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ZE ZJAWISK
WSPÓ£CZESNEGO JÊZYKA CZESKIEGO

Aurelia K !"#$%
Poznañ

Jungmannova ul. czy ul. Marie Majerové?
Tworzenia nazw ulic pochodz¹cych od imion i nazwisk
Nazwom ulic przypisuje siê funkcjê u¿ytkow¹ – komunikacyjn¹. Nie traktuje siê ulic, jako obiektów o wartoœci estetycznej czy kulturotwórczej.
Sta³y siê one niejako drogowskazem, wskazówk¹ do orientacji w przestrzeni.
Jednak wspó³czeœnie ulicom – niekoniecznie nowym – nadaje siê równie¿
nazwy, pochodz¹ce od nazwisk osób, które nale¿y – z ró¿nych powodów –
uczciæ. (Ten zwyczaj nadawania ulicom nazw pochodz¹cych od nazwisk
znanych ludzi widzimy ju¿ w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych XIX
wieku.) Spaceruj¹c wiêc po Pradze b¹dŸ po innym czeskim mieœcie zauwa¿ymy takie nazwy ulic, jak np.: Šaldova, Hybešova czy Jungmannova, Marie
Majerové, Joûky Jabùrkové. Wiele osób w Czechach zastanawia siê nad nazwami ulic powsta³ymi od nazwisk mêskich i ¿eñskich oraz ich zapisem. Stawiaj¹ pytanie: dlaczego w jednych pojawia siê imiê obok nazwiska, a w innych nie. Z takim pytaniem nastêpnie zwracaj¹ siê do Poradni Jêzykowej
przy Akademii Nauk Republiki Czeskiej.
Wydawa³oby siê, ¿e nie ma tu ¿adnego problemu. Jednak diabe³ jest
ukryty w szczegó³ach. Tak bynajmniej uwa¿a du¿a czêœæ u¿ytkowników jêzyka. Tym bardziej, ¿e kiedy spojrzymy na tabliczkê z nazw¹ ulicy, zauwa¿ymy czêstsze wykorzystywanie imienia w nazwach ulic pochodz¹cych od
nazwisk ¿eñskich ni¿ mêskich.
Literatura przedmiotu (normatywna) nie podaje wyjaœnieñ w sprawie
tworzenia nazw ulic od nazwisk ¿eñskich czy mêskich. Dlaczego jednak tak
siê dzieje, ¿e w przypadku jednych pojawia siê imiê, a w drugich nie, mo¿e-
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my siê jedynie domyœlaæ, ¿e zachodzi tu pewnego rodzaju konkurencja miêdzy dwoma funkcjonuj¹cymi typami nazw: Benešova ul. a ul. Edwarda
Beneše. Drugi typ jest zdecydowanie bardziej konkretny. Ponadto po³¹czenie imienia z nazwiskiem daje wra¿enie wiêkszej dok³adnoœci i szacunku.
Nie ma bowiem znaczenia, czy ulica zawdziêcza sw¹ nazwê s³awnemu mê¿czyŸnie czy kobiecie. I w jednym, i drugim przypadku wystêpowanie imienia
w nazwie ulicy jest mo¿liwe. Mamy wiêc tak¿e: ul. Victora Hugo, ul. Jana
Karafiáta, nám. Jana Palacha oraz ul. Aubrechtové i ul. Marie Majerové. Jako argument urzêdnicy, którzy czêœciej maj¹ wp³yw na wspó³czesne nazewnictwo uliczne, podaj¹ ¿e u¿ycie samego nazwiska (bez imienia) jest ,,ma³o
grzeczne”.
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E-mail czy elektronická pošta, czyli jak siê odnaleŸæ w œwiecie
komputerów?
