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Mo ni ka PORWOŁ

Al che my of Words: 
Me ta phors Per ta i ning to Tran s la tion

Abs tract
The pre sent pa per is a re sult of in spi red ac ti vi ty ba sed on the sy ste ma tic stu dy1 of trans la tio nal

me ta phors, which are em p lo y ed to de scri be va rio us phe no me na con ce r ning trans la tion it self (i.e.
the pro duct, the pro cess; the role of: the trans la tor, the au t hor and/or the re ci pient in the TP2, etc.)
or ot her aspects re la ted to it (e.g. hi sto ric, li te ra ry, lin gu i stic and/or cu l tu ral is su es).  The so - cal led 
alche my3 of words re flects on the bro ad se man tic ar ray of ide as that il lu stra te the huge im pact that 
trans la tions have had on pe o p les and so cie ties thro u g ho ut time.  Fun da men tal ly, the pu r po se of
the pre sent stu dy is to in ve sti ga te me ta phors of trans la tion, to pro vi de the ir ten ta ti ve ta xo no my, as 
well as to re ve al the ir me a ning as so cia tions in or der to exa mi ne how si g ni fi cant is the role of fi gu -
ra ti ve lan gu a ge in many are as of lin gu i stic and so cio- cul tu ral ex p lora tion. 

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  5
Racibórz 2016

1 The pre sent wor ki s ba sed on a per so nal re se arch project ba sed on va rio us ar ti c les &
pu b li ca tions (e.g. Ga v ron sky, 1977; Ka spa rek, 1983; Bol let tie ri Bo si nel li, 2003/2004; Ro und,
2005; Za ixi, 2006; Mor (2011), etc.), in ter views with scho lars, as well as the do cu men ta ry
Tra dur re (2008).  

2 TP stands for the Trans la tion Pro cess.
3 From a hi sto ri cal po int of view,  a l  c h e  m y  is a me die val form of pro to s cien ce ai ming prin -

ci pal ly at di s co ve ring me t hods for trans mut ting (trans fo r ming) base me tals into no b le me tals
(such as si l ver or gold), cre a ting the fa b led philosopher’s sto ne as well as de ve lo ping an eli xir of
life (for yo uth and lon ge vi ty), a uni ve r sal so l vent, pa na cea (a re me dy for all di se a se or an an swer
for all pro blems, a so lu tion to all dif fi cu l ties).  Mo re o ver, it must be sta ted that al che my is re la ted
to va rio us are as of kno w le d ge, e.g.: my t ho lo gy, scien ce (chie fly to che mi stry), phi lo so p hy, se mio -
tics (to un ve il me a ning as so cia tions/to ex p lo re how si g ni fi cant the role of lan gu a ge wo uld be in
many are as of ex p lo ra tion), re li gion, ma gic, spi ritu a li ty, etc.



Abs trakt
Ni nie j szy ar ty kuł jest wy ni kiem ba dań opie rających się na sy ste maty cz nej ana li zie me ta for do -

tyczących przekładu, któ re są sto so wa ne w celu opi sa nia zja wisk do tyczących sa mej kon ce pcji
tłuma cze nia (tj. te kstu, me tod, roli: tłuma cza, au to ra i/lub od bio r cy w pro ce sie przekładu, itp.)
oraz in nych powiąza nych z nią aspe któw (np.: hi sto ry cz nych, li te ra c kich, ję zy ko wych oraz ku l tu -
ro wych). Tak zwa na al che mia słów od zwie rcie d la sze ro ki wa chlarz se man tycz ne go opra co wa nia
me ta for, któ re ilu strują ogro m ny wpływ przekładu na ży cie społecz ne. Za sad ni czo głów nym ce -
lem ar ty kułu jest za pre zen towa nie orien ta cy j nej kla sy fi ka cji me ta for dot. tłuma cze nia, jak rów -
nież przed sta wie nie ich isto t nych sko ja rzeń zna cze nio wych, aby pod kre ślić ważną rolę ję zy ka
me ta fo ry w wie lu dzie dzi nach języ ko z na wsta oraz ży cia społecz no- ku l turowe go.

Key words: con cep tual meta phor, con cep tual blending the ory, trans la tion meta phors tax on omy, 
          cul tural un der stand ing
Słowa kluczowe: metafora konceptualna, teoria ‘amalgamacji pojęciowej’, klasyfikacja metafor 
          dotyczących przekładu, zrozumienie kulturowe

Along the li nes of the page now runs a lan d s ca pe. I am in
a space that is big ger than the one my body can give me. The
words open like do ors, they be co me fo o t prints on the page.  I can
catch tho se words, I can to uch them even if they spe ak a lan gu a ge 
I don’t know.  Sud den ly, I un de r stand I have to eat bre ad.  I bite
the bre ad that is in the page and I start spe a king ano t her lan gu a ge. 
I re a li ze I’m in the page, the li nes of words be co me a path.  I walk 
along it, fo r wards. I chew the words and they ta ste of bre ad and
the bre ad ta stes of what I see, off the ro ads I am cros sing.  Now,
I can read the na mes in the lan d s ca pe, each pla ce has its so und.
I say Wald and the Firs dan ce in the wind.  I say Bo s que and
I em bra ce the Oaks.  I say Forčte and run in the red sha de of the
Be e ches.
                                    (Tradurre docu men tary, 2008)

In tro du c tion
The aim of this pa per is to pres ent and ex em plify trans la tion meta phors with

re gard to three per spec tives: 
1) a pro duct/text, 
2) an ac tion/‘translating’,
3) a per fo r mer/trans la tor.  

As my point of de par ture, a defi ni tion of trans la tion meta phor will be pre -
sented, and its com mu ni ca tive func tions ex plained. In this pa per, meta phors are
treated as the most so phis ti cated form of figu ra tive lan guage and es sen tial ele -
ments in the trans la tion pro cess cate go ri za tion.  

Trans lat ing can be com pared to the jour ney of words from one lan guage to
an other. There fore, trans la tors are used to ex am in ing words, fol low ing their
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traces and forc ing them into new spaces (in e.g. con cep tual blend ing the ory). It
is clear that trans la tors must mas ter not only lan guages, but also cul tures, ideas
about the world and think ing pro cesses.  That is why, the above men tioned jour -
ney through words and lan guages may be de picted via meta phori cal ex pres sions 
with re gard to art ful and/or imagi na tive ac tivi ties, in ani mate ob jects, lit er ary
char ac ters, etc.  For in stance, it can be said that every lan guage is a ‘me lody’
and the trans la tor is a sort of mu si cian with his/her own in stru ment that helps to
pro duce the pitch and vol ume of a mu si cal com po si tion.  Trans la tion can also
be com pared to a ‘bread -making ac tiv ity’/‘ba king’ (planned, well- organized and 
skill ful).  Lan guage, like bread, is an al chemy that is put on the ta ble and eaten
daily.  For com para tive pur poses, vari ous fac ets of eve ry day thought will be
dis cussed here.

None the less, the pres ent pa per will dem on strate that trans la tion meta phors
are not sim ply forms of speech: more fun da men tally, they are forms of thought
with their own epis te mo logi cal func tions.  Meta phors play an es sen tial role in
both theo reti cal and prac ti cal rea son ing in trans la tion, as well as pro vid ing the
foun da tion for cul tural un der stand ing.  

Me ta phor(s) of trans la tion: a de fi ni tion
There are myr iad defi ni tions in re la tion to meta phors. In the Bar nes & No ble 

En cy clo pe dia (1993), one can find the fol low ing state ment: a meta phor is
“a figu ra tive de vice in lan guage where some thing is re ferred to, im plic itly, in
terms of some thing else” (1993: 786).  It can be said that the meta phor makes
a quali ta tive leap from a rea son able, per haps pro saic com pari son, to an iden ti fi -
ca tion or fu sion of two ob jects, to make one new en tity par tak ing the charac-
ter is tics of both.  

New mark (1993, p. 72) claims that “all meta phors, even cli ché meta phors,
at tempt to ‘mean’ real or imag ined ac tions, pro cesses, ob jects, quali ties, etc.,
mo- re com pre hen sively, suc cinctly, ar rest ingly, even deco ra tively or orna men -
tally than is pos si ble in lit eral lan guage”.  Lan guage is es sen tially meta phoric,
mak ing vari ous as pects of ex pe ri ence ca pa ble of be ing com pre hen si ble in terms
of each other. 

 Many crit ics and schol ars re gard the mak ing of meta phors as a sys tem of
thought an te dat ing or by pass ing logic.  Saed (2009, p. 358) de fines the meta -
phor as “the most im por tant form of figu ra tive lan guage use, and it is usu ally
seen as reach ing its most so phis ti cated forms in lit er ary or po etic lan guage”.
None the less, it is for this rea son that meta phors are con sid ered in trin sic to po -
etic phrases ena bling lan guage us ers ‘to see a word in a grain of sand’, ‘to hold
in fin ity in the palm of some one’s hand’ or ‘to per ceive trans la tion as an art/a

Al che my of Words: Me ta phors Per ta i ning to Tran s la tion 9



pane of glass/a game [of chess]/ di lut ing milk with wa ter/an al chemi cal trans -
fer’, etc.  

