v do mu tvém, te be na věky chváli ti 

   bu dou
c) EIs + FIr + DO + DIpl + FFB: element iko ni cz ny (symbol) +

formuła ini cja l na roz bu do wa na + dane oso bo we + do da t ko we in fo -
r ma cje (ilość prze ży tych lat) + formuła finalna (cytat z Biblii), np.:
[gałązka pal mo wa]
Tu spoc zy wają w Pa nu
Emil Swobo da
żył lat 86 zm. 26 XII 1993
An na Swobo da

żyła lat 87 zm. 13 II 1996
Błogosławie ni, którzy w Bo gu nad zie ję mają Ps 33

d) EIm + EIs + FIr + DO + FFB: element iko ni cz ny (me da lion) +
element iko ni cz ny (symbol) + formuła ini cja l na roz bu do wa na +
dane oso bo we + formuła finalna (cytat z Biblii), np.:
[me da lion na grob ny]
[skrzyżo wa ne gałązki pal mowe]
Hier ruht in Gott
karl Lusch
Geb. 23.2.1902
Gest. 24.5.1943
Wir sind nur Gaste auf Er den!

Sto sun kową rza d ko ścią na to miast są in skry pcje sze ścioczłono we,
któ re po za da ny mi oso bo wy mi obe j mują ta k że pięć ele men tów faku -
lta ty w nych:
a) EIs + EIm + DO + FIrsp + DInr + FFB: element iko ni cz ny

(symbol) + element iko ni cz ny (me da lion) + formuła ini cja l na roz -
bu do wa na (stopień po kre wie ń stwa) + dane oso bo we + dodatkowe
infor- macje (nazwisko rodowe) + formuła finalna (cytat z Biblii),
np.:
[gałązka oli wna]
[krzyż z gałązką pal mową]
[me da lion na grob ny]
Zde odpočivá v Pánu mo je drahá ena, a naše mi lo vaná ma min ka
Mi le na Svobodová
roz. Matěj ková
nar. 28.9.1914.
zem. 21.8.1946.
ena sta tečná jest ko ru na mue své ho Přísl. 12,4

b) EIwi +FIr + DO + DIpl + DIrś + FFwB: element iko ni cz ny (wi ze -
ru nek) + formuła ini cja l na roz bu do wa na + dane oso bo we + do da t -
ko we in fo r ma cje (ilość prze ży tych lat) + do da t ko we in fo r ma cje
(rodzaj śmierci) + formuła finalna (zgoda na wolę Bożą), np.:
[wizeru nek gra we ro wa ny]
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Tu spoc zy wa w Bo gu
Sławek Pos piszył
Żył lat 19
Zginął tra gic znie
28 III 1992 r.
Czas i god zi na za wcześnie wybiła lecz wo la Boża to uc zy niła
Je że li za kla syczną stru ktu rę na pi su na gro b ne go przy j mie my in -

skry pcje z naj sta r szej czę ści cmen ta rza, z przełomu XIX i XX w. (por.
rys.  1), to w sto sun ku do in skry pcji XX-wie cz nych i z przełomu wie-
ków XX i XXI (por. rys. 2.) za uwa ża my zna cz ne ró ż ni ce.

Prze strzeń se pul kra l na w pie r wszym przy pa d ku cha ra kte ryzu je się 
pro stotą i znaczną po wta rzal no ścią ele men tów iko ni cz nych – sym bo -
li, w mnie j szym sto p niu fo r muł fi na l nych w po sta ci cy ta tów bi b li j -
nych, a ko le j ność ele men tów jest ści śle usta lo na. Na to miast w przy pa -
d ku pó ź nie j szych gro bów od cho dzi się już od skon wencjo nalizo wa -
nych form w kie run ku indy widua li za cji in skry pcji, szcze gó l nie zaś
wię kszej róż no rod no ści sym bo li ki sepu l kra l nej czy fo r muł ko ń co-
wych, a ta k że wy ko rzy sta nia wi ze run ków osób zmarłych. Na le ży tu
rów nież do dać, że w przy pa d ku wie loczłono wych na pi sów ko le j ność
po szcze gó l nych ele men tów nie jest już ści śle usta lo na, po wstają więc
stru ktu ry wa rian ty w ne. Co dzien ny kon takt z inną ku l turą po wo du je
też prze ję cie w pol skoję zy cz nych na pi sach fo r muły ini cja l nej śp. za -
miast Tu spo czy wa, ty po wej dla in skry pcji na gro b ków ze sta r szej czę -
ści cmen ta rza.

Co dzien ność ży cia człon ków zbo ru ze lo wskie go to wia ra – wy -
zna nie ewan ge li c kie wy ra ź nie od ró ż niające ich od do mi nującej kon -
fe sji ka to li c kiej. Ten stan od zwie rcie d la się w te kstach na gro b nych
i sym bo li ce ze lo wskiej ne kro po lii. Za ko rze nie nie ży cia w Pi śmie św.
przy no si dużą ró ż no rod ność cy ta tów z Bi b lii, ja kie po ja wiają się
w ba da nych in skry pcjach, tak z No we go Te sta men tu, jak i Sta re go Te -
sta men tu, szcze gó l nie zaś z Księ gi psa l mów. Do bór te kstów mo że być 
wy ni kiem in we ncji fun da to ra na gro b ka i wów czas przy no si in fo r ma -
cję bar dziej o nim sa mym, niż o zmarłym. Czę sto jed nak cy ta ty zna j -
dujące się na płytach na gro b nych sta no wią ra czej, jak to jest w zwy -
cza ju wśród człon ków tej społecz no ści, de wi zę ży ciową, jaką kie ro -
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Rys. 1.  Ins krypcja z przełomu XIX i XX w.

Rys. 2. Ins krypcja z końca XX w.



wał się w swo im ży ciu zmarły i wów czas to właś nie je go cha ra kte ry -
zują.

Ko lejną kwes tią wartą zauważe nia jest sa mo po de jś cie członków
Koś cioła ewan ge licko- re for mo wa ne go do fak tu śmier ci9. Na pi sy na -
grob ne wskazują w wię kszoś ci na brak rozpac zy, wiel kie go żalu po
śmier ci blis kiej os oby czy poc zu cia nie po we to wa nej stra ty. Prze bi ja
z nich na to miast trak to wa nie śmier ci ja ko wy darze nia, będące go wy -
ni kiem zwykłej ko lei rzec zy, utar te go porządku lud zkiej eg zys tencji.
Oc zy wiś cie jest to zdarze nie ważne, o cha rak ter ze trans cen dentnym –
jest wszak prze jś ciem do in ne go świa ta, do szczęś cia wiec zne go – ale
śmierć jest tu już „os wo jo na”, jest początkiem no we go życia, dla te go
głębo ki smu tek byłby nie na miejscu. W zgod zie z wy zna niem ewan -
ge lickim smu tek związa ny ze śmier cią dru gie go jest pos trze ga ny
w ka te go riach odstępstwa i sprze nie wier ze nia się prawd zie bi bli jnej.
Stąd wypływa oszc zędność w kons truo wa niu przes trze ni se pulkralnej 
cmen tar za ze lowskie go wi doc zna także w stosunkowo zawężo nej
symbo lice czy zaso bie for muł fi nalnych po chodzących głów nie z Pis -
ma św.10

Wie lojęzyc zność ana li zo wa nych tekstów jest od zwier cied le niem
mul tiet nic zne go i mul tikul tu ro we go mias ta, ja kim był i na dal jest Ze-
lów. Od bi jają one więc i ten as pekt cod zien noś ci mieszkańców te go
swois te go miejsca, ge nius lo ci. War ty jest tu pod kreś le nia fakt, że
choć pod względem kon fesy jnym po tom ko wie Cze chów nie ulegli
asymi lacji, ja ko mnie jszość w wię kszoś ciowym ka to lickim otoc ze -
niu, to jed nak w in nych prze ja wach życia cod zien ne go nie uniknę li te -
go pro ce su11. 

Na pods ta wie prze pro wad zo nej ana li zy ins krypcji na grob nych
możemy po wied zieć, że cmen tarz ja ko spe cy fic zny „tekst kul tu ry”

z jed nej stro ny da je świa dectwo lud zkich losów, ze względu na fakt,
że każda mo giła nie sie konkretną in for mację o po cho wa nym czło-
wieku, a z dru giej stro ny przeds ta wia ty powy dla da ne go okre su
stosu nek do śmier ci, a po przez to także do życia. Pojmo wa nie śmier ci
jest niezwykle wy raźną miarą pos tawy wo bec życia właśnie, stąd
cmentarze mówią nie tylko o zmarłych, którzy są na nich po cho wa ni,
ale także o żyjących, którzy sta wiają na grob ki i pielęgnują kult
zmarłych (Kol buszewski 1996, s. 30).
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Wyjątkowo obszer na książka Pa trycjusza Pająka sta no wi niezwykle sze ro ko za -
kro joną próbę  rozpozna nia, prześ led ze nia i opi su dzie jów hor ro ru w li tera turze czes -
kiej. Próbę tę na leży uznać, wy przed zając wszel kie, rodzące się podczas lek tu ry tek-
s tu, uwa gi po le mic zne, w wiel kiej mier ze za udaną i godną pod zi wu. Au tor rea li zu je
tu bo wiem z roz ma chem pro jekt za pre zen to wa nia wszystkich sy gnałów i sympto-
mów obec noś ci es te tyki gro zy w twórc zoś ci naszych południowych sąsiadów. Dzię ki
te mu na rynku wy daw nic zym po ja wia się rze telne kom pen dium in for macji do -
tyczących za gadnień dotąd w polskiej re fleks ji bohe mis tyc znej, oprócz kilku opra co -
wań cząstkowych (nier zad ko zresztą pro po no wa nych przez Pa trycjusza Pająka),
nieo ma wia nych. Po dob na mo no gra fia nie powstała dotąd zresztą rów nież na grun cie
czes kim, co oc zy wiś cie wzmacnia rangę pu bli kacji i po tęgu je jej znac ze nie dla pogłę- 
bie nia wied zy na te mat  mniej rozpozna nych as pek tów li tera tu ry naszych południo-
wych sąsiadów. Dzię ki te mu książka Pa trycjusza Pająka przyc zy nia się do re wizji ste -
reo typów dos trze gających w twórc zoś ci Cze chów jedy nie iro nic zny lub hu mo ry-
styczny wy miar rozu mie nia i in ter pre tacji rzec zy wis toś ci.