Ostatnimi czasy coraz czêœciej jesteœmy ,,bombardowani“ nowym s³ownictwem, zwi¹zanym z komputerem. Kieruj¹c siê s³owami Ryszarda Kapuœciñskiego mo¿na by powiedzieæ, ¿e ,,Umys³ wspó³czesnego cz³owieka jest
zalewany powodzi¹ s³ów, przez co szybko trac¹ one na wartoœci i sile, coraz
mniej nam mówi¹, a coraz bardziej dezorientuj¹, wyczerpuj¹ i mêcz¹” .
Czêsto nawet nie wiemy dok³adnie, co dane s³owo oznacza, jak siê odmienia i czy w ogóle siê odmienia? Rodzi siê wiele pytañ, na które szukamy
odpowiedzi u jêzykoznawców, jak powiedzieæ: e-mail czy elektronická pošta?
S³owo e-mail nale¿y do warstwy literackiej czeskiego zasobu leksykalnego, wiêc z jego u¿ywaniem nie ma ¿adnych problemów. Zosta³o przeniesione
na grunt czeski z jêzyka angielskiego na oznaczenie nowej technologii komunikacyjnej, dlatego wymawiamy je z angielska [i:mejl]. W ostatnim czasie, równie¿ pod wp³ywem angielskiego, mo¿emy zaobserwowaæ szybsze pojawianie siê s³ów rozpoczynaj¹cych siê od segmentu e-, np.: e-adresa, e-podpis, e-obchod i bêd¹cych form¹ skrócon¹ funkcjonuj¹c¹ obok form nieskróconych: elektronická adresa, elektronický podpis, elektronický obchod. Zasady tworzenia nowych wyrazów w jêzyku czeskim nie zabraniaj¹ tworzenia
form krótkich dla istniej¹cych ju¿ form d³ugich, z³waszcza w jêzyku mówionym czy potocznym (por. nashle obok nashledanou). Jednak tworzenie krót-
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kich form w jêzyku czeskim nie jest zjawiskiem powszechnie stosowanym.
Ich pojawienie siê warunkuj¹ niektóre – ale dziœ coraz wa¿niejsze dla przeciêtnego u¿ytkownika jêzyka i czêstsze – kontakty komunikacyjne (np. urzêdowe czy handlowe, jak w banku, urzêdzie administracji pañstwowej itp.).
D¹¿¹c do skrócenia komunikatu ich nadawcy u¿ywaj¹ krótszego i oszczêdniejszego wariantu typu: e-adresa, e-podpis. Rodzi to jednak dalszy problem.
Jeœli weŸmiemy pod uwagê ¿e e-adresa jest form¹ skrócon¹ od elektronická adresa, to wymowa skróconej formy powinna uwzglêdniaæ wymowê
pierwszej g³oski skróconego wyrazu (czyli [e:]). Tymczasem s³yszymy równie¿ wymowê [i:], co jest zgodne z wymow¹ angielsk¹. W tym przypadku
mo¿emy zapytaæ, czy jest to po¿yczka fonetyczna czy graficzna. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi: dla jednych fonetyczna, dla innych graficzna. Uzus
wiêc dopuszcza wymowê wariantywn¹, dlatego s³yszymy na przemian:
[e: adresa] – [i: adresa], [e: podpis] – [i: podpis], [i: benking] – [e: brifing].
Potwierdza to ostatnia liberalizacja zasad pisowni i wymowy czeskiej.
Wspó³czesny cz³owiek nie ma wyboru, jeœli chce byæ za pan brat ze
wszystkimi ,,nowoœciami jêzykowymi“. Musi u¿ywaæ nowych wyrazów
i nazw z³o¿onych. Pamiêtajmy jednak, ¿e wprawdzie istnieje ,,Triumf techniki nad kultur¹, nowe technologie wprowadzaj¹ do jêzyka nowe terminy […].
Nowe rzeczy potrzebuj¹ nowych s³ów. Ale nowe rzeczy modyfikuj¹ równie
stare s³owa – s³owa o g³êboko zakorzenionych znaczeniach. Wa¿ne jest, aby
s³owa w tekœcie nie traci³y znaczenia, aby znaczy³y to, co maj¹ oznaczaæ”.