Moreo ver, Geer aerts (2010, p. 203) ex plains that meta phor “con sti tutes a
ma jor area of in ves ti ga tion for cog ni tive se man tics.  Af ter all, meta phor is the
mecha nism par ex cel lence for ‘se eing one thing in terms of an other’”. Un doub-
t edly, meta phors may be re garded as a lin guis tic sub ject of ex ami na tion. That
fact is also men tioned by Kövesces (2002).  In the Pref ace to his mono graph,
en ti tled Meta phor: A Prac ti cal In tro duc tion, the author dis tin guishes five fea -
tures of this fig ure of speech:
1) me ta phor is a pro per ty of words; it is a lin gu i stic phe no me non;
2) me ta phor is used for some ar ti stic and rhe to ri cal pu r po se;
3) me ta phor is ba sed on a re sem b lan ce be twe en two en ti ties that are co m pa red

and iden ti fied;
4) me ta phor is con s cio us and de li be ra te use of words;
5) me ta phor is a fi gu re of spe ech, it is not an ine vi ta b le part of eve ry day hu man 

com mu ni ca tion, let alo ne eve ry day hu man tho ught and re a so ning.
None the less, the cog ni tive ap proach to wards meta phors, that was pro posed

by George Lakoff and Mark John son (1980)4, revo lu tion ized all the above men -
tioned views “by claim ing that (1) meta phor is a prop erty of con cepts, and not
of words; (2) the func tion of meta phor is to bet ter un der stand cer tain con cepts,
and not just some ar tis tic or es thetic pur pose; (3) meta phor is of ten not based on 
simi lar ity; (4) meta phor is used ef fort lessly in eve ry day life by or di nary peo ple,
not just by spe cial tal ented peo ple; and (5) meta phor, far from be ing a su per flu -
ous through pleas ing lin guis tic or na ment, is an in evi ta ble pro cess of hu man
thought and rea son ing” (Kövesces, 2002: viii).  

In the pres ent pa per, how ever, di va ga tions are an chored on ‘trans la tion
meta phors’ defi ni tion, which per tains to vari ous figu ra tive ex pres sions that de -
scribe trans la tion and/or re lated di men sions/fac ets.  The term it self im pli cates
that all as pects of trans la tion (i.e. the pro cess, the trans la tor, the source and/or
the tar get text5, and so forth) are linked with/com pared to dif fer ent ei ther
straight for ward/ex plicit or pu ta tive/im plicit ideas (phe nom ena, ac tivi ties, ob -
jects, hu man char ac ters).  Thus, it can be claimed that meta phors of trans la tion
are com posed of men tal rep re sen ta tions, analo gies6 and figu ra tive dis tinc -
tions/il lus tra tions in for mu lat ing ‘pi ctures in words’ that in di cate trans la tion.
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4  The ir work was pu b li sed as Me ta phors We Live By in 1980.
5  In the pa per, ab bre via tions (ST/TT) will be used for the so u r ce and the ta r get text.
6  In the pu b li ca tion en ti t led Are Scien ti fic Ana lo gies Me ta phors?, Gen t ner (1982, p. 106–107)

cla ims that “In al che mi cal ana lo gy, che mi cal pro ces ses were ex p la i ned in terms of cor re spon den -



The trans la tion por trayal (by means of meta phors) dis closes its theo reti cal and
prac ti cal line of rea son ing in the func tion of cul tural un der stand ing and ‘ed if ic -
ation’.  Even tu ally, it can be men tioned that “meta phors are cre ated for some
un der ly ing rea son and that they thus re late to fun da men tal is sues about the na -
ture of trans la tion, its prin ci ples, and the ap proaches and meth ods adopted in the 
act of trans la tion” (Zaixi, 2006, p. 40). There are meta phors that ap ply both to
oral and writ ten trans la tion.  One of the old est meta phors of trans la tion is at trib -
uted to Mar cus Tul lius Cicero (46 B.C.) found in De op timo ge nere ora torum,
where an ‘i nte rpreter’ is as so ci ated with a flu ent and fore ce ful ora tor as well as
Ju daeus Philo (20 B.C.), who pre sented a trans la tor as a ‘prophet’ in De vita
Mo sis (The life of Moses).   

In or der to dem on strate a de tailed sys tema ti za tion of trans la tion meta phors,
how ever, the theo reti cal frame work has to be pro vided in the first in stance.
There fore, the pres ent analy sis is sup ported by: 
1) the Con ce p tul Me ta phor The o ry (pro po sed by La koff and Jo h n son in 1980s),
2) the Con ce p tu al In te gra tion/Blen ding The o ry; a phe no me non ba sed on: 

a) the no tion of ‘mental space’ and ‘the ne twork model’ in tro du ced by Fa u -
con nier in 1985, 

b) Turner’s ide as of ‘blending’ de ve lo ped in 1994, 
c) Gra dy, Oa kley & Coulson’s di s cus sion abo ut the re la tion s hip be twe en me -

ta phor and blen ding, pu b li s hed in 1999.  

Con ce p tu al Me ta phor The o ry vs. Con ce p tu al Blen ding The o ry
At first, it has to be al leged that from the cog ni tive lin guis tic stand point,

“meta phor is de fined as un der stand ing one con cep tual do main in terms of an -
other con cep tual do main. […] The con cep tual do main from which we draw
meta phori cal ex pres sions to un der stand an other con cep tual do main is called
s o u r c e  d o  m a i n, while the con cep tual do main that is un der stood this way is 
t a r  g e t  d o  m a i n” (Kövesces, 2002, p.  4).  Fur ther more, it can be claimed
that tar get do mains are gen er ally more ab stract and in di vid ual than base do -
mains.  Not with stand ing, Kövesces (2002, p. 6) af firms that com plex analo gies,
re la tion ships or cor re spon dances be tween do mains can be char ac ter ized as map -
pings.  Meta phors as ‘ge neral map pings across con cep tual do mains’ (Lakoff,
1993, p. 203) are mani fested in the way peo ple con cep tu al ize one men tal realm
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ces with life pro ces ses and psy cho- spiri tu al pro ces ses such as de ba se ment, re de m p tion and pu tre -
fa c tion […] The term ‘metaphor’ con ve ys an ar ti stic or ex pres si ve non - li te ral co m pa ri son of
a cer ta in form”.  



in terms of an other. They are not only ex hib ited in po etic ex pres sions, but also
in or di nary eve ry day com mu ni ca tion.  

Lakoff and John son (2003) as sert that meta phors do not only per tain to lan -
guage (merely to words), but also to hu man thought pro cesses. There fore, it
may be main tained that meta phors are re lated to im age sche mas that give evi -
dence of con cep tual frame work at trib uted to per cep tion, bod ily ex pe ri ence and
the so- called ‘me ntal spaces’. The im ple men ta tion of the de scrip tive model of
con cep tual in te gra tion/blend ing into the Con cep tual Meta phor The ory: 
1) pro vi des an es sen tial tool for in ve sti ga ting more sop hi sti ca ted and mul ti fa ce -

ted me ta phors (tho se that re gard va rio us in put do ma ins7), 
2) ‘highlights the in ter ac tion of so u r ce and ta r get do ma ins, cla ri fy ing that blen -

ded spa ces con ta in fe a tu res that be long ne i t her of the in put domains’ (Ge e ra -
erts, 2010, p. 211),

3) con firms the investigator’s fo cus on me ta phors used ‘on the spur of the
moment’ in in ter lo cu tion/com mu ni ca tion.  
All in all, Saed (2009, p. 358) men tions that: “Such men tal spaces un der line

the pro cess of con cep tual blend ing (Fau con nier and Turner, 2002), where
speak ers de velop ex tended analo gies which se lec tively com bine ex ist ing do -
mains of knowl edge to cre ate new sce nar ios”.  

The ten ta ti ve ta xo no my of trans la tion me ta phors
At first, it has to be stated that in the pres ent in ves ti ga tion, the sys tema ti za -

tion of trans la tion meta phors is based on Bell’s8 (1991) dis tinc tion with re spect
to the mean ing of trans la tion, which has been al tered in the fol low ing way:  
1)‘TRANSLATOR’ is  a n  a c  t i o n  p e r  f o  r  m e r,  for exa m p le: A trans la tor

is a/the  n e  g o  t i a  t o r;
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7 The in put do ma ins/spa ces per ta in to the so u r ce and the ta r get do ma in of the Con ce p tu al
Ma ta p hor The o ry.  The blend spa ce stands for the col la bo ra tion of the in put spa ces: “in the
blen ded spa ce, kno w le d ge of so u r ce and ta r get in puts co m bi nes into a co he rent in fo r ma tion
stru c tu re that is tem po ra ri ly ac ti va ted in the mind of the lan gu a ge user” (Ge e ra erts 2010, p. 211).
The ot her spa ce is the ge ne ric spa ce that holds “sche ma tic ma te rial sha red by the two in put
spa ces” (ibid.).

8 Ac cor ding to R.T. Bell (1991, p. 13) trans la tion per ta ins to: “(1) trans la ting: the pro cess (to
trans la te; the ac ti vi ty ra t her than the tan gi b le ob ject); (2) a trans la tion: the pro duct of the pro cess
of trans la ting (i.e. the trans la ted text); (3) trans la tion: the abs tract con cept which en co m pas ses
both the pro cess of trans la ting and the pro duct of that pro cess)”.