Tak kon cy po wa ny zamysł ba dawczy wy ma gał od mo no gra fis ty benedyk tyńskie -
go wprost wy siłku wyszu ka nia i skom pleto wa nia ma te riału dowo do we go. Pa trycjusz
Pająk zaś za da nie zgro mad ze nia kor pusu tekstów sta no wiących pods tawę dla ba dań
wyko nał wzor cowo. W po lu je go zain te re so wań zna lazły się dzieła re pre zen tujące
w uję ciu chro no lo gic znym roz maite, nastę pujące po so bie nur ty hor ro ru (od osiem -
nas to wiec zne go go ty cyzmu i ro mantyc znej fre nezji po ich post mo der nis tyc zne trans -
gresy jne pa ra frazy i mo dy fi kacje). Postę po wa nie to ko res pon du je z am bicją kom -
plekso we go ogar nię cia wszystkich wy miarów czes kiej li tera tu ry gro zy, która w naj-
ważnie jszych kom pen diach his to ryc zno li ter ackich znajdu je jedy nie miejsce poś led-
nie, najc zęś ciej ja ko epi zo dyc zny mo ment w twórc zoś ci pi sarzy na co dzień zain te re -
so wa nych zu pełnie in ny mi te ma ta mi, poe tyka mi i kon wencja mi li ter acki mi. Pa try-
cjusz Pająk nie dąży do zakwes tio no wa nia tych opi nii, po kazując za ra zem, że ist nie je
możli wość od mien ne go spojrze nia na dzie je li tera tu ry czes kiej, prze bu dowy jej ka no -

nu i no we go odczy ta nia sensów dzieł mających już us ta loną i po partą ba dawczy mi
au to ry te ta mi wykładnię.

Tytułową ka te go rię Au tor trak tu je z jed nej stro ny ja ko wy znac znik ge no lo gic zny,
z dru giej stro ny zaś – ja ko kom po nent fik cy jnej rzec zy wis toś ci tekstów przy na -
leżnych do różnych ga tunków li ter ackich. Oznac za to, że w obręb swych nau kowych
eks plo racji włącza nie tylko dzieła tra dy cy jnie wpi sy wa ne w przes trzeń li tera tu ry
gro zy (wy wołujące w czy telniku me ta fi zyc zny lęk czy nie pokój opo wieś ci o zja -
wiskach nadprzy rod zo nych bądź nad na tu ralnych), ale także utwo ry, w których świat
przeds ta wio ny bu do wa ny jest za sadnic zo zgodnie z po toc zny mi prze ko na nia mi
okreś lający mi gra nice on to lo gic zne go prawdo po do bieńst wa, a ewen tualne przesu -
nię cia tych gra nic wypływają z zas to so wa nia mecha niz mów eg za gera cy jnych, hi per -
bo li zacy jnych lub/i gro tes kowych. Dzię ki przy ję ciu ta kiej stra te gii ba dawczej  przed
Au to rem otwie ra się pole dla usytuo wa nia wewnątrz li tera tu ry hor ro ro wej każde go
w prak ty ce przykładu zo bra zo wa nia de for macji, potwor noś ci czy wy na turze nia, be -
zin te re sow nej czy choćby nad mier nie dras tyc znej prze mo cy, psy cho pa tyc znych za -
cho wań i wy darzeń nie dających się wy jaśnić w racjo nalny sposób. „Mocnym” ar gu -
men tem na rzecz uzna nia przy na leżnoś ci dzieła do do meny hor ro ru jest, co Au tor
słusznie pod kreś la na wiązując do us ta leń wie lu ba dac zy, bu do wa wy po sażo nej w sze -
reg ty powych atry butów fik cy jnej przes trze ni.  Mniej uwa gi na to miast mo no gra fis ta
poświę ca ro li  nar ra cy jne go na pię cia, sus pen su, efek tu zas koc ze nia, nie sa mo wi toś ci
lub ta jem nic zoś ci, a za tem narzęd ziom wy woływa nia nas troju nie ja ko au to ma tyc znie 
ko jar zo nym z es te tyką gro zy. 

Punk tem wy jś cia za war tych w Gro zie po czes ku  rozważań jest prze ko na nie o wy -
ra zis tym związku hor ro ru z kul turą niską i, co za tym id zie, umieszc ze nie go w sfer ze
odd ziaływa nia od mien nych w porówna niu z eli tarnym obsza rem kul tu rowym kry te -
riów opi su, in ter pre tacji i war toś cio wa nia. Kry te ria te Au tor od najdu je prze de wszyst- 
kim w prag ma tyc znej płaszc zyźnie dzieła li ter ack ie go, a pods tawowym wy znac zni -
kiem przy na leżnoś ci da ne go teks tu do jed nej z form  hor ro rowych po zos ta je tu z jed -
nej stro ny te ma tyka (co oc zy wiste), z dru giej stro ny zaś  –  zakładane w kons truk cji
utworu odd ziaływa nie na od biorcę najc zęś ciej de fi nio wa ne ja ko spełnia nie przez ten
utwór funk cji kom pen sacy jnej, te ra peu tyc znej kon so lacy jnej lub po pros tu stricte lu -
dyc znej. Tak za kreślone pro le go me na rozważań tylko częś ciowo nakładają się na za -
pro po no waną przez mo no gra fistę kon cepcję gro zy w li tera turze opartą na syn te tycz-
nej re ka pi tu lacji wie lu uzna nych i cieszących się nie pod ważalnym au to ry te tem teo rii
(od Bur ke’a, Kan ta i Scho pen haue ra przez Ma ry Dou glas po Ro ge ra Caillois, Geor -
ges’a Ba taille’a, Tzve ta na To do ro va i Noëla Car rol la).

Wy da je się jed nak, że mi mo so lid no ści zgro ma dze nia i reka pi tu la cji opi nii zna w -
ców przed mio tu Au tor zbyt wie le mie j s ca po świę cił na te roz wa ża nia wstę p ne. Zary -
so wa na przez Au to ra kon ce p cja hor ro ru ma bo wiem cha ra kter w du żym sto p niu re du -
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kcy j ny i nie uw z ględ nia wie lu isto t nych, moim zda niem, aspe któw zja wi ska. Pa try -
cjusz Pająk, wspo ma gając się pogląda mi fi lo zo fów, so cjo lo gów i lite ratu rozna w ców,
za pod sta wo wy filo zo fi cz ny wy zna cz nik hor ro ru uz na je wy eks pono wa ne w świe cie
dzieła lite ra c kie go spo two r nie nie na tu ry, tra kto wa nej od cza sów oświe ce nia  ja ko
nie ustan ne za gro że nie dla porządku kul tu ro we go i ja ko skład nik poza racjo nal ne go,
cza sem też demo ni cz ne go uni we r sum leżące go po za gra ni ca mi lu dz kich mo cy po -
zna w czych. W efe kcie, wy pa da po wtó rzyć, przed mio tem zain tere so wa nia Au to ra po -
zo stają nie ty l ko te ksty, któ re hi sto ry cy li te ra tu ry tra dycy j nie sy tu ują w ob sza rze este -
tyki gro zy, ale ta k że dzieła ope rujące ele men ta mi gro te ski, mo ty wa mi prze mo cy, cie -
le s nej de fo r ma cji czy sche ma ta mi ini cja cyj ny mi i trans gre syj ny mi. Zde cy do wa nie za
mało mie j s ca Pająk prze zna cza zaś na meta fi zy cz ne/sa kra l ne podłoże hor ro ro wej wi -
zji świa ta. Za po mi na czę ścio wo, że oboczną nazwą dla hor ro ru po zo sta je okre śle nie
fan ta sty ka gro zy, a za tem, że w do bo rze te kstów na le żałoby się ra czej kie ro wać kry te -
rium obe cno ści w nich mo ty wów nad przy ro dzo nych, sata ni sty cz nych czy za świa to -
wych, nie zaś wsze l ki mi przykłada mi akty wi zo wa nia irra cjo na l nej nie zwykłości czy
ope ro wa nia chwy ta mi wy wołujący mi lęk u od bio r cy. Jed- no cze ś nie Au tor wy kra cza
nie rza d ko po za tak wy ty czo ne gra ni ce de fi ni cyj ne, prze nosząc mo ty wa cję wy ko rzy -
sta nia ele men tów hor ro ru w li te ra tu rze w sfe rę rze czy wi- sto ści po li ty cz nej i społecz -
nej i wiążąc je z dia g nozą i kry tyką re żi mów tota li ta r nych lub wo jen nych de fo r ma cji
an tro pos fe ry.