-Kaidá, El Kaida. Który z nich jest poprawny? Czy u¿ywaæ ³¹cznika? Pisaæ
wielk¹ czy ma³¹ liter¹? U¿yæ i-j, z iloczasem czy bez? Rodzi siê wiele pytañ.
Podobny problem widzimy tak¿e w innych tego typu przyk³adach, np.
w pisowni nazw innych organizacji terrorystycznych: Al Fatah, Al-Fatah,
al-Fatáh, al-Fattáh, chocia¿ w tym przypadku mo¿emy sobie pomóc zapisem gazet arabskich: jest (wzglêdnie) ustalony zapis nazw dzienników i tygodników (wielka litera na pocz¹tku i ³¹cznik): „Al-Haját”, „Al-Ahrám”,
„Al-Baas”. U¿yjemy wiêc myœlnika pomiêdzy dwoma cz³onami nazwy.
Transkrypcja arabskich nazw w czeszczyŸnie nie jest jednolita, nierzadko
na taki w³aœnie zapis ma wp³yw jêzyk angielski jako poœrednik zapo¿yczenia
czy cytatu arabskiego. Wed³ug arabistów z Instytutu Orientalistyki Akademii
Nauk RCz (Orientálního ústavu AV ÈR) wspomniane wy¿ej nazwy grup
terrorystycznych powinniœmy zapisywaæ w jêzyku czeskim z apostrofem
miêdzy á a i. Poprawny zapis zatem powinien wygl¹daæ tak: al-Ká´ida. Ma³a
litera na pocz¹tku pierwszej czêœci wystêpuje dlatego, ¿e chodzi tu jedynie
o jej element.
Dziennikarze czescy traktuj¹ jednak nazwê jako ca³oœæ, którego pocz¹tek
sygnalizuje wielka litera, mamy wiêc Al-Káida. Taka wersja jest bardziej
przyswajalna dla wspó³czesnego odbiorcy. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e
przyswajalna nie oznacza poprawna, nawet jeœli dziennikarze propaguj¹
w³aœnie taki zapis.
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Al-Kaida czy al-Ká´ida, czyli co w terroryzmie piszczy?

Rusové czy Ivani/ivani, czyli jak w Czechach okreœla siê Rosjan

Wspó³czesny œwiat staje siê coraz bardziej niebezpieczny. Stale w mediach s³yszymy informacje o atakach terrorystycznych. Mo¿na powiedzieæ,
¿e terroryzm, jako s³owo, staje siê modne. Al-Kaida (albo Al-Qaeda oznacza
dos³ownie baza) to sunnicka organizacja pos³uguj¹ca siê metodami terrorystycznymi, stworzona w 1988 roku przez Abdallaha Azzama.
Nazwa terrorystycznej organizacji Al-Kaida jest prawdopodobnie najbardziej znanym i najczêœciej u¿ywanym s³owem, który pojawia siê w codziennej prasie czeskiej. Mo¿emy spotkaæ siê z ró¿norakim jej zapisem: Al-Kaida,
Al Kaida, Al-Kajda, Al Kajda, Al-Káida, Al-Kaída, Al-kajdá, al-Kajdá, al-

Potoczne okreœlanie mieszkañców pañstw jest bardzo czêstym zjawiskiem. Jednak powsta³e nowe nazwy sprawiaj¹ problem u¿ytkownikom jêzyka. W Czechach funkcjonuje nazwa Ivani/ivani ‘osoby narodowoœci rosyjskiej – Rosjanie’. Sk¹d taka nazwa? Jak znalaz³a siê w jêzyku? Jakie problemy jêzykowe stwarza?
Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, sk¹d pochodzi to okreœlenie? Jeœli
ktokolwiek kiedyœ uczy³ siê jêzyka rosyjskiego b¹dŸ by³ w Rosji, to na
pewno spotka³ siê z bardzo popularnym imieniem, jakim jest Ivan. Zosta³o
ono przeniesione na wszystkich mieszkañców Rosji i w tym znaczeniu funkcjonuje w jêzyku czeskim. Podobn¹ sytuacjê utworzenia potocznej nazwy
mieszkañców danego pañstwa spotykamy w przypadku Niemców, gdzie bardzo popularnym imieniem ¿eñskim jest Gertruda, dlatego Niemki s¹ okreœla-
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ne jako Gertrudy/gertrudy, a imieniem mêskim – Fritz, dlatego Niemców nazywa siê Fritzové/fritzové.
Wystêpuje tu typowe zjawisko metonimii, czyli figura stylistyczna polegaj¹ca na „zast¹pienie nazwy jakiegoœ przedmiotu lub zjawiska nazw¹ innego, pozostaj¹cego z nim w pewnej uchwytnej zale¿noœci realnej”, np. czêœci
wzglêdem ca³oœci (S³ownik terminów literackich, red. J. S³awiñski, Warszawa 1976, s. 237). W naszym przypadku grupê etniczn¹ nazwano imieniem
jednej osoby wchodz¹cej w jej sk³ad, czyli pozostaj¹cej w wyraŸnej, realnej
zale¿noœci z t¹ grup¹. W tej sytuacji trudno wyznaczyæ granicê omawianej
nazwy w³asnej (jednostkowa czy zbiorowa) i jednoznacznie stwierdziæ, ¿e
nale¿y pisaæ j¹ Ivani – ivani (wielk¹ lub ma³¹ liter¹). Sk³aniam siê ku interpretacji, ¿e nazwa ta mimo wszystko nadal pozostaje imieniem w³asnym,
pomimo ¿e nie oznacza nosiciela danego imienia. W zwi¹zku z tym powinniœmy tak¹ nazwê w³asn¹ pisaæ wielk¹ liter¹.
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Horror jêzykowy, czyli ca³a prawda o zombi(e) (o zombim?)
Pod koniec lat dwudziestych XX wieku ksi¹¿ka Williama Seabrooka Magiczna wyspa rozpoczê³a erê zombi(e). S³owo zombie najprawdopodobniej
pochodzi od afrykañskiego zumbi (‘fetysz’ w jêzyku kikongo) lub od nzambi
(‘bóg’ w jêzyku kimbundu).
Ka¿dy – nawet doros³y – dr¿y na sam¹ myœl filmu, w którym g³ównym
bohaterem jest umarlak b¹dŸ – jak kto woli – ¿ywy trup. Jednak naprawdê nie
wiadomo, sk¹d to s³owo siê wziê³o w codziennej komunikacji przeciêtnego
Czecha. W ¿adnym s³owniku wspó³czesnego jêzyka czeskiego nie znajdziemy wzmianki o zombie, nawet w Akademickim slovníku cizích slov (Praha
1998). Istnieje natomiast w czeszczyŸnie potocznej. Swojego czasu rozgorza³a w czeskich mediach wielka dyskusja na temat terminu zombie. Rodzi³o
siê wiele pytañ, g³ównie jêzykowych: jak ten wyraz deklinowaæ, jak tworzyæ
od niego nowe derywaty?
Z pojêciem zombie mog¹ nas zaznajomiæ jedynie znawcy kultu voodoo –
jak nas informuje czeski dziennik „Lidové noviny”, wed³ug których zombie
zosta³ powo³any na œwiat dziêki szamanom z wysp Haiti (G. Krch, „Lidové
noviny” 2000, 29.1., s. 21). Nastêpnie dziêki wspomnianemu wy¿ej filmowi
termin ten przenikn¹³ do jêzyka szerszej publicznoœci. G³ównym zadaniem
,,¿ywego trupa”, pozbawionego inteligencji i woli, by³o œlepe wykonywanie
rozkazów czarownika. Film nieco zmieni³ jego obraz: pokazuj¹c postaæ zom383

bie jako wcielenie z³a. Wiemy te¿, ¿e do jêzyka niemieckiego wyraz ten
wszed³ ju¿ dawno. Jest notowany w niemieckich podrêcznikach z okreœleniem „rzeczownik rodzaju mêskiego”. Zosta³ przejêty – oczywiœcie – z jêzyka angielskiego.