2)‘TRANSLATION’ is re gar ded as  a  p r o  d u c t  and/or  t h e  T T  (t a  r  g e t
t e x t), for in stan ce: Trans la tion is al wa ys  a  q u  e  s t i o n, or ra t her  q u  e  -
s t i o n s;

3) ‘TRANSLATING’ is tre a ted as  a n  a c  t i o n  and/or  t h e  T P  (t r a n s  l a  -
t i o n  p r o  c e s s), e.g.: ‘Translating’ as  d e  m o  l i  s  h i n g  a  b u  i  l  d i n g
and  c o n  s t r u  c  t i n g  a  n e w  b u  i  l  d i n g.
The trans la tor’s work is com pared to vari ous con cepts (re fer ring ei ther to

peo ple or ob jects) that can be ob served, imag ined or as so ci ated with. Meta phors 
may de pict a par ticu lar trans la tor as a/the: prophet, pho tog ra pher, fer ry man, be -
trayer, slave, con queror, builder, tra peze art ist, mu si cian, builder, etc. One of
the most en gag ing meta phors re fers to a trans la tor as a painer, which was ex -
haus tively char ac ter ized by R. M. Bollet tieri Bosi nelli (2004) in the pa per From 
Trans la tion Is sues to Meta phors of Trans la tion.  The author pres ents the trans -
la tor as a pain ter on the ba sis of a vis ual rep re sentation of the TP as so ci ated
with three in di vid ual works of art: 
1) Las Me ni nas pa in ted by Die go Velázquez (1656) [ex hi bi ted in the Pra do Mu -

se um, Ma drid], that is the ori gi nal pa in ting; 
2) Pa b lo Picasso’s stu dies on Las Me ni nas, af ter Velázquez [di sp la y ed in the

Mu seo Pi cas so, Ba r ce lo na]; 
3) Sir John Lavery’s The Artist’s Stu dio (1913) [fo und in the Na tio nal Gal le ry

of Ire land].  
It must be claimed that each pain ter has his own vis ual ex pe ri ence. How ever, 

“Picasso seems to af firm the trans la tor’s right to make his crea tive pres ence
visi ble” (Bollet tieri Bosi nelli 2004, p. 53) by utili za tion of tac ti cal ma ne ou vers
(such as: sty lis tic change, el lip sis, com pen sa tion, in tru sion, fake cor re spon -
dence, trans mu ta tion and so forth). Fur ther more, Sir Jones Lave ry’s paint ing
may be an evi dence that “each trans la tion is unique and that there are no two
equal trans la tions of the same origi nal” (Bollet tieri Bosi nelli 2004, p. 53). The
trans la tor as a pain ter re veals his dou ble role (a crea tor and a co- author), as well 
as por trays the dou ble na ture of trans la tion, where the to kens of the un lim ited
semi ot ics dis tin guish ever- changing cul ture.  

Ety mol ogi cally, a meta phor of trans la tor as a fer ry man re gards car ry -
ing/bring ing across the mean ing from one lan guage to an other, from one cul ture 
to an other (with the trans la tor rep re sent ing a me dia tor or bridge be tween the
two). The Latin trans la tio de rives from trans ferre (trans ‘across’ + ferre ‘to
carry/to bring’). The mod ern Euro pean lan guages have adopted the Latin model 
and formed their own terms: the Eng lish trans la tion; the Span ish trans la -
ción/tra duc ción; the Ital ian traduzi one; the French tra duc tion; the Ger man
Über setzung (‘pu tting across’), the Por tugese traduçăo; the Ro ma nian tra -
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ducere (‘to lead/bring across’); the Pol ish przekład; the Rus sian перевод, etc.
(Kas parek 1983, p. 83). 

Un doubt edly, this need for meta phor is per haps bur ied in the very ety mol ogy 
of the term ‘tran sl ation’, which comes from the Latin trans la tus, the past par ti -
ci ple of the verb trans ferre, which is it self a trans la tion from the Greek meta -
pherein (meta- over/across + pherein- to carry/ bear), from which the term
‘meta phor’ had de rived. This dem on strates the in ex tri ca ble link be tween the
two and un cov ers why both ‘trans la tion’ and ‘meta phor’ im ply the no tion of
car ry ing over or trans fer ring mean ing from one word or phrase to an other.

In ter est ingly, in a book en ti tled Trans la tion as a Touch stone, Nara sim han9
(2013) per tains to ‘tran sla ting’ as  a  c r e a  t i v e  p r o  c e s s  as well as an art of
high light ing the com plex re la tion ship that arises be tween two: lan guages, cul -
tures and sen si bili ties (with re spect to the SL/SC and the TL/TC). The author
claims that Eng lish is the so- called ‘touc hstone lan guage’ in In dia and it con -
soli dates the space be tween vari ous cul tures. Moro ver, Eng lish in volves the
case of trans lit era tion. Through a com para tive study of origi nal pas sages and
phrases in lit er ary texts along with their trans lated equiva lents (i.e. ex am ples of
Vi jay Ten dul kar’s plays and Arund hati Roy’s The God of Small Things:
A Wrong Book to Trans late, etc.), Nara sim han proves that trans lit era tion not
only can but also should ex tend to whole sale in cor po ra tions of In dian lan guage
and it in ter ludes into Eng lish trans la tions.    

Sec ondly, bear ing the Con cep tual Meta phor The ory in mind, the above-
 mentioned cate go ries of trans la tion meta phors are viewed at this point as source 
do mains in the tax on omy.  It has to be un der lined, though, that the so- called
source do mains are more prac ti cal; they are less com plex and less ab stract than
tar get do mains.  

On the other hand, the tar get (con cep tual) do mains have to be ana lysed with
the aid of the source do mains, be cause they are more theo reti cal and sub jec tive.
In the pres ent pa per, eight tar get do mains are iden ti fied as the fol low ing as so -
cia tions:
1) CONNECTIVE: se r ving and/or ten ding to con nect (join/uni te/bri d ge/link)

pa r ti cu lar ide as with re gard to trans la tion; 
2) SYMBOLIC: ei t her (a) em bra cing words/phra ses that ex press re la tions or (b) 

per ta i ning to or be ing ex pres sed by/as a sym bol;
3) VIOLATION: de scri bing the act of in frin ge ment, di stur ban ce of sth (a con di -

tion of pe a ce & ha r mo ny), the act of un la w ful or im pro per di s re gard of the
esta b li s hed be ha vior;
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4) OCCUPATIONAL (per ta i ning to a pa r ti cu lar ac ti vi ty, oc cu pa tion, prin ci pal
work or bu si ness) & ARTISTIC (sa ti s fy ing ae st he tic re qu i re ments; sho wing
skill or ex cel len ce in exe cu tion/ex hi bi ting sen si ti vi ty);

5) LITERARY: li te ral ly, per ta i ning to (a) li te ra tu re or (b) ‘of the na tu re of bo -
oks and writings’;

6) LINGUISTIC & TRANSTALION STUDIES: with re spect to the lin gu i stic
ana ly sis of lan gu a re and the the o ry and pra cti ce of trans la tion;

7) CHINEASE FOOD & DRINK: ba sed on the an cient phi loso p hi cal ma xims
and qu o ta tions;

8)  MISCELLANEOUS (mi xed/va ried as so cia tions): con si sting of ele ments of
dif fe rent kinds; de aling with va rio us qu a li ties, aspects and sub jects.
The be low dia gram dem on strates both the source and tar get do mains that are 

dis tin guished in the tax on omy of trans la tion meta phors: 

Dia gram 1. The So u r ce and Ta r get Do ma ins in the ana ly sis of trans la tion me ta phors

It has to be pointed out that the below collation of metaphors and their
categorization/systematization shall only be regarded as tentative.  It may be
discerned that various metaphors have arisen and been used since antiquity.
Therefore, it is obvious that the taxonomy proposed in the present work is
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abridged and only certain words and/or expressions are examined.  Nonetheless, 
it is believed that further research into translation metaphors may provide an
insightful discussion on varied interpretations, the multiplicity and un der stan-
ding of this phenomenon by taking into account various convergent and diver-
gent points of investigation (i.e. linguistic, socio-cultural, historic, geographic,
ethnic, etc.). What is more, some of the provided exemplifications may be
viewed as interrelated or belonging to a different category (depending on a given
standpoint and/or perspective). All points considered, a juxtaposition of the
domains (input spaces) and specified/respective examples of translation meta-
phors are presented in the following way:
Ta b le 1. A ten ta ti ve ta xo no my of trans la tion me ta phors

TENTATIVE  TAXONOMY  OF  TRANSLATION  METAPHORS

CLASSIFICATION
with re gard to:

‘TRANSLATOR’
an ac tion per fo r mer

A trans la tor is a/the:
‘TRANSLATION’

a pro duct/a text
A trans la tion is:

‘TRANSLATING’
an ac tion / a pro cess
A TP per ta ins to:

(1)
CONNECTIVE 

as so cia tions re la ted 
ei t her to PEOPLE

or
 ob jects

 that can be ob se r ved/
ima gi ned/di s cus sed

FERRYMAN
(Ka spa rek, 1983: 83) fer ria ge car ry ing/brin ging ac ross

from one pla ce to ano t her

NEGOTIATOR
Ne go tia tion

(Eco, 2003: 6)
(Mor, 2011: 124)

ne go tia ting

CULTURAL CATALYST
He r vey, S. & Hig gins, I.

(1992)
pro duct of dif fe ren ce

(Na ras hi m han, 2013: x) —————

PROPHET/PRIEST; 
who in tro du ces and con -
nects new ide as (Phi lo 20

B.C.)
————— —————

vo i ce ————— —————
Link/bri d ge 

(Go e t he,1824; Wang,1979) ————— —————
mid d le road road/hi g hway —————

(2)
SYMBOLIC
as so cia tions

————— game/co m pe ti tion
(Levý, 1967: 1172) —————

—————

(a cle ar) mir ror 
lo o king glass

(Bol let tie ri Bo si nel li, 
2004: 52)

He r vey, S. & Hig gins, I.
(1992)

—————

—————-
a pane of glass

(Sha pi ro in Ve nu ti, 
1995: 1)

—————-
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————— Qu e stion(s)
(Mor, 2011: 113) —————

pho to gra p her
sna p s hot/pho to graph/a

spe cial kind of do cu ment
(Mor, 2011: 114)

ta king a pho to graph

po li ti cal cre a tu re
(in Ka spa rek, 1983)

a po li ti cal act/use
(Mor, 2011: 118-124) —————

————— Wo man
(Ga v ron sky, 1977: 58) —————

—————
fra g ments of a ves sel

Ben ja min (1923)  in Shu l te
& Bi gu e net, (1992: 79)

—————

————— clo t hing

chan ging clo t hes
Hen ry Ri der re tro gres sed
the qu o ta tion of Ho ra ce

into a clo t hing me ta phor in
the pre fa ce of All the Odes

and Epo des of Ho ra ce,
Trans la ted into En glish 
Ve r se (1638) in  Ve nu ti

(1995)

(3)
VIOLATION 

as so cia tions

tra i tor / be tra y er
“Tradut tore- tradi to re!” 