Za mie sz czo ne w da l szej czę ści roz wa żań pre zen ta cje pi sa rzy i ich utwo rów do
pe w ne go ty l ko sto p nia ko re spon dują z wy ty czo ny mi we wstę p nych roz działach teo -
rety cz ny mi usta le nia mi. Nie wszy stkie bo wiem oma wia ne te ksty dają się wpi sać
w tak za kre ślo ny mo del genolo giczno -este tycz ny, nie za wsze zresztą też Au tor w swych
in ter pre ta cjach po szcze gó l nych utwo rów do owych usta leń  się od wołuje.  Patry cjusz
Pająk oma wia za tem ko le j no:

1) typowe dla początków od ro dze nia na ro do we go sposoby wy ko rzy sta nia ele men tów 
fan ta sty ki grozy w li te ra tu rze jar ma r cz nej, która pełniła wówczas funkcję prze ka -
zi cie la – w atra kcy j nej formie – ide o lo ge mów pa trio ty cz nych; 

2) obecne w tekstach hor ro ro wych  sygnały re fle ksji ro man ty cz nej; 
3) dzie więtna stowie cz ne powroty do te ma ty ki ru do l fin skiej, leżącej u podłoża

„czarnej” legendy „Pragi ta je mnej” czy „ma gi cz nej”; 
4) po zy ty wi styczną ra cjo nali za cję motywów fan ta sty cz nych w prozie Jakuba Arbesa;
5) de ka dencką ta na to lo gię; 
6) gry z mo ty wa mi grozy w twó r czo ści awan gar do wej; 
7) różne formy li te ra c kiej eks plo a ta cji motywu prze mo cy w prozie wojen no-o kupa -

cyj nej; 
8) posługi wa nie się mo ty wa mi hor ro ro wy mi jako na rzę dziem ale go ry za cji świata

tota lita r ne go; 
9) in ter te kstu alne nawiązania do go ty cy z mu w li te ra tu rze post moder nisty cz nej. 

Au tor dzie li li tera tu rę czeską na okresy, nastę pującym po so bie eta pom poświę -
cając ko le jne rozdziały mo no gra fii. Pod ział ten nie zawsze odpo wia da tra dy cy jnym
pe rio dy zacjom, zor gani zo wa ny jest bo wiem na pods ta wie ty po lo gii li tera tu ry gro zy
i jej najc zęś ciej wystę pujących w da nym mo men cie his to ryc znym wa riantów. Nie-
które etapy i li nie rozwo jo we czes kiej li tera tu ry gro zy Au tor trak tu je syn te tyc znie,
eks po nując najbard ziej ty po we ce chy tekstów po chodzących z da ne go okre su, w in -
nych przy pad kach do ko nu je dość dro biazgowych eg ze gez poszc zególnych dzieł. Ta -
ka stra te gia zwię ksza nia i zmnie jsza nia dys tan su ba dawcze go powo du je, że czy telnik
po rusza się po międ zy przekro jowy mi  a jednostkowy mi uję cia mi, nie zawsze otrzy -
mując pełny i  wie lopłaszc zy znowy obraz sytuacji. Cza sem książka oferu je mu nie -
mal en cyk lo pedyc zny za rys obec noś ci mo ty wów hor ro rowych w pi sarstwie konkret -
ne go mo men tu his to ryc zne go, wię kszość wy mie nio nych wa riantów uchwy ce nia at -
mos fe ry gro zy w li tera turze czes kiej mo no gra fis ta ilus tru je jed nak in ter pre tacja mi
konkretnych tekstów lub de ta lic zny mi omówie nia mi twórc zoś ci ważnie jszych au -
torów (np. ro ma net Ja ku ba Ar be sa eg zem pli fikujących pro ces racjo na li zacji go ty -
cyzmu, Jiře go Karáska ze Lvo vic za fascy no wa ne go de ka dencką ta na to lo gią, La dis la -
va Klímy poszu kujące go w hor rorze dowodów na prawo moc ność własnej ego deis -
tyc znej fi lo zo fii, choć ten, na mar gi ne sie mówiąc, za pre zen to wa ny jest w pra cy bar-
d ziej ja ko fi lo zof niż ja ko pi sarz sięgający w swej pro zie po wątki i mo ty wy hor ro ro -
we, itd.). Dla przy woływa nych dzieł i pi sarzy sta ra się od najdy wać in ter pre tacy jne
kon teksty, częs tokroć skądinąd nad mier nie pogłębiając wy mowę i in te lek tualny prze -
kaz pre zen to wa nych utworów. Przez dosłowność prze ni ka do ukrytych treś ci, próbu-
jąc od na leźć za li ter alny mi znac ze nia mi układów fa bu larnych fi lo zo fic zne, psy cho -
ana li tyc zne lub po li tyc zne płaszc zy zny odnie sie nia. W wię kszoś ci przy pad ków ta ka
stra te gia ba dawcza wy da je się słuszna, czasa mi jed nak pro wad zi  do swois tych in ter -
pre tacy jnych na dużyć i rod zi  nie bezpiec zeństwo nar zu ce nia do datkowych sensów
tam, gdzie wys tarc zy podążanie za to kiem  fik cy jnych wy darzeń. In ny mi słowy, Pa -
trycjusz Pająk w swych rozważa niach po mi ja bądź na wet igno ru je – bard zo ważną dla 
re cepcji li ter ack ie go (i fil mo we go) hor ro ru – kon wencję „do brej wia ry” od bior cy,
który na czas lek tu ry za wiesza swe świa to poglądo we, on to lo gic zne prze ko na nia i ak -
cep tu je realność – oc zy wiś cie w ra mach fik cy jne go świa ta – zja wisk nadprzy rod zo -
nych.   

Do datkowo Pa trycjusz Pająk zes ta wia w swych rozważa niach dzieła wybit ne,
przy należące do niekwes tio no wa ne go ka no nu li tera tu ry czes kiej z teks ta mi pom niej-
szej ran gi, częs to całko wi cie za pozna ny mi i na wet w cza sie swe go powsta nia nieo -
becny mi w re fleks ji li tera tu roznawczej. W ten sposób z jed nej stro ny wy doby wa te
za pom niane utwo ry z niebytu, z dru giej stro ny jed nak do pew ne go sto pnia ujedno li ca
całą do me nę wątków i mo ty wów hor ro rowych, prze suwając ją – zgodnie z us ta le nia -
mi za mieszczony mi we wstę pie książki – w przes trzeń kul tu ro wej po pu lar noś ci bądź
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– na od wrót – zbyt nio no bi li tując dzieła prze cięt ne.  W rozdziale opo wia dającym o ro -
mantyc znych konty nuacjach go ty cyzmu sąsia du je ze sobą na przykład pro za Kar la
Hyn ka Máchy, rzad ko rac zej pos trze ga ne go w ka te go riach piew cy li tera tu ry gro zy
z opo wia da niem Kar la Sa bi ny Gra barz i ze zbio rem qua si lu dowych bal lad Kar la Ja -
romíra Er be na Ky tice. W rozdziale następnym – wyo drębio nym tym ra zem na za sad -
zie te ma tyc znej, ani chro no lo gic znie, ani świa to poglądowo niewykrac zającej bo -
wiem po za ro mantyc zny kon tekst – czy telnik spo tyka się zaś z „czes kim Eu ge -
niuszem Sue” – Jo se fem Jiřím Kolárem, eks ploa tującym w swej twórc zoś ci ma gic zne 
na ce cho wa nie le gen dy Pragi ru dol fińskiej. W ko le jnych frag men tach książki Pa -
trycjusz Pająk do datkowo powra ca do już raz dro biazgowo opi sa nej po wieś ci te goż
au to ra Pekla zplo zen ci, by porównać ten całko wi cie już nie mal za pom nia ny pro dukt
zba na li zo wa ne go ro mantyzmu z powstałym w dia me tralnie od mien nej sytuacji kul tu -
ro wej ar cyd ziełem La dis la va Fuksa Spa lo vač mrtvol. W tym miejscu na suwa się py ta -
nie o mo ty wację umieszc ze nia w przes trze ni hor ro ru tej właśnie gro tes ko wej (w du -
chu Kay se rowskie go rozu mie nia gro tes kowoś ci) ale go rii sto pnio we go wras ta nia
w ideo lo gię na zistowską i rozszerzyć to zas trzeże nie na inne teksty, które mo no gra-
fis ta, oc zy wiś cie słusznie, nazy wa krwawy mi antyu to pia mi de mas kujący mi nie ludz-
ki wy miar us troju to ta li tar ne go.    

Bard zo sze ro ka wykładnia li tera tu ry gro zy pa tro nująca za mieszc zo nym w książ-
ce rozważa niom pozwa la niewątpli wie zas trzeże nia ta kie po minąć czy choćby złago-
d zić, ale zmusza do pos ta wie nia py tań ko le jnych: dlac ze go w rozpra wie nie zna lazło
się miejsce dla po wieś ci Václa va Řezáča Svědek, w której zna ki li tera tu ry gro zy
(międ zy in ny mi mo ty wy wam piryc zne) podporządko wa ne zos tają ana li zie uni wer -
salnie czy me ta fi zyc znie pojmo wa ne go zła oraz po wieś ci Ja ro sla va Havlíčka Ne vi di -
telný okreś la nej w ba da niach ja ko hor ror psy cho lo gic zny. Trudno też uza sadnić nieo -
bec ność w mo no gra fii teks tu Pavla Ko hou ta Hvěz dná ho di na vrahů, wo jen ne go
thrille ra opo wia dające go o lo sach se ry jne go mor der cy, choć Ka ci ca te goż au to ra zo-
s tała przez Au to ra omówio na szczegółowo, a pro ble ma tyka psy cho pa to lo gic znych
za burzeń sta no wi je den z wątków prze wodnich Je go opra co wa nia. 