W podobny sposób dosta³ siê wyraz zombie do jêzyka czeskiego. Na zasadzie analogii zastosowano pisowniê angielsk¹ zombie/zombi, wprowadzaj¹c jedynie zmianê w artykulacji, dziêki umieszczeniu na koñcu [i:], mamy wiêc wymowê: [zombi] b¹dŸ [zombi:]. Przypisujemy mu rodzaj mêski
¿ywotny (o ironio!), jest to wprawdzie cz³owiek (czyli istota ¿ywa), ale jednoczeœnie umarlak (czyli istota martwa, pozbawiona ¿ycia). Pierwszeñstwo
dajemy zapisowi zombi, który zgadza siê z wymow¹ i w przypadkach zale¿nych staje siê podstaw¹ morfologiczn¹. W³aœciwe formy przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co: liczba pojedyncza: M zombi, D zombiho, C zombimu, B. zombiho, N. zombim, Msc (o) zombim, W zombi; liczba mnoga: M zombi, zombiové, B zombich, zombiù, C zombim, zombiùm, B zombi, zombie, N zombimi, zombii, Msc zombich, zombiích, W zombi, zombiové.
Przymiotniki od zombi powinniœmy tworzyæ poprzez dodanie do podstawy wyrazu (zombi-)sufiksu -ský poszerzonego o interfiks -j- (na wzór balijský), mamy wiec formê zombijský obok istniej¹cej formy zombiský.
W prasie codziennej czêsto spotykamy siê z ró¿nymi wersjami odmiany
tego wyrazu, np.: zombieho, zombieùv. Nie s¹ one jednak uwa¿ane przez
jêzykoznawców za poprawne.
Sprawa przedstawia siê klarownie, bo w rzeczywistoœci jêzykowej okazuje siê, ¿e nie taki zombi starszny, jak go maluj¹.
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Jak vikingové (Vikingové) podbili jêzykoznawstwo?
Ka¿dy s³ysza³ historie zwi¹zane z wikingami, skandynawskimi wojownikami i wie, ¿e s³owo wiking pochodzi od nazwy morskich, orê¿nych wypraw
ang. viking. S³owo to pocz¹tkowo ³¹czono ze staronordyjskim vik ‘zatoka,
ma³a odnoga morska’ lub starogermañskim vik ‘osada portowa’. PóŸniej jednak zauwa¿ono, ¿e wyraz ten wystêpowa³ ju¿ w VIII wieku w postaci staroangielskiego wicingsceada i starofrancuskiego witsing. Od tamtej pory zaczêto ³¹czyæ nazwê wiking z tym w³aœnie obszarem jêzykowym, wskazuj¹c
na staroangielski wic ‘obóz handlowy’. Pierwszy raz tego okreœlenia u¿yto na
d³ugo przed epok¹ wikingów wzglêdem saksoñskich (saskich) osadników.
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Etymologia etymologi¹, a jêzyk jêzykiem, rz¹dzi siê w³asnymi prawami,
które mog¹ sprawiaæ przeciêtnemu u¿ytkownikowi k³opot. W jêzyku czeskim s³owo vikingové nastrêcza niema³y problem przy wyborze litery pocz¹tkowej. Odró¿nienie Vikinga i vikinga nie jest tak ³atwe, jakby mog³o siê
wydawaæ. Obowi¹zuj¹ce zasady pisowni czeskiej (Pravidla èeského pravopisu) proponuj¹ has³o viking obok istniej¹cej drugiej wersji Vikingové (Normanie). Jednak takie wyjaœnienie nie jest chyba wystarczaj¹ce, tym bardziej
¿e wczeœniejsze Pravidla podaj¹ jedynie formê zapisan¹ ma³¹ liter¹ – viking
‘pirat’. Slovník spisovného jazyka èeského (Praha 1971) posiada s³owo Viking ‘dawny mieszkaniec Skandynawii’ oraz has³o viking ‘dawni wojownicy, którzy podejmowali dalekie wyprawy o charakterze kupieckim, rabunkowym lub osadniczym’.