“Trans lator -tra i tor!”
(Si g mund Fre ud, Jo kes and

The ir Re la tion 
to the Un con s cio us)

(Ga v ron sky, 1977: 56) / 
Jo a chim du Bel lay. 1948.
La De ffen se et il lu stra tion
de la lan gue fran co y se, 
Pa ris: li bra rie Ma r cel 

Di dier, p.39
 (Ja ko b son in Schu l te 

& Bi gu e net, 1992: 151)

————— —————

se r vant /sla ve
(Pa s qu ier, 1576: 112 

in Za ixi, 2006: 44)
(Ga v ron sky, 1977: 55)

————— —————

con qu e ror con test di s co ve ring tre a su re
can ni bal Can ni ba lism

(Ga v ron sky, 1977: 59) —————

va m pi re va m pi rism
Vam pi ri za tion

Au gu sto de Ca m pos 
in Bas s nett (1992)

thief Doub le - t heft
(Mor, 2011: 129–130) —————
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(4)
OCCUPATIONAL

&
ARTISTIC
as so cia tions

bre ad ma ker/ba ker
in the do cu men ta ry

Tra dur re
bre ad brea d - ma king ac ti vi ty/ 

ba king
Pa in ter

Bol let tie ri Bo si nel li (2004)
Pi c tu re/vi su al 
re pre sen ta tion pa in ting a pi c tu re

tra pe ze ar tist
in the do cu men ta ry 

Tra dur re
—————- —————-

Pi per/mu si cian
in the do cu men ta ry 

Tra dur re
He r vey, S. & Hig gins, I.

(1992)
mu sic —————-

Bu i l der
An drew Che ste r man a new bu i l ding de mo li s hing; bu i l ding &

con stru c ting
Host/gu est

Paul Ricoeur’s and Ja c qu es
Derrida’s con cept

————— lin gu i stic ho spi ta li ty

(5)
LITERARY
as so cia tions

‘Polonius type’
He r vey, S. & Hig gins, I.

(1992)
————— —————

ped d ler of words
in the do cu men ta ry 

Tra dur re
————— —————

knig h t -er rant of our time
in the do cu men ta ry Tra dur -

re
————— —————

Don Quixote’s ho r se 
(Ro ci nan te)/Don

Quixote’s ri c ke ty 
lit t le ho r se

in the do cu men ta ry 
Tra dur re

————— —————

(6)
LINGUISTIC

&
TRANSLATION

STUDIES
As so cia tions10

————— a form of ad ap ta tion
(Ra bas sa, 1992: 1–2) —————

—————

‘six ma ster tropes’
(1) me to ny my; (2) sy ne c -

do che; (3) me ta phor; 
(4) iro ny; (5) hy per bo le;
(6) me ta le p sis (Ro bin son,

1991: 133–193)

—————

—————- a mode
(Ben ja min, 1923: 81) —————-

—————- —————-
trans la ting re se m b les te a -

ching
(Sa vo ry, 1968: 35)
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(7)
CHINESE FOOD &

DRINK
as so cia tions

—————
“just like fe e ding so me o ne 

with ma sti ca ted food”
Kumárajîva in Za ixi (2006)

—————

————— “di lu ted wine” 
Da o -an in Za ixi (2006) —————

—————
“milk di lu ted with wa ter”

Da o lang, the 5th cen tu ry
monk - tran sla tor in Za ixi

(2006)
—————

(8)
MISCELLANEOUS 

as so cia tions

A trans la tor sees the to ols
of a ma gi cian from be hind

the cu r ta ins.
————— —————

A trans la tor be co mes a vi c -
tim of the writer’s spell. ————— —————

A trans la tor he ars vo i ces. ————— —————

—————

“What is trans la tion? 
On a plat ter

A poet’s pale and gla ring
head.

A parrot’s scre ech, 
a monkey’s chat ter,
And a pro fa na tion

of the dead”
Vla di mir Na bo kov, 

On Trans la ting Eu ge ne
Onie gin

—————

————— Trans la tion is a ‘hidden
mes sa ge in the bottle’. —————

————— Trans la tion is 
‘a stepping-stone’. —————

————— Trans la tion is ‘a form 
of es ca pe from reality’. —————

—————
Trans la tion is like ‘a hot 

air balloon’ (it’s light but it
ta kes a lot of spa ce).

—————

From the theo reti cal/cog ni tive an gle, the ma jor ity of meta phors pre sented in
the tax on omy can be ana lysed by means of the Con cep tual Meta phor The ory
(CMT), be cause ra ti oci na tion of a given con cept is car ried out through a meta -
phor (Ccon cept through Mmeta phor).  There are more com plex meta phors, how ever,
which in volve vari ous in put do mains and these can be ana lysed with the blend -
ing ap pa ra tus/blend ing the ory (BT); were ele ments are taken from Csource do main
and C[1]tar get do main in or der to be con joined in Mmeta phor as a blended space (which
con tinu ally re gards com pre hen sion of Ccon cept through Mmeta phor).   

In the pres ent pa per, the meta phor re gard ing a trans la tor as: (1) a fer ry man
and (2) a ba ker/bre ad ma ker are exa mi ned via the BT. Their analytic schemata
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can be conducted in a similar manner to that performed by Fauconnier & Turner 
(1994) and their example of ‘the Grim Reaper’, as well as Grady, Oakley &
Coulson (1999) in the case of ‘Surgeon as butcher’. In the first proposed
metaphor, ‘translator’ is an element of the source domain and ‘ferryman’
belongs to the connective/target domain.  On the below scheme (Diagram 2) the 
center represents the CONNECTIVE link/mapping of the source and target
ideas with regard to translation.  The lines, on the other hand, render projections 
between spaces.

SOURCE Do ma in TRANSLATOR TRANSLATION TRANSLATING

TARGET Do ma in a fer ry man fer ry cros sing/fer ria ge
trans po rta tion by me ans 

of a fer ry bo at (‘translation
competence’) con du c ted by 
a per son re spon si b le for the

con ne c tion of ide as
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The sec ond meta phor re gards a trans la tor as a bread maker and/or baker.  Its
ana lytic schema is de picted on Dia gram 3:

SOURCE Do ma in TRANSLATOR TRANSLATION TRANSLATING
TARGET
Do ma in a bre ad ma ker/ba ker brea d - ma king/ba king brea d - ma king ac ti vi ty

(skil led/tra i ned oc cu pa tion)

Dia gram 3. Con ce p tu al in te gra tion ne twork: Trans la tor as bre ad ma ker/ba ker
A ‘tran sl ator’ is com pared to a ‘baker’/ a daily rou tine per former.  For bak -

ers (peo ple, who make and sell bread and cakes daily) the most im por tant mat -
ter is to pre serve pro por tions and steps.  Trans la tors’ work has to be planned
and or gan ized.  The bread (as nec es sary food/sus te nance/nour ish ment pre pared
of baked dough or bat ter) is made of the same in gre di ents (flour, wa ter, milk,
yeast, bak ing pow der, etc.); how ever, the fi nal shape is each bak er’s vi sion.
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The tar get text fi nal ver sion is the trans la tor’s vi sion as well (it is up to the
trans la tor’s skills and the view of the world).  Trans la tors have to use words that 
re flect the truth (the ex act trans la tion, yet they still need to add some words that
are nec es sary for the text to be un der stood).  The meta phor (of a trans la tor be ing 
a bread maker) may as well per tain to vari ous traits that a trans la tor should
possess, for in stance: men tal pre dis po si tions and tal ent; per son al ity (pa tience,
sys tem atic or gani za tion of work, dili gence); full re spon si bil ity; ar tis tic skill and
sen si tiv ity; mo ti va tion (in ter est in the work).

Reca pi tu la tion
Imagi na tive/figu ra tive hu man thought is con sti tuted by ma nipu la tion of

struc tured do mains of ex pe ri ence or ide al ized cog ni tive mod els.
For the many com plexi ties of hu man thought, a net work (con sist ing of

spaces: source, tar get, ge neric & blended) of meta phori cal or non- metaphorical
as pects is re quired.  This net work helps to ana lyse vari ous metaphor- related lin -
guis tic phe nom ena in a more con sis tent and taxo nomi cal way. 

The cen tral idea of trans la tion meta phors lies in the fact that trans la tor/trans -
la tion/trans lat ing is por trayed as or equated with an other idea. Undoubtedly,
blending can be con sid ered as a re fine ment and an ex pan sion of the CMT, be -
cause it is more ex pres sive and it has got more ana lytic power.  

None the less, both the CMT and the BT can be treated as com ple men tary, be -
cause they per tain to dif fer ent fac ets of the same meta phoric con cep tu ali za tion
data with re gard to trans la tion.