Opo wieść o wam piryc znych wątkach w li tera turze czes kiej Au tor wyd zie la
w osobnym po drozdziale, przełamując do tychcza sowy, chro no lo gic zny tok nar racji.
Dąży w ten sposób do wyo dręb nie nia jed nej z najważnie jszych płaszc zyzn te ma tycz-
nych hor ro ru i do uka za nia jej spe cy fi ki w twórc zoś ci naszych południowych są-
siadów. W pra cy kon sekwent nie res pek tującej cza so we następ stwo zja wisk li ter ac-
kich de cy zję taką trudno jed nak umo ty wo wać, mi mo iż Pa trycjusz Pająk zde cy do wał
się na umieszc ze nie tej pro ble ma tyki w częś ci rozprawy poświę co nej ro mantyc znym
re mi nis cencjom i grom z go ty cyzmem, a za tem we „właś ci wym jej” pod względem
ge nezy i an tro po lo gic znych uza sadnień kon tekś cie. Dołącze nie do uwag na ten te mat
wątku wam piryc zne go spra wia jed nak wraże nie sztuc zne go wtrę tu, powo dujące go

rozchwia nie lo gi ki skądinąd bard zo kon sekwent ne go i zna ko mi cie zor gani zo wa ne go
wykładu. Nie pokój od bior cy bud zi też ja kość do tyczących wam piryzmu przemyś leń.
O ile bo wiem w całej mo no gra fii Au tor z powod ze niem dąży do obu do wa nia swych
tez sze ro kim apa ra tem ba dawczym i przeds ta wia pogłębio ne kon teks tualne ana li zy
ko le jnych pro blemów, o tyle tu taj za trzy mu je się na po wierzch ni zja wiska i w efek cie
nie wykrac za po za po toc zne pos trze ga nie i rozu mie nie fi gu ry upio ra. 

W os tat nim rozdziale mo no gra fii, pełniącym funk cję za końc ze nia, mo no gra fis ta
po de jmu je próbę wy jaśnie nia nikłej obec noś ci hor ro ru w kul turze czes kiej, uza sa-
dniając ją do mi nującym w Cze chach pa ra dyg ma tem kul tu rowym opar tym na bie der -
meie rowskim mo de lu pos trze ga nia i ar tystyc zne go mo de lo wa nia rzec zy wis toś ci. Za -
pro po no wa ne tu rozważa nia służyć mają wy jaśnie niu czy potwierd ze niu  powszech-
ne go wśród badac zy prze ko na nia o tym, że hor ror sta no wi w czes kiej kul turze obce
ciało, nigdy in te gralnie niewłączone w jej pods tawową li nię rozwoju.  Rozdział ten
sprawd ziłby się zna ko mi cie ja ko odręb ny ar tykuł opi sujący – od no wej i zas ka kującej 
stro ny – najważnie jsze ce chy cha rak te rystyc zne kul tu ry Czech i na ro do wej men -
talnoś ci Cze chów, nie spełnia jed nak swe go za da nia ja ko re ka pi tu lacja rozważań za -
war tych w re cen zo wa nej rozpra wie. Z jed nej stro ny bo wiem w dużej mier ze odno si
się do za gadnień niezwiąza nych bezpośrednio z te ma tem mo no gra fii, z dru giej zaś –
nie przeds ta wia prze ko nujących dowodów na od wrot nie pro porcjo nalną za leżność
za chodzącą międ zy natęże niem wystę po wa nia hor ro ru a rozpowszechnie niem po-
staw bie der meie rowskich. 

Wszel kie sfor mułowa ne wyżej zas trzeże nia nie ob niżają wy so kiej oceny Gro zy
po czes ku. Jej wa lo ry, wy pa da z na cis kiem pow tórzyć, leżą prze de wszystkim w syn -
te tyc znym uję ciu za gadnie nia, które do tychczas nie zna lazło kom plek so we go od -
zwier cied la nia w czes kich i świa towych ba da niach bohe mis tyc znych. Niem niejszą
rolę w po zyty wnym war toś cio wa niu rozprawy odgry wa też niezwykle bo ga ty i bar-
d zo do brze wykorzys ta ny ma te riał teks towy, zarówno w dzied zi nie przy wołanych
dzieł li ter ackich, jak i opra co wań nau kowych.  Z tych względów na leży pod kreś lić, że 
mo no gra fia ta w is totnym za kre sie wzbo ga ca do ro bek polskiej i świa to wej bohe mi-
styki i ce nię w niej prze de wszystkim jej war toś ci poznawcze. Pre zen tu je bo wiem nie
tylko dzie je czes kie go hor ro ru, ale sta je się też ważnym przyc zyn kiem dla rozpozna -
nia konstytu ty wnych wy znac zników es te tyki gro zy. 

An na Ga wa re cka, Po znań
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K R O N I K A

Pro fe sor Ja nusz Siatkowski 
– po lo nis ta, bohe mis ta, sla wis ta1

Stopnie i tytuły

Prof. dr hab. Ja nusz Siatkowski urod ził się w Warsza wie 5 mar ca 1929 roku. Stu -
dia wyższe w za kre sie fi lo lo gii polskiej od by wał na Wyd ziale Fi lo lo gic znym Uni wer -
sy te tu Warszawskie go w la tach 1948/1949–1951/1952, na tymże Wyd ziale uzyskał
tytuł zawo dowy ma gis tra fi lo zo fii (sic! ta ka wówczas obo wiązy wała no menkla tu ra)
24 styc znia 1953 roku za pracę pt. Słow nictwo war mińs ko- ma zurskie z za kre su bu -
dow nict wa, przy go to waną pod kierun kiem pro fe so ra Wi tol da Do roszewskie go. Po -
dejmo wała ona za gadnie nia leksykalno-słowotwórc ze z za kre su dia lek to lo gii pol-
skiej. Do dać tu także trze ba, że w roku aka de mickim 1950/1951 stu dio wał rów nież
bohe mis tykę na Uni wer sy te cie Ka ro la w Prad ze.

Dy ser tacja dok torska prof. dra hab. Ja nusza Siatkowskie go no siła tytuł Dia lekt
czes ki oko lic Ku dowy, do tyc zyła więc pro ble ma tyki dia lek to lo gic znej z za kre su bohe -
mis tyki w uję ciu syn chro nic znym. Jej pro mo to rem był pro fe sor Zdzisław Stie ber,
a re cen zen ta mi pro fe so ro wie – Wi told Do roszewski i Ka rol De jna. Pu blic zna obro na
tej rozprawy od była się 3 ma ja 1960 roku o godz. 1730 w sa li 17 bu dynku po lo nis tyki
Uni wer sy te tu Warszawskie go i zos tała zwieńc zo na uzyska niem przez ówczesne go
dok to ran ta (wówczas – as pi ran ta) sto pnia dok to ra nauk hu ma nis tyc znych, który –
biorąc pod uwagę rea lia dzi sie jsze oraz te ma tykę dok to ra tu – na leży uś ciś lić ja ko sto -
pień dok to ra nauk hu ma nis tyc znych w za kre sie fi lo lo gii słowiańskiej.

Rozpra wa ha bi li tacy jna prof. dra hab. Ja nusza Siatkowskie go do tyc zyła pro ble -
ma tyki kom pa ra tystyc znej, łączyła nie ja ko dwie je go językoznawcze specjalnoś ci
nau ko we – po lo nis tyczną i bohe mis tyczną, obe jmując sze ro kie spec trum pro cesów
fo ne tyc znych w uję ciu dia chro nic znym i syn chro nic znym. Rozpra wa składała się
z trzech częś ci, co wy raźnie zos tało zaznac zone w jej tytule: Bohe miz my fo ne tyc zne w
języku polskim, cz. 1.: Grupy trat, tlat; cz. 2.: h za miast g; cz. 3.: Spółgłoski twarde
przed i, e. Wraz z rozprawą ha bi li tant przeds ta wił – ja ko pods tawę te go prze wo du –

po nad 20 opu bliko wa nych prac nau kowych. Wy ni kiem te go postę po wa nia było
uzyska nie przez nie go ha bi li tacji oraz na da nie mu sto pnia nau ko we go do cen ta nauk
hu ma nis tyc znych 14 grudnia 1965 roku.

Dalsze tytuły po zys ki wał prof. dr hab. Ja nusz Siatkowski wraz z rozwo jem je go
do rob ku nau ko we go, dy dak tyc zne go i pełnio nych funk cji w organi zacji nau ki. Tytuł
pro fe so ra nad zwyc zajne go otrzy mał w 1972 roku, pro fe so ra zwyc zajne go – w 1979
roku, a w 1998 roku zos tał ob dar zo ny tytułem dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu
Ka ro la w Prad ze.

W cza sie swej po nadpięćd zie się cio let niej ka rie ry aka de mick iej prof. dr hab. Ja -
nusz Siatkowski przeszedł wszystkie szcze ble jej wta jem nic ze nia. Zad zi wiać mu si je -
go sys te ma tyc zność, stałe poszer za nie spec trum nau ko we go i benedyk tyńska wręcz
pra co wi tość.

Dorobek naukowy

Lis ta pu bli kacji nau kowych au torstwa prof. dra hab. Ja nusza Siatkowskie go za la -
ta 1951–2013 obe jmu je 366 po zycji au torskich oraz po nad 20 edycji – nie jednokrot -
nie wie lo to mowych – z je go ud ziałem re dak cy jnym2. War to tu do datkowo zauważyć,
że w os tat nim 15- le ciu do ro bek ten wzrósł o po nad 130 po zycji, co świadczy o nie-
zwykłej dy na mice rozwoju je go twórc zoś ci nau ko wej.