Neosemantyzacja wyrazu Viking ma wiêc wp³yw na jego zapis. Najnowsza encyklopedia, Všeobecná encyklopedie (Diderot, Praha 1996–1998),
niestety nie zamieszcza dwóch odrêbnych hase³. Nie ma ró¿nicy, czy chodzi
o Vikingów czy vikingó. Nie wiadomo wiêc, kiedy z obywatela Vikinga powsta³ ma³y zdobywca viking. W encyklopedii mo¿emy jedynie znaleŸæ pod
has³em Normanie odnoœnik do has³a Vikingové. Slownik encyklopedyczny
(Praha 1993) podaje natomiast odmienny zapis, wed³ug którego mieszkañcem Skandynawii jest viking (pisany – o dziwo – ma³¹ liter¹). Chcia³oby siê
zapytaæ, gdzie sens, gdzie logika? Oczywiœcie, nie ma tu sensu, ale jest b³¹d.
Przegl¹daj¹c czeskie s³owniki, znajdziemy: dwa razy zapis vikingové
oraz trzy razy – Vikingové. Ta frekwencyjnoœæ, jak równie¿ zasada, ¿e nazwy
narodowoœci piszemy wielk¹ liter¹, podpowiada, ¿e nale¿y nazwê vikingové
pisaæ wielk¹ liter¹: Vikingové.

dobrze wymowy angielskich s³ów. Póki co ¿adne racjonalne wyt³u- maczenie nie istnieje, ale szukaæ odpowiedzi nadal musimy.
Wielce prawdopodobne jest, ¿e grupa spó³g³oskowa w œródg³osie wyrazu [zz] mog³a zostaæ skrócona na zasadzie analogii, jak w wyrazie pizza [pica]. Mo¿e te¿ chodziæ o rzekom¹ niemieck¹ artykulacjê, tj. ¿e Czech traktuje
ten wyraz jako germanizm i wymawia go zgodnie z zasadami wymowy niemieckiej. Mamy jednak poœwiadczenie, ¿e taka artykulacja w jêzyku niemieckim nie wystêpuje. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e wymowa [pucle] wystêpuje
g³ównie w jêzyku m³odzie¿y, w reklamach telewizyjnych zaœ us³yszymy jedynie [pazl], [pazli:k]. Nasuwa siê wiêc nastêpuj¹cy wniosek: wersja [pucle],
[puclik] jest potoczn¹, a wymowê [pazl] nale¿y uznaæ za literack¹, gdy¿ ona
w³aœnie istnieje na kartach czeskich s³owników normatywnych (jako po¿yczka fonetyczna), tym samym jest poprawna.
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Czy jêzykoznawcy potrafi¹ uk³adaæ puzzle?
Któ¿ nie wie, czym s¹ puzzle. S¹dzê, ¿e ka¿dy, nawet zapracowany jêzykoznawca. Nie doœæ, ¿e potrafi je uk³adaæ, to jeszcze niczym ,,jêzykowy detektyw” potrafi wyjaœniæ w prosty sposób zasady pisowni i artykulacji.
Czech, kiedy chce kupiæ puzzle, u¿ywa jednak innego s³owa pucle (l.mn).
Tymczasem wyraz puzzle zosta³ przejêty z jêzyka angielskiego, a poprawna
jego wymowa brzmi [pazl]. Sk¹d wiêc w jêzyku czeskim inna wersja? Niektórzy podejrzewaj¹ b³êdn¹ interpretacjê angielskiego s³owa puzzle. Inni
uwa¿aj¹, ¿e jest to b³¹d, który pope³ni³a sprzedawczyni w sklepie nieznaj¹ca
385
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