The con struc tive na ture of trans la tion meta phors leads to the con clu sion that
they do not only ex ploit per ceived simi lari ties in the jour ney of words, but build 
mean ing ful struc tures (that can be com pared to the al chemy of words).
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Překlad a Ko r pus.
Textová ek vi va len ce vybraných českých ad je ktiv

Abs tract
The fo cus of the stu dy was the te x tu al equ i va len ce of se le c ted Czech ad je c ti ves (matný, drsný,

laskavý, trapný, přísný) which do not have ex p li cit (in de pen dent of the con text) equ i va lents in Po -
lish. Ba sed on the Cze ch - Po lish se c tion of the In ter Corp, which con ta ins the ori gi nal Czech li te ra -
ry works and the ir Po lish trans la tions, all po ssi b le trans la tions of the exa mi ned ad je c ti ves were
found in the co r pus. Then the ob ta i ned trans la tions were co m pa red with di c tio na ry trans la tions.
As a re sult, it was fo und that te x tu al equ i va lents do not al wa ys cor re spond to the di c tio na ry trans -
la tion; eve ry ad je c ti ve with the hi g hest fre qu en cy in the co r pus is in clu ded in the di c tio na ry, yet
the words with the lo west fre qu en cies are only used oc ca sio nal ly in trans la tions and are so me ti -
mes even in cor rect and thus not su i ta b le for in clu sion in the di c tio na ry. If a trans la tion is ab sent,
we can con c lu de that the gi ven word is pro ble ma tic for trans la tor, and so ra t her than lo o king for
a good trans la tion he omits the word al to ge t her.

Thro ugh ana ly sis of the five se le c ted ad je c ti ves an in te re sting ten den cy in the pro cess of trans -
la tion was also ob se r ved. The most com mon phe no me na that oc cur in trans la tion are: re p la cing
the ori gi nal parts of spe ech with ano t her part of spe ech, chan ging the de gree of co m pa ri son of an
ad je c ti ve in the po si ti ve form, and omit ting the word. In ad di tion, it was fo und that with the ex -
ception of přísný, as the nu m ber of hits in cre a ses, so does the nu m ber of trans la tions of the se le c -
ted ad je c ti ves. Trans la tions with one hit are the most com mon for all of the exa mi ned ad je c ti ves.
Trans la tions with the most hits have a fre qu en cy of gre a ter than 26%.

Abs trakt
Ce lem ba da nia była te ksto wa ek wi wa len cja wy bra nych cze skich przy mio t ni ków matný, drsný, 

laskavý, trapný, přísný, któ re nie mają jed noz na cz nych (nie za le ż nych od kon te kstu) od po wied ni -
ków w ję zy ku pol skim. Zna le zio no wszy stkie mo ż li we przekłady w ko r pu sie ba da nych przy mio t -
ni ków na pod sta wie cze sko- pol skie go ko m po nen tu ko r pu su In ter Corp, któ ry za wie ra cze skie ory -
gi nały dzieł li te ra c kich i ich pol skie przekłady. Na stę p nie uzy ska ne przekłady zo stały po rów na ne
z przekłada mi w słow ni ku. Dzię ki temu stwier dzo no, iż nie za wsze ek wi wa len cja te ksto wa od po -
wia da słow ni ko wej; ka ż dy przy mio t nik o naj wy ższej fre k wen cji w ko r pu sie jest re pre zen towa ny
w słow ni ku, a słowa o naj ni ż szej fre k wen cji są przekłada mi oka zjo nal ny mi – nie są od po wied nie, 
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aby od no to wy wać je w słow ni ku, cza sa mi zaś są nie po pra w ne; w przypa d ku bra ku tłuma cze nia
mo ż na stwier dzić, iż ta kie słowo jest dla tłuma cza kłopo t li we, dla te go nie szu ka trans la tu, ty l ko
dane słowo po mi ja.
   Dzię ki ana li zie pię ciu wy bra nych przy mio t ni ków za uwa żo no rów nież cie ka we ten den cje
w pro ce sie przekładu. Naj czę st szy mi zja wi ska mi, ja kie w przekład zie za chodzą, są: za mia na ory -
gi na l nej czę ści mowy na inną, zmia na sto p nia przy mio t ni ka z pie r wsze go na inny oraz opu sz -
czenie słowa (trans la ty pu ste, ze ro we). Oprócz tego stwier dzo no, iż wraz ze zwię ksze niem li cz by
wy ni ków wzra sta li cz ba transla tów w po szcze gó l nych słowach (z wyjątkiem wy ra zu přísný).
Tran s la ty z jed nym wy ni kiem są naj czę st sze we wszy stkich ba da nych przy mio t ni kach. Przekłady
ba da nych przy mio t ni ków o naj wy ższej czę stotli wo ści sta no wią wię cej niż 26%.
Ke y words: co r pus lin gu i stics, mat he ma ti cal lin gu i stics, In ter Corp, textual equ i va lence, cor pus -

 ba sed trans la tion, Trans la tion Stu dies
Słowa klu czo we: języ koz na w stwo ko r pu so we, języ koz na w stwo mate ma ty cz ne, In ter Corp, tek-

sto wa ek wi wa len cja, przekład opa r ty na ko r pu sie, trans la to lo gia

0. Úvod
V poslední době do chází k rychlému roz voji mod erních tech nolo gií v oblasti 

IT. Díky tomu mohly vzni knout roz sáhlé ja zyk ové kor pusy. Jak zmiňuje Jer emy 
Mun day (2012, s. 283), první průko pnické pokusy o využití kor pusu pro přek la -
datel ské účely jsou spjaty se Sti gem Jo hans sonem. Pod jeho ve dením vznikl na
počátku roku 1990 na Univer zitě v Oslu paralelní kor pus English- Norwegian
Par al lel Cor pus (Jo hans son 2010, s. 56). Od této doby vědci z ce lého světa pra- 
cují nad začleněním mate ma tických a in for mačních me tod do procesu přek ladu, 
aby přek la dateli usnad nili práci.

Článek je složen ze dvou částí. První část se vzta huje k přek ladu a kor pusu.
Popisuje mj., čím je přek lad. Následně je po zor nost věnována corpus- based pří- 
stupu a jsou popsány tři typy kor pusů určených k přek la datel ské praxi. Zde upo -
zorňu jeme také na rozdíl mezi corpus- based a corpus- driven přís tu pem. Druhá,
prak tická část prezen tuje konkrétní výzkum založený na kor pu sových datech.
Celá práce má ukázat up lat nění me tod kor pu sové lingvis tiky v přek la datel ské
praxi, tzn. jak lze využívat kor pus při překládání textů ze zdro jového do cílo-
vého ja zyka, v tomto případě z češt iny do polšt iny.

1. Překlad a ko r pus
Přek lad je přítomný v celé kul tuře, bez něhož by chom nepozn ali tra dice

a zvyky jiných národů a ne mohli by chom obo ha tit naše zkuše nosti. Dnes je ne-
zbytný, a proto vědci pracují na tom, aby byl stále dok on alejší. Z této příčiny
vznikají nové me tody a způsoby pod po ru jící přek lad, jako např. přek la dače
a zvlášť ja zyk ové kor pusy.
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Přek lad je složitý pro ces, který lze považovat za vědeckou dis ci plínu, záro-
veň však za umění. Ne bez příčiny Jiří Levý po jme no val svou význam nou pub -
lik aci Umění přek ladu (1963), v níž popisuje teo rii přek ladu. Měli by chom se
za myslit nad tím, čím opravdu je přek lad. Můžeme zde od kázat na přík lad,
který je zmíněn v knize Pod stawy językozn aw stwa kor pusowego (Le wan dow-
ska- Tomaszczyk 2005, s. 240–241). An gličanka z Der by shire během své cesty
Pol skem navštěvuje Między chód ve Velko pol sku. Ov ládá skvěle polšt inu a sna- 
ží se vys vět lit ka marádce, že v mládí zbožňo vala kreslený film Willo the Wisp.
An gličanka neříká ti tul kresleného filmu, je nom vys vět luje, že se dívala na film, 
jenž se po dobá če skému Krtkovi. Hrdinka to hoto příběhu převedla konkrétní an -
glický kreslený film na reálie slo van ské kul tury. Je vidět, že přek lad je neustá-
lým hledáním ekviva lentů. Častěji jsou to ekviva lenty ja zyk ové, ale občas, jak
jsme si mohli toho všim nout v uve deném přík ladu, přek la datel musí najít i ekvi- 
valent kul turní (Lewandowska- Tomaszczyk 2005, s. 241).

Nyní se trans la tolo gie soustřeďuje na me to dický výzkum a je běžně považo-
vána za vědeckou dis ci plínu. Mnoho teo re tiků a ja zyk ovědců píše na téma teo -
rie přek ladu. Lingvisté jako Law rence Ve nuti, Mona Baker, Su san Bass nett, či
Pe ter New mark vy dají pub lik ace, kterých cílem je dávat me todologické návrhy
novým přek la datelům a také rozšiřují a shrnují dočasné výzkumy nad překla-
dem a zdůrazňují, že velkou po mocí pro přek la datele se ve 20. století staly počí- 
tače a první ja zyk ové kor pusy (Lewandowska- Tomaszczyk 2005, s. 248).