Nie ja ko sym bo lic zny wy miar mają dane do tyczące pierwszej i os tat niej pu bli -
kacji prof. dra hab. Ja nusza Siatkowskie go. Pierwszy tekst no sił tytuł Z gwa ry war -
mińs ko-ma zurskiej. Baj ka o Pa nu Bo gu, dia ble i kro wie („Po radnik Językowy” 1951,
z. 1, s. 13), zos tał opu bliko wa ny, gdy je go au tor był jeszc ze stu den tem, i do tyc zył pro -
ble ma tyki dia lek to lo gic zno- folk lo rystyc znej (jak wiemy, dia lek to lo gii prof. dr hab.
Ja nusz Siatkowski jest wierny przez całe swe aka de mick ie życie). Był on wy ni kiem
ba dań dia lek to lo gic znych pro wad zo nych wówczas w Os tród zkiem, na War mii i Ma -
zu rach pod kierun kiem pro fe so ra Wi tol da Do roszewskie go i pro fe sor Ha li ny Ko necz- 
nej przez zespół pra cow ników i stu dentów z Uni wer sy te tu Warszawskie go, w których 
prof. dr hab. Ja nusz Siatkowski brał ud ział i które zaowo co wały je go pracą ma gis ter-
ską (zob. wyżej) i pierwszą opu bliko waną mo no gra fią książkową – Słow nictwo War -
mii i Ma zur. Bu dow nictwo i obrób ka drewna (Wrocław 1958). Pu bli kacja os tat nia to
ar tykuł (opra co wa ny wespół z D. K. Rem biszewską) pt. Nazwy jarzębi ny na po gra -
nic zu pols ko-białorus ko- ukraińskim (tom ju bi leuszowy dedyko wa ny pro fe sor Vio -
letcie Ko ses kie j- Tosze wej) z za kre su dia lek to lo gii kom pa ra tystyc znej, sla wis tyc znej. 
W ten sposób sym bo lic znie zamyka się krąg w do rob ku nau kowym prof. dra hab. Ja -
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2 Zob. Dorobek naukowy Pro fe so ra Janusza Sia t ko wskie go za lata 1951–2013, oprac.
I. Doliński, Z. Kłos, D. K. Re m bi sze wska, ISZiP UW, Warszawa 2014, ss. 80.

1 2 kwietnia 2014 r. na Wydziale Po lo ni sty ki Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go odbyła się uro -
czy stość ju bi le u szu 85-lecia Pro fe so ra Janusza Sia t ko wskie go. Ni nie j szy biogram zawiera
treści zawarte w wygłoszonej wówczas laudacji na cześć Ju bi la ta.



nusza Siatkowskie go – od językoznawstwa po lo nis tyc zne go do językoznawstwa sla -
wis tyc zne go.

Prof. dr hab. Ja nusz Siatkowski jest au to rem ośmiu nau kowych pu bli kacji książ-
kowych (mo no gra fii pro ble mu i mo no gra fii te ma tyc znych). Oprócz wy mie nio nej już
pu bli kacji Słow nictwo War mii i Ma zur. Bu dow nictwo i obrób ka drewna (Wrocław
1958) na leży tu w porządku chro no lo gic znym wy mie nić ta kie po zycje, jak: Dia lekt
czes ki oko lic Ku dowy, cz. 1–2, Wrocław 1962; Bohe miz my fo ne tyc zne w języku pol-
skim, cz. 1–3, Wrocław 1965; Sla wiz my w utwo rach śląskich Hor sta Bieńka, War-
szawa 1995, Mün chen 2000; Stu dia nad wpływa mi ob cy mi w »Ogólnosłowiańskim
at la sie językowym«, Warsza wa 2004; Słowiańskie nazwy wyko naw ców zawodów
w his to rii i dia lek tach, Warsza wa 2005; Ob ce nazwy geo gra fic zne w języku czes kim
i polskim, Warsza wa 2006; Słowiańskie nazwy częś ci ciała w his to rii i dia lek tach,
Warsza wa 2012.

Mo no gra fie te wy raźnie układają się w dwa cykle chro no lo gic zne – wcześnie jszy, 
związa ny z uzys ki wa niem sto pni nau kowych, po lo nis tyc zno- bohe mis tyc zny, i póź-
nie jszy, za wie rający w wię kszoś ci opra co wa nia o cha rak ter ze ogólno sla wis tyc znym.
Trzyd zies to le cie międ zy ty mi cykla mi (1965–1995) wy pełniły inne prace.

Wy mie nić tu na leży ud ział au torski i re dak cy jny prof. dra hab. Ja nusza Siat-
kowskie go w wiel kich, wie lo let nich, zbio rowych przed sięwzię ciach z za kre su dia lek -
to lo gii i kar to gra fii lingwis tyc znej. Są to: At las językowy kaszubszc zy zny i dia lek tów
sąsiednich, 1964; Kar packi at las dia lek to lo gic zny, 1981, 1988, 1989, 1991, 1993,
1994, 1997, 2001, 2003; Pro blemy dif ferencjacji sławjans ko go dia lek talno go łand-
szaf ta (po dan nym »Obszc ze kar pats ko go dia lek tołogic zes ko go atłasa«), Moskwa
1993; Ogólnosłowiański at las językowy (OLA), 1990, 1994, 2000, 2003, 2006, 2007,
2008, 2009, 2012; At las lin gua rum Eu ro pae (ALE), 1997, 2002, 2007.

Ma rów nież prof. dr hab. Ja nusz Siatkowski ważny do ro bek o cha rak ter ze leksy-
ko gra fic znym i edy tors ko- teks towym. Wy mie nić tu trze ba nastę pujące po zycje:
Słow nik czes ko- polski. Čes ko- polský slovník (wraz z M. Ba sa jem), wyd. I – Warsza -
wa–Praha 1991; wy da nia następne – Warsza wa 2002, 2007, 2010; Bohe miz my w ję-
zyku polskim. Słow nik (wraz z M. Ba sa jem), Warsza wa 2006; Wybór tekstów sta ro-
czeskich (wraz z E. Siatkowską), Warsza wa 1967, 1988; Ges ta Ro ma no rum lin guae
po lo ni cae (1543) cum fon ti bus la ti nis et bohe mi cis adiu vante R. Olesch nunc iterum
edi dit J. Siatkowski, Köln–Wien 1986.

Wszystkie te duże przed sięwzię cia nau ko we, leksyko gra fic zne i edy torskie,
w których prof. dr hab. Ja nusz Siatkowski brał ud ział, owo co wały za ra zem po de jmo -
wa ny mi przez nie go te ma ta mi ba dawczy mi i pu bli kacja mi o cha rak ter ze ar tykułów.
Nie sposób ich tu wy mie niać, ana li zo wać i oce niać ze względu na ich liczbę i różno -
rodność. Przykładowo jedy nie zes ta wiamy tylko pe wien ich re jestr: Cze chiz my w ję-
zyku Ja na z Koszyc zek (1959), Zróżni co wa nie te ry to rialne Kaszub w za kre sie wystę -

po wa nia a ścieśnio ne go (1962), Wpływ poszc zególnych dia lek tów nie mieckich na
język polski (1967), Ba da nia nowych dia lek tów miesza nych i mowy mie jskiej w Cze -
chach (1976), Za kres i cha rak ter wpływu języka czes kie go na polski (1978), O cer kie -
wiz mach w najs tarszej polskiej ter mi no lo gii chrześ ci jańskiej (1981), Słowiańskie in -
ter ferencje w za kre sie mor fo lo gii (1983), Przed cyry lo me to de jska i sta ro bułgarska
ter mi no lo gia chrześ ci jańska w języku polskim (1985), Kry te ria us ta la nia wpływu
języków blis kos pokrew nio nych (1986), Búłgarski i polski ime na za mes ta (1988),
Cho ro nimy czes kie w porówna niu z polski mi (1991), Słowiańskie wpływy słowo-
twórc ze w języku i dia lek tach nie mieckich (1992), Kon cepcja opi su słowotwórstwa w
kon fron ta tywnej gra ma ty ce bułgars ko- polskiej – wraz z J. Bałtową (1993), Po li tyka
języko wa na Łuży cach w la tach 1949–1989 (1996), Języko we wpływy nie mieck ie
w Kar pa tach (1997), Re gio nalne słow ni ki nie mieck ie ja ko źródło językowych ma-
teriałów słowiańskich (2000), Mor fo lo gické změny v součas ném českém jazy ce
(2002), Języko we wpływy tu reck ie w »At la sie ogólnosłowiańskim« (2003), Słowiań-
skie gwa ro we nazwy ‘l eka rza’ i ‘l eka rki’ ja ko ilus tracja konkurencji nazw rod zimych
i ob cych (2007), His to ryc zne zmia ny nazw częś ci ciała w dia lek tach wschodniosło-
wiańskich (2009), Osiągnię cia Polski w za kre sie ba dań nad »At la sem ogólnosło-
wiańskim« (2012).

Is totny dla oglądu całoksz tałtu prac prof. dra hab. Ja nusza Siatkowskie go jest je -
go wkład w prace re dak cji cza so pism nau kowych. Nie oma wiając tej pro ble ma tyki
szczegółowo, wys tarc zy wska zać te pe rio dyki, z który mi je go współpra ca układa się
najdłużej. Są to „Stu dia z Fi lo lo gii Polskiej i Słowiańskiej” (od 1967 r.), „Sla via Oc ci -
den ta lis” (od 1979 r.), „Prace Fi lo lo gic zne” (od 1991 r.), „Przegląd Hu ma nis tyc zny”
(od 1995 r.). Na leży stwierd zić, że w wy pad ku tych cza so pism ich ran ga oraz po zycja
nau ko wa prof. dra hab. Ja nusza Siatkowskie go dos ko nale ze sobą ko res pon dują.