1.1. Cor pus - ba sed přístup v trans la to lo gii
V roce 1998 se výzkum založený na kor pusu (corpus- based ap proach) stal

novým para dig matem v trans la tolo gii. Využití nás trojů a tech nik jed no ja zyč-
ných kor pusů bylo nejdříve (s počát kem 80. let 20. století) roz víjeno Joh nem
Sin clairem (1933–2007) a jeho týmem pracu jícím nad COBUILD Eng lish Dic -
tion ary v Bir ming hamu. Rychlý vývoj počítačových systémů zna me nal, že lze
vyt vořit elek tronický kor pus, jenž by byl ses taven ze skutečných textů (texty
nap sané za úče lem komu nikace, ne uměle zpra cované vědci), které by pak moh- 
ly být zpra covávany a ana lyzovány po mocí soft wa rových pro gramů (hlavně
využití slov ních forem v kon textu). Prvořadým důvodem využití kor pusů byla
kvalita lingvis tických důkazů, obzvlášť kolokací a typických použití lexikálních 
položek, mno hem lepší než in tuice ana lytiků. V trans la tolo gii průko pnické vý-
zkumy založené na kor pusu byly za počaty v Oslu Sti gem Jo hans sonem (Mun -
day 2012, s. 283–284).

Ja zyk ové kor pusy jsou využívány v teo re tické trans la tolo gii (theo reti cal
Transla tion Stud ies), popisné trans la tolo gii (de scrip tive Trans la tion Stud ies –
DTS), stejně jako aplik ované trans la tolo gii (ap plied Trans la tion Stud ies). Obec- 
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ně jsou kor pusy používány pře devším v product- oriented (ori en tované na pro -
dukt) DTS. Zkou mají se překládané texty za úče lem: zjištění, jak jed not livé
myšlenky nebo kon cepty jsou ve deny v cílovém ja zyce; srov nání ja zyk ových
rysů jed not livých myšle nek nebo kon ceptů; porov nání frekvence jed not livých
ja zyk ových vlast ností v tex tech zdro jového ja zyka a tex tech cílového ja zyka,
nebo v tex tech něko lika cílových ja zyků, či v tex tech cílového ja zyka srov natel- 
ných s texty zdro jového ja zyka – vše s cílem, aby chom od halili přek la dové nor- 
my (Gra bowski 2012, s. 25).

Ros toucí zájem o up latňování me tod počítačového pod porování přek ladu je
způso ben hlavně roz vo jem kor pu sové lingvis tiky a jejího me todologického
rámce, jenž umožnil vznik a využití ja zyk ových kor pusů. Traslation- driven cor -
pora (kor pusy určené pro přek la datel skou praxi) mají zcela jiné vlast nosti, které 
jsou založeny na jejich zacílených a výzkumných zájmech, na nichž jsou různé
vědecké pro jekty postaveny, ale obecně zahr nují srov nání mezi dvěma od lišný-
mi součástmi kor pusu. Prvním typem translation- driven corpora je jed no ja zyč-
ný srov natelný kor pus (mono ligual com pa ra ble cor pus) obsa hu jící soubor přek -
ladů a srov natelný soubor textů spontánně nap saných ve stejném ja zyce a sesta-
vený podle po dobných kri té rií. Ke kor pusům spa dajícím do to hoto typu patří
kupřík ladu Trans la tion Eng lish Cor pus (TEC) vyvíjený na Univer zitě v Man -
ches teru pod ve dením Mony Baker a Fin nish Com pa ra ble Cor pus tvořený na
Univer zitě v Joen suu. Na če ské půdě je to kor pus JEROME vys tavený ÚČNK.
Důvody kon strukce to hoto typu kor pusů jsou větši nou teo re tické. Srov nání
dvou složek kor pusu by mělo umožnit zkoumání lingvis tických rysů přelože-
ných textů v opozici k textům spontánně vyt vořeným. Druhým typem transla-
tion- driven corpora je dvou ja zyčný srov natelný kor pus (bi lin gual com pa ra ble
cor pus). Ani jedna ze dvou složek kor pusu neobsa huje přeložené texty. To co se 
srov nává, jsou texty spontánně vyt vořené ve dvou ja zycích podle ob dobných
ok ol ností a ve stejných oblas tech. Kor pusy to hoto druhu byly vyt vořeny a pou-
žívány hlavně s aplik ovanými účely v mysli, a to buď pro tvorbu dvo jja zyčného 
náz vo sloví, nebo školení přek la datelů. Dvou ja zyčný srov natelný kor pus je
v tom smyslu translation- driven (přek lad řízený kor pusem), protože hlav ním
cílem jeho tvorby je vy vinout nás troj a zdroj pro stážisty a od borníky v přek la -
datel ské praxi a jeho složení je dáno množstvím po skyt nutých textů, jež patří do 
určitých žánrů. Tento typ kor pusů, avšak v tištěné po době, v trans la tolo gii se
jmenuje paralelní texty. Třetím typem a jediným, jenž je pod statný pro účely
této práce, je paralelní kor pus zahr nu jící soubor přek ladů v jed nom ja zyce a jim
od povídající soubor zdro jových textů v ja zyce druhém. Paralelní kor pus může
být využit pro stu dium přeložených textů se dvěma různými cíli. Za prvé může
být využit vědci, aby pop sali, co přek la datelé ak tuálně dělají s texty a jak je
mění v procesu přek ladu. Zad ruhé může být po mocný od borníkům, aby prová-
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děli in for mov aný výběr založený na přek la datelských tra dicích a normách
v průběhu přek ladu. Paralelní kor pus může být také vyt vořen, aby obsa ho val
oba směry přek ladu, čímž se vyt voří dvousměrný (bi- directional) paralelní nebo 
re ci proční (re cip ro cal) kor pus (Zanet tin 2007, s. 286–287).

Když mluvíme o přís tupu založeném na kor pusu v trans la tolo gii, stojí za
zmínění téma přek la datelských univerzálií. Tento termín zpopu lari zo vala Mona
Baker (1993, s. 243), která si všimla toho, že se přeložené texty liší od textů ne-
přeložených, nap saných ro dilými mluvčími, v oblasti ja zyk ových jevů. Přek la -
datel skými univerzáliemi rozumíme ja zyk ové vlast nosti, jež jsou typické pro
texty přeložené a které se v nich ob je vují bez oh ledu na páry ja zyků ob je vu jící
se v procesu přek ladu. Tedy přeložený text je co nejvíce nereprezen ta tivní va-
riantou cílového ja zyka. Zdá se, že je třeba hle dat zdroje hy po tézy oh ledně ex is -
tence přek la dových univerzálií v em pirii. Dlouho dobé zkuše nosti přek la datelů
uka zují, že ani po dlouholeté praxi jimi přeložené texty nejsou pořád dok on alé,
jako texty vyt vořené ro dilými mluvčími (Gra bowski 2011, s. 97–98).

Stejně jako v kor pu sové lingvis tice použití me todolo gií opírajících se o vý-
zkum na zák ladě kor pusů využívaných pro výzkum nad přek ladem bylo z velké
části umožněno díky dostup nosti kor pusů přeložených textů. Jedním z prvních
korpusů vyt vořených pro výzkumné účely byl již výše zmíněný Trans la tion
Eng lish Cor pus (TEC), který vzni kal od počátku 90. let 20. století a současně je
dostupný on line. Model TEC násle dovaly jiné výzkumné pro jekty a díky tomu
vznikly jiné jed no ja zyčné srov natelné kor pusy pro finšt inu, švédšt inu, bra zil -
skou por tugalšt inu (Zanet tin 2012, s. 13).

1.2. Cor pus - ba sed vs. cor pus - dri ven přístup
Další prob lematickou záležito stí sou visející s me todologickými as pekty kor -

pu sové lingvis tiky je rozdíl mezi corpus- based a coprus- driven přís tu pem ve
zkoumání ja zyk ových dat. Rozdíl mezi nimi vzniká kvůli jisté míře autono mie
ja zyk ových dat při provádění kor pu sové an alýzy (Gra bowski 2012, s. 23). 

Obecně řečeno, v případě corpus- driven (též data- driven) přís tupu ja zyko-
vědci zkou mají kor pus bez jakýchkoli před sudků – bez zakládání jakéhok oli
teore tického mod elu – aby ob jevili, jak opravdu fun guje ja zyk. Nao pak v pří-
padě corpus- based přís tupu ja zyk ovědci nejdříve zakládají teo re tický model
a pak zkou mají kor pu sová data, aby našli při rozené přík lady spa dající do to hoto 
mod elu (Gra bowski 2012, s. 23).

Kor pu sová data ve zkoumání přek ladu se začala využívat ve velkém roz sahu 
kon cem 90. let mi nulého století. Bez po chyby to umožnil roz voj nových tech -
nolo gií a tím i nových typů kor pusů, jež jsou po mocné přek la datelům, tj. jed no -
ja zyčný srov natelný kor pus, dvou ja zyčný srov natelný kor pus a paralelní kor pus. 
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V další části to hoto stu dium se seznámíme s konkrét ním vědeckým výzku mem,
k němuž ja zyk ový ma teriál byl získán po mocí paralelního kor pusu In ter Corp.

2. Využití korpusových dat v překladatelské pra xi
Z řady ja zyk ových jevů, ze kterých jsou pro an alýzu přínosné výzkumy pro-

váděné na bitex tech (zároveň na paralelních kor pusech) – tak ových jako frazeo- 
logie, mezi ja zyk ová in ter fer ence, tex tová ekviva lence, mezi ja zyk ová homo ny -
mie, va lence předložek s konkrét ními pády a slovesy atd. – zvo lil jsem ekviva -
lenci tex to vou, protože podle mého mínění zkoumání to hoto jevu pomůže veri -
fiko vat dočasné ob jevy lexiko grafů, již kdysi dávno neměli k dis pozici ja zyk ové 
kor pusy. Zároveň lze ověřo vat výzkumy na zák ladě kor pu sových dat, která uka -
zují dnešní ja zyk. Díky zís kanému ma teriálu můžeme buď potvrdit výsledky již
prove dených výzkumů, anebo ob je vit úplně nové věci. Paralelní kor pus je pří-
nosný v lexiko grafické praxi, protože po skytuje do staču jící data pro výstavbu
nových dvou a mno hajazyčných slov níků. Tím je vhodný i pro práci přek la -
datele, jenž slov ník využívá. Protože tištěné slov níky nestíhají zahrnout všechna 
nová slova a nové významy slov, můžeme použít ja zyk ový kor pus, který nám
za jistí vzorek současného ja zyka a kromě významu ukáže slovo v přís lušném
kon textu.