Pod su mo wać te dane można nastę pująco, nie roszcząc so bie by najm niej pre tens ji
do ich kom plet nej cha rak te rystyki i oceny. Do ro bek nau kowy prof. dra hab. Ja nusza
Siatkowskie go do tyc zy całej Słowiańszc zy zny, w tym szczególnie języka polskie go,
czes kie go, bułgarskie go, słowack ie go oraz języków łużyckich i wschodniosłowiań-
skich, a także języka nie mieck ie go. Pu bli kacje je go au torstwa ukazy wały się w języ-
ku polskim, czes kim, słowackim, bułgarskim i nie mieckim na ter e nie de fac to wszyst- 
kich państw słowiańskich, a także w Niemc zech, Aus trii i USA. Kon cen trują się one
na pro ble ma ty ce z za kre su dia lek to lo gii i kar to gra fii lingwis tyc znej, his to rii języka
i zmian we współczesnych językach li ter ackich, kon tak tów językowych i po li tyki
języko wej, leksyko lo gii i leksyko gra fii. W odnie sie niu do sys te mu języka prace au -
torstwa prof. dra hab. Ja nusza Siatkowskie go do tyc zyły wszystkich je go warstw
struk tu ralnych – od fo ne tyki po słow nictwo. Jest to do ro bek ory gi nalny nau kowo,
wie lowątkowy, obszerny, wnoszący wie le do do rob ku polskie go językoznawstwa,
po lo nis tyki, bohe mis tyki i sla wis tyki w ogóle, trwa le w ich tra dycji za pi sa ny.
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Przebieg pracy za wo do wej, funkcje i wy ró ż nie nia

Pracę zawo dową po raz pierwszy podjął prof. dr hab. Ja nusz Siatkowski jeszc ze
podczas stu diów w 1949 roku najpierw w Mu zeum Na ro dowym, a następnie w Bi -
blio te ce Na ro do wej. We wrześniu 1950 roku zos tał zastępcą asys ten ta w Zakład zie
Języka Polskie go Uni wer sy te tu Warszawskie go, a następnie asys ten tem, i na tym sta -
no wis ku po zos ta wał do końca stu diów po lo nis tyc znych w 1952 roku, biorąc za ra zem
ud ział w pra cach Zes połu Dia lek to lo gic zne go przy Zakład zie i pro wadząc ko le jno
zaję cia z gra ma tyki opi so wej języka polskie go, gra ma tyki his to ryc znej języka
polskie go, gra ma tyki języka sta ro- cer kiewno-słowiańskie go oraz sty lis tyki.

Po ukońc ze niu stu diów po lo nis tyc znych przez kil ka lat (1953–1956) był as pi ran -
tem w Ka te drze Fi lo lo gii Słowiańskiej Uni wer sy te tu Warszawskie go, po tem star-
szym asys ten tem, a od sierpnia 1956 roku zos tał za trudnio ny w Zakład zie (od 1977
Instytut) Słowia noznawstwa Polskiej Aka de mii Nauk w Warsza wie ja ko adi unkt
(1956–1968), do cent (1968–1972) i pro fe sor (1972–1982). Pełnił tu ko le jno funk cje
zastępcy kie row ni ka Zakładu (1972–1973), kie row ni ka Zakładu (1974–1977) i dy -
rek to ra Instytu tu (1977–1982).

W 1982 roku prof. dr hab. Ja nusz Siatkowski powrócił na Uni wer sy tet Warszaw-
ski, który stał się je go pods tawowym miejscem pra cy aż do osiągnię cia wieku eme ry -
talne go. Był tu kie row ni kiem Zakładu Fi lo lo gii Bułgarskiej w Instytu cie Fi lo lo gii
Słowiańskiej (1985–1990), kie row ni kiem Zakładu Języków Słowiańskich (1992–
–1997) oraz dy rek to rem te go Instytu tu (1993–1999). W la tach 1986–1990 pełnił rów -
nież funk cję prod zie ka na Wyd ziału Po lo nis tyki Uni wer sy te tu Warszawskie go.

Oprócz funk cji ad mi nis tra cy jnych prof. dr hab. Ja nusz Siatkowski pełnił i pełni
na dal wie le funk cji z wybo ru w to warzyst wach, ko mi te tach i organi zacjach nau -
kowych. Od 1982 roku jest człon kiem To warzyst wa Nau ko we go Warszawskie go
(1989–1991 – prze wodniczący Wyd ziału Językoznawstwa i Li tera tu ry), od 1954 –
człon kiem Polskie go To warzyst wa Językoznawcze go (1991–1993 – prze wodniczą-
cy), jest ho no rowym człon kiem To warzyst wa Fi lo logów Bułga rystów oraz Czeskie -
go To warzyst wa Języko we go, wchod zi w skład członków To warzyst wa Jabłonow-
skich i To warzyst wa Nau ko we go Białos tock ie go. Od wie lu lat jest człon kiem Mię-
dzyna ro do we go Ko mi te tu Sla wistów (1993–1998 – prze wodniczący), Ko mi te tu Sło-
wia noznawstwa PAN (1991–1996 – prze wodniczący) oraz Ko mi te tu Językoznaw-
stwa PAN (1975–1984 – zastępca prze wodniczące go). Spośród in nych funk cji można 
tu wy mie nić funk cję prze wodniczące go Ra dy Nau ko wej Instytu tu Języka Polskie go
PAN (1973–1980) oraz członkostwo Ra dy Nau ko wej Instytu tu Łużyck ie go w Bud zi-
szy nie (1991–1994).

Z przeds ta wio nych (w wyborze) da nych wy ni ka, że prof. dr hab. Ja nusz Siat-
kowski jest człowiekiem wiel kiej pra cy. Prof. dr hab. Ja nusz Siatkowski nie zos tał

wy na grod zo ny za swą pracę na rzecz nau ki pro porcjo nalnie do je go zasług, ale w śro -
do wis ku nau kow ców hu ma nistów jest to zja wis ko stałe i nikt też dla na gród tych prac
nie po de jmu je3. Spośród od znac zeń, które prof. dr hab. Ja nusz Siatkowski otrzy mał,
na leży w tym miejscu wy mie nić Złoty Krzyż Zasługi, Me dal „1 300 lat Bułga rii”, Or -
der Cyry la i Me to de go oraz słowacki Or der Białego Pod wójne go Krzyża.

* * *

Wie kowo dzie li nas z Pro fe so rem Ja nuszem Siatkowskim lat dwad zieś cia. De mo -
gra fic znie na leżę więc do po ko le nia je go następców, nau kowo zaś dzielą nas dwa po -
ko le nia – tu czas płynie szyb ciej, liczą się dzie się cio le cia, cho ciaż po ko le nie bi bli jne
lic zyło aż lat trzyd zieś ci. Ten dys tans cza sowy nie jest jed nak ważny, po nie waż z Pro -
fe so rem Ja nuszem Siatkowskim łączy mnie czterd zieś ci lat pra cy i ob co wa nia w tym
samym śro do wis ku językoznaw ców warszawskich.

Poznałem go w 1972 roku, w którym on zos tał pro fe so rem a ja świeżo upiec zo -
nym ma gis trem fi lo lo gii polskiej na Wyd ziale Fi lo lo gii Polskiej i Słowiańskiej Uni -
wer sy te tu Warszawskie go. Trwały wówczas przy go to wa nia do VII Międ zy na ro do -
we go Kon gre su Sla wistów, który od był się w Warsza wie 21–27 sierpnia 1973 roku.
Prze wodniczącym Międ zy na ro do we go Ko mi te tu Sla wistów był wtedy pro fe sor Wi -
told Do roszewski, a pro fe sor Ja nusz Siatkowski był człon kiem Polskie go Ko mi te tu
Sla wistów oraz człon kiem Ko mis ji Wy daw nic zej, jed nej z ko mis ji organi zacy jnych
Kon gre su. Ja wchod ziłem w skład Ko mis ji Pu bli kacji Kon gre sowych.

Po tem tych spotkań było wie le – w Pra cow ni Dia lek to lo gic znej Zakładu Języko-
znawstwa Instytu tu Języka Polskie go PAN w Warsza wie, która mieś ciła się wówczas
na II pię trze bu dynku po lo nis tyki Uni wer sy te tu Warszawskie go, gdzie po zys ki wałem 
swe pierwsze nau ko we doświadcze nia; w po koju 35 na tym samym pię trze te go sa -
me go bu dynku, gdzie mieś cił się Zakład His to rii Języka Polskie go i Dia lek to lo gii
Instytu tu Języka Polskie go Uni wer sy te tu Warszawskie go (mo je pods tawo we miejsce
pra cy przez lat trzyd zieś ci pięć) i gdzie mieś ciła się Re dak cja „Prac Fi lo lo gic znych”
w której Pro fe sor Ja nusz Siatkowski był częstym goś ciem.

Później spo tyka liśmy się na różnych fo rach nau kowych – kon ferencjach, kon gre -
sach, po sied ze niach Ko mi te tu Językoznawstwa PAN – w cod zien nym życiu Wydzia-
łu Po lo nis tyki Uni wer sy te tu Warszawskie go – na po sied ze niach Ra dy Wyd ziału, Rad
Nau kowych, w dzie ka na cie, w Instytu cie. 
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3 Por. H. Popo wska- Tabo r ska, O Pro fe so rze Januszu Sia t ko wskim – ofi cja l nie (i mniej ofi -
cja l nie), „Prace Filo lo gi cz ne” XLIV, 1999, s. 9–12. Ten tom „Prac Filo lo gi cz nych” był de dy -
ko wa ny Pro fe so ro wi Januszowi Sia t ko wskie mu z okazji ju bi le u szu jego 70-lecia.



Te os o biste spotka nia utrwa lają we mnie prze ko na nie, które wy ni ka z oglądu je go 
do rob ku, że Pro fe sor Ja nusz Siatkowski ze wszech miar zasługu je na mia no Ho mo
faber et ho no ra bi lis ho nes tus. Na leży Je mu i nam ży czyć dalszych wie lu lat
wspólnej pra cy, doświadczeń i spotkań. Ad mul tos an nos! 