Konkrét ním výzkumným pro blémem v tomto článku je tex tová ekviva lence
pěti vy braných českých ad jek tiv: drsný, las kavý, matný, přísný, trapný, která
nemají jed noznačný ekviva lent v polšt ině. Proč zrovna byla zvo lena tato slova?
Jsou to ad jek tiva, která dělají potíže přek la datelům, poněvadž v závis losti na
kon textu jsou překládána ji nak. U těchto slov nelze jed noznačně s tano vit je den
určitý ekviva lent. Úče lem to hoto výzkumu je zjis tit všechny možné přek lady
výše uve dených ad jek tiv do polšt iny na zák ladě kor pu sových dat z česko- polské 
části kor pusu In ter Corp, která obsa huje pouze če ské orig inály a jejich pol ské
přek lady. Má také určit, zda lze jed not livé transláty svázat s nějakou konkrétní
vazbou anebo konkrét ním kon tex tem. Zís kaná data srov náme se slov ník ovými
hesly, a pokusíme se od povědět na otázku, zda kor pu sový ma teriál pot vrzuje
dočasné in for mace nebo po skytuje nové. Odkážeme rovněž na něko lik přek ladů 
z hle diska naší an alýzy zajímavých.

2.1. Slovníkový sta tus quo
V této části se zaměříme na slov ník ový status quo zkou maných ad jek tiv, tj.

drsný, las kavý, matný, přísný, trapný. Před stavíme, jaké přek lady nabízí česko-
-polský slov ník od Janusze Si at kowského a Miec zysława Ba saje (1991), jenž je
zatím nejlépe zpra covaným a nejroz sáh lejším tištěným slov níkem česko- pol-
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ským obsa hu jícím 53 000 he sel, 28 000 frází ze současného če ského ja zyka
a také nás tin če ské mluv nice.

Nejdříve se podíváme, jak zvo lená ad jek tiva jsou prezen tována ve slov níku,
aby chom je mohli poté srov nat s daty v kor pusu. Níže prezen tu jeme slov ník ová
hesla:
drsný adi 1. (ruce, kůže) szo r stki, chro pa wy, chro po wa ty 2. (hlas) szo r stki, ostry, chra -

p li wy 3. (podnebí) ostry, su ro wy, (člověk) nie okrze sa ny
la skav|ý adi łaska wy, uprze j my; ży cz li wy  buďte tak -‹a› niech pan ‹pani› bę dzie tak

łaskaw‹a›
matn|ý adi 1. ma to wy  -é sklo szkło ma to we 2. (po hled, vzpomínka) za mglo ny, mgli -

sty, nie ja s ny 3. (krok) chwie j ny, zmę czo ny
přísn|ý adi 1. (učitel, trest, po hled) su ro wy, ostry 2. (tajemství) ścisły  -á die ta ścisła

die ta
trapný adi (si tu a ce) przy kry, kłopo t li wy, że nujący, nie zrę cz ny, nie przy je m ny.

Jak jsme si všimli, něk terá slova mají něko lik významů jako drsný, matný,
přísný a jiná (las kavý, trapný) něko lik ekviva lentů, což sa mozřejmě může způ-
so bo vat obtíže v přek ladu. Přek la datel musí prokázat ne jen výbor nou zna lost
zdro jového a cílového ja zyka, ale zároveň musí chápat kon text a dávat si po zor
na to, aby nepod lehl mezi ja zyk ové in ter fer enci.

2.2. Textová ek vi va len ce v ko r pu su
Na zák ladě paralelního kor pusu In ter Corp po mocí we bového roz hraní Kon -

Text jsme zís kali ma teriál všech možných přek ladů zkou maných slov v rámci
kor pusu. Pro jed not livá ad jek tiva jsme našli v česko- polské části In ter Corpu
(obsahu jící pouze če ské orig inály) násle du jící počet přík ladů: matný – 21, drsný 
– 53, las kavý – 83, trapný – 89, přísný – 101. Výsledky byly zpra covány
v tabulkách, jež obsa hují určitý přek lad do polšt iny, počet výskytů v oblasti jed -
noho přek ladu, orig inální slovní spo jení a přeložené slovní spo jení. Přek lady do
polšt iny jsou uve deny v zák ladním tvaru (lemma). U slov ních spo jení slova jsou 
uve dena v nomi na tivu v přís lušném čísle, rodu a stupni (v případě ad jek tiv), jež
se ob jevily v kon textu. V něk terých případech slovní spo jení jsou pomíjena,
když je nelze jed noznačně určit a také kdy se vzta hují k nevy jádřenému pod-
mětu (podmětem jsou zájmena nebo vlastní jména). V tomto případě je uváděno 
pouze zkou mané slovo. Přek lady do polšt iny jsou uspořádány nejdříve podle
frekvence výskytu, po tom podle pol ské abe cedy v případě, kdy mají stejnou
frekvenci. Následně uv nitř jed noho možného přek ladu jsou orig inální slovní
spo jení seřazena podle če ské abe cedy. Za ne do statek ekviva lence je uznáno
pouze vy nechání přek ladu, buď převe dení významu ad jek tiva na jiné sous ední
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slovo. Níže uve dené tabulky prezen tují zpra covaný ma teriál a ke každé z nich je 
uve den komentář.
Ta bu l ka 1. Výskyty pro ad je kti vum matný

Překlad do polštiny Počet výskytů Originální slovní spojení Přeložené slovní spojení

matowy 12

matná ma to wa
matná skleněná de ska ma to wa szy ba
matná světla ma to we światło
matné ma to we
matné „ma to we”
matné skla ma to we szy by
matné ta bu l ky ma to we szy b ki 
matnější světélka bar dziej ma to we świa tełka
matný důraz ma to wy od cień
matný hliník ma to we alu mi nium
matný lesk ma to wy połysk
matný pudr ma to wy pu der

mę t ny 4
matné slo va mę t ne słowa
matné světlo mę t ne światło
matné světlo mę t ne światło
matné světlo mę t ne światło

mało 1 matné světlo mało światła
mdły 1 matný úsměv mdły uśmiech
nie wy ra ź ny 1 matné uni so no nie wy ra ź ne uni so no
zmie sza ny 1 matný úsměv zmie sza ny uśmiech
za le d wie tyle 1 matné světlo za le d wie tyle światła
7 21 Celkově
Prvním zkoumaným adjektivem je slovo matný, které se v česko-polské části 

vyskytlo jedenadvacetkrát. V korpusu jsme našli 7 možných překladů do polšti-
ny. Nejvíce zastoupenou variantou překladu je translát matowy, jenž se objevil
dvanáctkrát, což činí 57,14 % všech výskytů pro zkoumané adjektivum. Druhou 
variantou překladu je slovo mętny (procentuální zastoupení viz graf 1.) se čtyř-
mi výskyty. Jiné varianty se vyskytly pouze jednou. V jednom případě bylo
adjektivum přeloženo jako adverbium mało, v jiném jako dvě slova zaledwie
tyle, v ostatních příkladech jako přídavné jméno. Nejčastějším spojením je spo-
jení matné světlo/světla/světélka, jež se objevilo sedmkrát. Téměř všechna báda- 
ná adjektiva se objevila v přirozeném kontextu v pozitivu, zatímco v kom parati- 
vu jen jednou. 
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Graf 1. Procentuální zastoupení výskytů pro slo vo matný
Ad jek ti vum matný bylo přeloženo do ma towy ve dvanácti případech. Tři pří- 

k lady ne mají uve dena slovní spo jení, která nejde jed noznačně určit. V jed nom
případě by chom mohli zdán livě tvrdit, že ex is tuje, avšak podle kon textu zjistí-
me, že to není pravda, srov. Slovo matné se mi k NĚMU naprosto ne hodí : Sło-
wo »ma towe« ani tro chę do NIEGO nie pasuje. Polský přek la datel správně při -
dal uvo zovky. Zde nejde o spo jení matné slovo, protože se ad jek ti vum vzta huje
k ji nému slovu. 

Dalším translátem přídav ného jména matný je slovo mętny zas toupené čtyři-
krát. Slovní spo jení matné světlo je přeloženo do mętne światło, což lze považo- 
vat za dobrý přek lad. Nicméně přek lad mętne słowa se zdá ne zcela přesný (tře-
baže jsme našli dva přík lady jeho užití v ref er enční části Národího kor pusu pol -
ského ja zyka), lepším ekviva len tem by bylo slovo nie jasny.