Sta nisław Du bisz,
Uni we r sy tet Wa r sza wski

Pro fe sor Ka zi mierz Po lański ja ko sla wis ta i an glis ta 
(do ro bek an glis tyc zny)

W powszechnej świa do moś ci prof. dr hab. Ka zi mierz Po lański jest zna ny ja ko
sla wis ta, co międ zy in ny mi zaznac zył prof. Ja nusz Arabski w lau dacji wygłoszo nej
z okazji na da nia Pro fe so ro wi przez Uni wer sy tet Śląski dok to ra tu ho no ro we go: „[…]
wybit ne mu sla wiś cie i językoznaw cy” (Ka zi mierz Po lański. Doc tor... 2008, s. 15).
Świadczy o tym rów nież Je go ścieżka rozwoju nau ko we go. Ukońc zył on bo wiem stu -
dia sla wis tyc zne na Wyd ziale Fi lo lo gic znym Uni wer sy te tu Ja giel lońskie go w 1955 r.
Tam też się dok to ry zo wał w 1961 r. na pods ta wie rozprawy pt. Mor fo lo gia za poży-
czeń w języku połabskim; także na UJ uzyskał sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go, przed-
s ta wi wszy w 1967 r. mo no gra fię za tytułowaną Składnia zda nia złożo ne go w języku
gór nołużyckim. Ko le jne awanse rów nież w re gu larnych 6- let nich odstę pach nastę po -
wały także na pods ta wie prac sla wis tyc znych. 

Niem niej jed nak, jeś li spojrzymy na bi blio gra fię książek i ar tykułów Pro fe so ra, to 
okaże się, że spośród 110 po zycji 18 do tyc zy bezpośrednio lub pośrednio ba dań z za -
kre su lingwis tyki ame rykańskiej, co sta no wi blis ko 20%  Je go do rob ku nau ko we go.
Z te go powo du wy da je się uza sadnio ne, aby pokrótce omówić te  mniej znane do ko -
na nia Pa na Pro fe so ra.

Je go zain te re so wa nia an glis tyc zne z pewnoś cią mają korze nie w czte rokrotnych
poby tach w Sta nach Zjednoc zo nych (roc zny w la tach 1969/1970 oraz trzy nie co
późnie jsze se mes tralne kon trak ty) na Uni wer sy te cie w Yale w cha rak ter ze pro fe so ra
wi zytujące go. Pro wad ził On tam zaję cia z językoznawstwa ogólne go i słowiańskie -
go. Po dob nej te ma tyki do tyc zyły wykłady wygłoszone międ zy in ny mi na ta kich uni -
wer sy te tach, jak: Har vard Uni ver si ty, Uni ver si ty of Ca li for nia w Los An ge les i Uni -
ver si ty of Ca li for nia  w Ber ke ley czy Uni ver si ty of Chi ca go. Dzię ki tym poby tom Ka -
zi mierz Po lański zetknął się z nowym kierun kiem ba dań, ja kim była gra ma tyka trans -

for macy jno- ge ne ra ty wna i te mu za gadnie niu poświę cił spo ro prac, które śmiało moż- 
na uznać za an glis tyc zne, o czym będ zie mo wa po niżej.

Rów nież na po lu organi zacy jnym, na którym, jak wiemy, był przez całe życie
niezwykle ak ty wny, dał się poznać ja ko an glis ta. Otóż w la tach 1968–1973 pra co wał
na Uni wer sy te cie im. Ada ma Mick ie wic za w Pozna niu, gdzie pełnił funk cję wi cedy -
rek to ra Instytu tu Fi lo lo gii An gielskiej. Na to miast od 1973 r. do 1990 r. związał się na
pierwszym eta cie z Uni wer sy te tem Śląskim, na którym objął sta no wis ko dy rek to ra
zor gani zo wa ne go przez sie bie Instytu tu Fi lo lo gii Ob cych, a później – po reor gani -
zacji Instytu tu w 1975 r. – zos tał powołany na sta no wis ko dy rek to ra Instytu tu Fi lo lo -
gii An gielskiej i Językoznawstwa Ogólne go. W tym okre sie pro wad ził także zaję cia
dla stu dentów an glis tyki, sla wis tyki i ger ma nis tyki na Uni wer sy te cie Ja giel lońskim.

Prze chodząc do omówie nia bard ziej szczegółowo an glis tyc zne go do rob ku Ka zi -
mier za Po lańskie go, pra gnę zwrócić uwagę na Je go zain te re so wa nia językoznaw -
stwem ame rykańskim wi doc zne już przed wy jaz dem do Stanów Zjednoc zo nych. Po -
lański znał bo wiem język an gielski, co w owych cza sach nie było częs te i dzię ki te mu
miał dostęp do an glojęzyc znych pu bli kacji. Świadczy o tym Je go wystąpie nie w Ko -
mis ji Językoznawstwa PAN, Odd ział w Kra ko wie, gdzie w 1964 r. wygłosił re fe rat
za tytułowa ny Me to da trans for macy jna w gra ma ty ce ge ne ra tywnej. Streszc ze nie te go
wystąpie nia uka zało się w Sprawoz da niach Ko mis ji Językoznawczej PAN w 1965 r.
Ko le jne dwa ar tykuły przybliżające polskie mu czy telniko wi gra ma tykę trans for -
macy jno- ge ne ra tywną zos tały rów nież  opu bliko wa ne przed wy jaz dem do USA.

Nie jest moim ce lem streszc za nie wszystkich prac, w których K. Po lański przed-
s ta wiał i ko men to wał ame rykański(e) mo del(e) opi su języka, jak i je go zas to so wa nie
do opi su polszc zy zny. Jak wia do mo, mo del ten zos tał za pro po no wa ny do opi su an -
gielszc zy zny, a więc języka ana li tyc zne go. Z cza sem zac zę to go sto so wać do opi su in -
nych języków (rów nież spo za rod zi ny in doeu ro pe jskiej), ale z pewnoś cią pu bli kacje
z lat 1965–1977 były prekur sorskie w zas to so wa niu i uka za niu wa lorów, jak i nie do -
ciągnięć mo de lu Chomskie go w re lacji do opi su polszc zy zny. Jak bo wiem na pi sał
prof. Ro man Las kowski w re cenzji dok to ra tu ho no ris cau sa Po lańskie go:

Pro fe sor Polański wykazał walory gene raty w ne go modelu także dla analizy słowia ń skie go
materiału ję zy ko we go. Istotne jest no wa to r stwo w ad ap ta cji teorii gra ma ty ki gene ra ty w nej do
słowia ń skie go materiału ję zy ko we go. Model transfo rmacyj no-gene ratyw ny zbu do wa ny dla
potrzeb opisu języka an gie l skie go i pie r wo t nie odwołujący się wyłącznie do an gie l skie go
materiału ję zy ko we go wymagał isto t nych prze my śleń i rewizji w za sto so wa niu do języków
słowia ń skich od zna czających się bogatym sy ste mem przy pa d ko wym. Uka za nie kierunków mo -
dy fi ka cji tej teorii ling wi sty cz nej, na rzu co nych przez stru ktu rę języków słowia ń skich o bogatej
fleksji imiennej, jest w niemałym stopniu zasługą Pro fe so ra. Uko ro no wa niem tych badań stał się 
5-to mo wy Słownik synta ktyczno -genera tyw ny cza so w ni ków polskich (1980–1992), opra co wa ny 
z in spi ra cji i pod redakcją Pro fe so ra. Jest to jak dotąd jedyny tak obszerny słownik syn ta kty cz ny
(wa len cy j ny) języka słowia ń skie go. Jest to zarazem pierwsze w li te ra tu rze polo ni sty cz nej sy ste -
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maty cz ne opra co wa nie bo ga te go materiału ję zy ko we go z punktu wi dze nia składni le ksy ka l nej.
Słownik stał się wzorcem na przykład dla po do bne go opra co wa nia składni cza so w ni ka mace do -
ń skie go (Ka zi mierz Polański. Doctor... 2008, s. 44).

Ka zi mierz Po lański rów nież pod da wał kryty ce pew ne założe nia gra ma tyki ge ne -
ra tywnej zarówno w jej wczesnej fa zie rozwoju, jak i  w późnie jszej, o czym świadczą 
da ty po niżej zacy to wa nych przykładowych ar tykułów. Do tyc zyły one funk cji i miej-
sca trans for macji (Gra ma tyki ge ne ra tywne a me to da trans for macy jna 1966, The
Place of Ge ne ra tive Gram mar 1970, Some Re marks on Trans for ma tions 1986), struk -
tur wy jś ciowych (Poję cie struk tur wy jś ciowych i ich ro la w składni 1967), mo dalnoś -
ci (Sen tence Mo da li ty and Ver bal Mo da li ty in Ge ne ra tive Gram mar 1969), struk tu ry
głębi (No tes on Func tio nal Pro per ties of Deep Struc ture Ca te go ries 1972, On the No -
tion Un der lying Struc ture as Used in Va rious Theo ries 1990) czy wreszcie po -
prawnoś ci języko wej (Some Re marks on the Cor rect ness of Lan guage 1999). War to
nad mie nić, iż prace te były wie lokrot nie cy to wa ne w li tera turze świa to wej.

Inną zasługą Pa na Pro fe so ra było wpro wad ze nie polskiej ter mi no lo gii związa nej
z gra ma tyką trans for macy jno- ge ne ra tywną, jak na przykład: znac znik fra zowy, drze -
wo de ry wacy jne, składnia kres ko wa, teo ria śla do wa, a także zwróce nie uwa gi na
prace polskich ba dac zy, którzy posługi wa li się kon cepcją trans for macji, np. Ku -
ryłowic za z 1933 r. (Some Re marks on Trans for ma tions 1986) czy Ajdu kie wic za
z 1960 r. (Gra ma tyka trans for macy jno- ge ne ra ty wna a inne teo rie języka 1971), choć
uwa gi te go os tat nie go ja ko lo gi ka mają nie co in ny cha rak ter, gdyż nie odnoszą się do
języka na tu ralne go.

Po nadto, war to podnieść tu wy siłek K. Po lańskie go włożo ny w re dak cję nau kową 
As pects of the Theo ry of Syn tax No ama Chomskie go (1965), która to pra ca zos tała
przetłumac zo na przez Ire neusza Ja kubczyka i wy da na pod tytułem Za gadnie nia teo -
rii składni w 1982 r. Książkę tę po przed za wstęp au torstwa Pa na Pro fe so ra. We wstę -
pie tym przeds ta wia On różnicę po międ zy mo de la mi za pro po no wa ny mi w Syn tac tic
Struc tu res z 1957 r., a tym z przetłumac zo nej książki. W tzw. stan dar dowym mo de lu
w wy niku krytyc znych pu bli kacji, które się uka zały w Sta nach po 1957 r., Chomsky
włączył kom po nent se mantyc zny. Po nie waż książka ta zos tała bard zo późno prze-
tłumac zo na na język polski, Po lański wspo mi na we wstę pie o ko le jnych pro po zy-
cjach opi su języka, które się  po ja wiły w ame rykańskiej lingwis ty ce po 1965 r., a więc 
o stan dar do wej wers ji rozszer zo nej oraz o se manty ce ge ne ra tywnej.

Do zu pełnie in nej ka te go rii pu bli kacji an glis tyc znych trze ba za lic zyć dwa ar -
tykuły, które wpi sują się w nurt an giels ko- polskich ba dań kon tras ty wnych. Są to: In -
ten sions, Ex ten sions and Con tras tive Gram mar (1985) oraz  Idio ma tic Ex pres sions
and Con tras tive Stu dies (1999). O ile pierwszy z nich ma cha rak ter teo re tyc zny, o tyle 
dru gi, jak wskazu je tytuł,  sta no wi stu dium kon tras tywne do tyczące roz mai te go typu
wy rażeń idio ma tyc znych w an gielszc zyźnie i różnych rod zajów fra zeo lo giz mów

w języku polskim. Wia do mo, że ich znac ze nia nie są sumą poszc zególnych jednos tek
tworzących cza sow ni ki fra zo we bądź idio my w języku an gielskim lub fra zeo lo giz my
w polszc zyźnie. Funk cjo nują one bo wiem ja ko po jedync ze wy razy, np. behind the
time ‘z ac of any’ lub ja ko zda nia, np. I see ‘roz umiem’, których znac zeń, po dob nie jak
słow nict wa,  trze ba się nauc zyć.

Wy da je się, że pokrótce omówio na tu działalność organi zacy jna, jak i pu bli ka-
cy jna zezwa lają na uzna nie Pro fe so ra Ka zi mier za Po lańskie go rów nież za an glistę
i chy ba za ta kie go także sam się uważał.

                 El ż bie ta Mań czak- Wo hl feld,
Uni we r sy tet Ja giel lo ń ski, Kra ków
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zagadek z przeszłości („Slavia Occidentalis” 2011), »Niewidzialne miasta« Michal Ajvaz czyta Italo Calvino

(„Bohemistyka” 2012, nr 4), Diamenty w popiele i perły na dnie – ludzie na marginesie dziejów w twórczości
Bohumila Hrabala, [w:] Komunizm na peryferiach. Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej  (Warsza -
wa–Kraków 2013).
Adres e-mailowy: gawarecka@gazeta.pl.

ELŻBIETA MAŃCZAK-WOHLFELD, prof. dr hab., pro fe sor zwyc zajny UJ, anglistka, językoznawczyni,
kie row nik Katedry Językoznawstwa Angielskiego Uniwersytetu Ja giel lońskie go. Główne zain te re so wa nia
naukowe: diachroniczne i synchroniczne aspekty gramatyki i semantyki języka angielskiego, współczesne
teorie językoznawcze, teo ria kontaktów językowych (zwłaszcza angielsko-polskie kontakty językowe),
wpływ języka angielskiego na polszczyznę i inne języki europejskie, zapożyczenia angielskie, po zy cja języka
angielskiego w świecie. Ostatnio opublikowane prace: Exploring the microcosm and macrocosm of language
teaching and learning. A festschrift on the occas (Kraków 2013), A Practical Grammar od English (Warszawa 
2010), Angielsko-polskie kontakty językowe (Kraków 2006), A Dictionary of European Anglicisms. A Usage
Dictionary of Anglicisms in Sixteen European Languages (Oxford 2005), English loanwords in Polish
(„Kwartalnik Neo fi lo lo gic zny” LX, 2013), The assimilation of English loanwords in Polish and German on
the semantic level. In: Der Mensch und seine Sprache (Frankfurt am Main 2012), The status of English lexis.
In: Lan gua ges in Contact (Wrocław 2012).
Adres e-mailowy: manczak@uj.edu.pl.

TERE SA ZOFIA ORŁOŚ (1930–2009), prof. dr hab., sla wistka, językoznawczy ni. Głów ne zain te re so -
wania naukowe: fra zeo lo gia czeska i polska, leksyko lo gia czeska, za pożyc ze nia polskie w języku czes kim,
współczesny język czes ki, po zor na ekwi wa lencja języko wa. Os tat nio opu bliko wa ne prace: Wiel ki czes ko-
 polski słow nik fra zeo lo gic zny (Kraków 2009), Czes ko- polski słow nik zdrad li wych wy razów i pułapek fra zeo -
lo gic znych (Kraków 2003), Czes ko- polska po zor na ekwi wa lencja języko wa. Ma te riały po mocnic ze dla stu -
dentów, polskich bohe mistów i czes kich po lo nistów (Kraków 2004).

BŁAŻEJ OSOWSKI, dr, polonista, bohemista, adiunkt w Pracowni Dialektologicznej Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne zain te re so wa nia naukowe: słowo-
twórcze zbieżności i rozbieżności gwar wschodniej Wielkopolski i języka ogólnego, wyrażanie cechy w gwa-
rach i polszczyźnie mówionej, dialektologia historyczna. Ostatnio opublikowane prace: Morfologiczne
i leksykalne wykładniki gradacji cechy wyrażonej przymiotnikiem w języku mieszkańców dwóch miejscowości
w Wielkopolsce („Poradnik Językowy” 2012, nr 8), Relacje semantyczne w polu KOLORY w języku
mieszkańców wybranych wsi wielkopolskich. Określenia najczęstszych barw chromatycznych, [w:] Gwary
dziś. Tom 6. Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej (Poznań 2012), Przymiotniki wspólnotematowe
w języku mieszkańców Goliny (Wielkopolska wschodnia) oraz Bukówca Górnego (Wielkopolska południowa), 
[w:] Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst (Poznań 2012), Germanizmy leksykalne w gwarze miejskiej
Poznania i brneńskim hantecu („Slavia Oc ci den ta lis” 2013, t. 70/1), Agentywne znaczenie formantu -wa
w gwarach wielkopolskich i języku polskim na tle innych języków słowiańskich („LingVa ria” 2014, nr 1). 
Adres e-mailowy: blazej.osowski@amu.edu.pl. 

ELŻBIE TA SZCZE PAŃSKA , dr hab., bohe mistka, językoznawczy ni, kie row nik Zakładu Fi lo lo gii Czes -
kiej i Łużyckiej Uni wer sy te tu Ja giel lońskie go w Kra ko wie. Głów ne zain te re so wa nia naukowe: współczesne
ten dencje rozwo jo we w czes kiej i polskiej leksyko lo gii w ujęciu porównawczym. Os tat nio pu bliko wa ne
prace: Spi sovná češti na in spo ken and writ ten lan guage („Stu dia Lin guis ti ca Uni ver si ta tis Ja giel lo ni cae Cra -
co vien sis” 2010), Język czes ki, [w:] Słowiańskie języki li ter ack ie. Rys his to ryc zny (Kraków 2011), O wciąż
obecnej w języku uni wer bi zacji słów kil ka („Bohe mis tyka” 2012, nr 3), Wizerunek Czecha w »Zrób sobie raj«
czy może kreowanie nowych ste reo typów („Bohe mis tyka” 2013, nr 4).
Adres e- mai lowy: elz bie ta.szcze panska@uj.edu.pl

ANNA ZURA, dr, bohe mistka, li tera tu roznawczy ni, adi unkt w Zakład zie Bohe mis tyki Instytu tu Fi lo lo gii
Słowiańskiej Uni wer sy te tu Wrocławskie go. Głów ne zain te re so wa nianaukowe: his to ria li tera tu ry czes kiej,
tea tro lo gia, teo ria li tera tu ry, kul tu ra czeska. Os tat nio opu bliko wa ne prace: Ja ro sla va Ru diša wa riacje na te -
mat pew ne go mias ta („Sla vi ca Wra tis la vien sia” 2013), »Mapy cza sem kłamią«. Kseno fo bia i ot war tość kul tu -
ro wa w po wieś ci Ja ro sla va Ru diša »Nie bo pod Ber li nem«, [w:] W kręgu pro blemów an tro po lo gii li tera tu ry.
An tro po lo gia cod zien noś ci (Białys tok 2013), »Ważne, aby nie znikła ra dość«. O du chowym pa tro nie czes kie -
go un der groun du Iva nie Mar ti nie Ji rou sie, [w:] Uni so no w wie logłosie (4). Rock a me dia (Sosno wiec 2013). 
Adres e- mai lowy: aniazu ra@wp.pl. 
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