Další vari anty přek ladu se ob jevily je nom jed nou. Mało światła, mdły uśmiech,
niewy raźne uni sono, zmi eszany uśmiech jsou do staču jícími ekviva lenty, zatímco 
zaled wie tyle światła by mohlo být přeloženo s použitím ad jek tiva, jak je tomu
v orig inálu, např. jako mętne światło. Srov nejme kon text: 

V ot voru nade dveřmi v zamřížov ané lu cerně vydávala pe tro le jová lampa s přitáh nutým kno -
tem matné světlo, které sotva stačilo k tomu, aby ma jor našel pro bu zeného Švejka : W niszy nad
drzwiami w ok ra tow anej la tarni kopciła lampka naftowa z przykręconym kno tem i dawała zaled -
wie tyle światła, że ma jor z trudem dostrzegł prze bud zonego Szwejka.
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Ve srov nání s tabulkou prezen tu jící tex to vou ekviva lenci slova matný slov -
ník ová ekviva lence téhož výrazu se výrazně liší. V kor pusu se ob jevily
významy jako mętny, mało, mdły, niewy raźny, zmi eszany, zaled wie tyle, jež se
neob jevily ve slov níku. Zatímco ve slov níku jsou zas toupeny přek lady, které
jsme v kor pusu ne našli (zam glony, mglisty, nie jasny, chwiejny, zmęc zony), což
sa mozřejmě nezna mená, že se v ja zyce nevyskytují.

V případě translátů, jež se ob jevily jed nou v kor pusu, je to po chopi telné, že
jsme je ne našli ve slov níku. Potvrzuje to in di vidu al itu každého přek la datele,
kteří mají sub jek tivní přís tup k přek ladu. Avšak překvapu jící je, že ne byl pře-
klad mętny zas tou pen ve slov níku. Ob je vil se v kor pusu ve spo jení matné světlo
třikrát, ve spo jení matné slova jed nou. Přek lad mętny se vyskytl ve dvou od liš-
ných dílech přeložených dvěma různými přek la dateli.

Zís kané kor pu sové ekviva lenty se vyskytly v devíti různých dílech, z čeho
jsme nejvíce přík ladů obdrželi z románu Václava Řezáče Roz hraní – osm
výskytů. Z ostat ních děl jsme zís kali dva nebo je den přík lad.
Ta bu l ka 2. Výskyty pro ad je kti vum drsný

Překlad do polštiny Počet výskytů Originální slovní spojení Přeložené slovní spojení

szo r stki 25

nejdrsnější způsob szo r stki ton
drsná ko u le szo r stka kula
drsná kůra stro mu szo r stka kora drze wa
drsná lžíce szo r stka łyżka
drsná mořská ho u ba szo r stka mo r ska gąbka
drsná ne d ba lost szo r stka otwa r tość
drsná řeč szo r stka mowa
drsná tráva szo r stka tra wa
drsné hla sy szo r stkie głosy
drsné chlo u p ky szo r stkie włoski
drsné kme ny stromů szo r stkie pnie drzew
drsné paty szo r stkie pię ty
drsné slo va szo r stkie słowa
drsné slo va szo r stkie słowa
drsnější bar dziej szo r stki
drsní szo r st cy
drsní indiáni szo r st cy In dia nie
drsní indiáni szo r st cy In dia nie
drsný szo r stki
drsný szo r stki
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drsný szo r stki
drsný hlas szo r stki ton
drsný po vel szo r stka ko men da
drsný povrch szo r stka po wie rz ch nia
drsné štětiny szo r stka szcze ci na

ostry 9

drsná vůně ostry za pach
drsné počasí ostre po wie trze
drsný chlap ostry fa cet
drsný dech ostry od dech
drsný dech ostre tchnie nie
drsný pach ostry za pach
drsný útok ostre ata ki
drsný výsměch ostre szy de r stwo
drsný vzduch ostre po wie trze

chro po wa ty 2 drsná omítka chro po wa ty tynk
drsné ruce chro po wa te ręce

su ro wy 2 drsný do pro vod su ro wy dzwięk
drsný zvuk su ro wy dzwięk

za ro ś nię ty 2 drsní muži za ro ś nię ci mę ż czy ź ni
drsní muži za ro ś nię ci mę ż czy ź ni

–– 2 drsné poučení –-
drsní muži –-

bru ta l ny 1 drsné výklady bru ta l na ga da ni na
do sad nie 1 drsnější termíny do sad niej
gru bia ń ski 1 drsné ane k do ty gru bia ń skie do wci py
nie ogo lo ny 1 drsní muži nie ogo le ni mę ż czy ź ni
nie przy stę p ny 1 drsný kout nie przy stę p ny kąt
nie rów ność 1 drsná místa nie rów no ści miesjc
pie prz ny 1 drsné žertování pie prz ne ża r ty
po sza r pa ny 1 drsná vycpávka po sza r pa na pod sze w ka
sro gi 1 drsní válečníci sro dzy wo ja cy
za bó j czy 1 drsná iro nie za bó j cza iro nia
wesoło i fi gla r nie 1 drsné veselí wesoło i fi gla r nie
16 53 Celkově
Druhým zkou maným ad jek tivem je slovo drsný, které se v česko- polské

části vyskytlo třia padesátkrát. V kor pusu jsme našli 16 možných přek ladů do
polšt iny a také přík lady, ve kterých výraz ne byl přeložen. Nejvíce zas toupe nou
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vari an tou přek ladu je translát szor stki, jenž se ob je vil pětad va cetkrát, což činí
47,17 % všech výskytů pro zkou mané ad jek ti vum. Druhou vari an tou přek ladu
je slovo os try (pro centuální zastoupení viz graf 2.) s devíti výskyty. Jiné var ian-
ty se vyskytly dvakrát (chro powaty, surowy, za rośnięty) nebo jen jed nou. Dva-
krát ke slovu drsný ne byl nalezen žádný translát. Ve dvou případech bylo ad jek -
ti vum přeloženo jako ad ver bium dosad nie, wesoło i fi glar nie, v ji ném jako sub -
stan ti vum nierówność, v ostat ních přík ladech jako přídavné jméno. Nejčastěj-
ším slov ním spo jením je spo jení drsní muži, jež se ob jevilo čtyřikrát. Téměř
všechna bádaná ad jek tiva se ob jevila v při rozeném kon textu v pozitivu, zatímco 
v kom para tivu dvakrát a v su per la tivu je dnou.

Graf 2. Procentuální zastoupení výskytů pro slo vo drsný
Ad jek ti vum drsný bylo přeloženo do szor stki v dva ceti pěti případech. Tři

přík lady nemají uve dena slovní spo jení. Su per la tiv nejdr snější byl přeložen do
polšt iny jako pozitiv, srov. Ta myšlenka ho vzpa ma to vala, i vy bafl svým nejdrs-
nějším způso bem : Powrócił do rzec zy wis tości i fuknął swoim zwykłym szorst-
kim tonem. Na proti tomu kom para tiv drsnější po nechal správný stu peň v pře-
kladu.

Druhým translátem přídav ného jména drsný je slovo os try zas toupené devět -
krát. Slovní spo jení se hlavně vzta ho vala k vůni, počasí, de chu, pachu, vzduchu, 
ale i k osobě (drsný chlap). Ob jevila se i spo jení drsný útok, výsměch. Pach
a vůně, jež se v češtině význa mově liší, byly do polšt iny stejně přeloženy jako
za pach, srov. A uspodu drsnou vůni země : A pod nimi ostry za pach ziemi; Dr-
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sný pach kamene, sazí, výčepů, chudých kuchyní a dusných průjezdů se mísil
s vůní Jar mil ina pu dru : Os try za pach ka mieni, sadzy, pi wi arni, jadłodajni i za-
tęchłych bram mi eszał się z za pachem pu dru Jar mili.

Dva výskyty v kor pusu měly transláty chro powaty, surowy, za rośnięty. Slov- 
ní spo jení drsné poučení a drsní muži ne mají doloženy žádné přek lady v kor -
pusu, srov.:

Mělo se mi záhy do stat drsného poučení, jaký význam má pro mne a pro mou bu douc nost set -
kání s Vilémem Ha bou : Wkrótce miałem się prze konać, jakie znac zenie ma dla mnie i dla mej
przyszłości spot kanie z Wil hel mem Habą; Drsní muži s odjištěnými sa mo paly v džun gli : Męż-
czyźni z od bez piec zo nymi pis tole tami maszy nowymi w dżun gli.

Další vari anty přek ladu se ob jevily je nom jed nou. Bru talna gadan ina, do-
sadniej, gru biańskie dow cipy, nieo go leni mężc zyźni, nie przystępny kąt, pie przne 
żarty, posz ar pana podszewka, srodzy wo jacy, zabójcza iro nia jsou do staču jící
ekviva lenty. Do cela zajímavě zvládl přek la datel přek lad slov ního spo jení drsná
místa. Přeložil ad jek ti vum jako sub stan ti vum, které naprosto dobře sedí v kon -
textu, srov. Můžeš poznat všechny kostrba to sti, drsná místa, zježená třís kami
neo bratných výrazů : Można poznać wszyst kie załomy i nierówności miejsc je-
żących się drzazgami niezręc znych słów. Zatímco v jiném případě přek la datel
čás tečně měnil kon text. Jedná se o spo jení drsné veselí, jež bylo přeloženo jako
wesoło i fi glar nie. Slovo drsný zna mená něco nepříjemného a zrovna toto chybí
v pol ském přek ladu, srov. Laško val se žen skými sukněmi s neméně drsným vese- 
lím než jeho jarní bratr : Prze ko marzał się dziś z ko bie cymi sukniami nie mniej
wesoło i fi glar nie, niż to zwykł czynić jego wio senny brat. Mohli by chom přelo-
žit drsné veselí jako uszc zy pliwy hu mor, což je význa mově bližší orig inálu.

Když srov náme tabulku prezen tu jící tex to vou ekviva lenci slova drsný se
slov níko vou ekviva lencí téhož výrazu, zjistíme, že slova szor stki, chro powaty,
os try, surowy najdeme za roveň v kor pusu, taktéž ve slov níku. V kor pusu se ob -
jevily významy jako za rośnięty, bru talny, dosad nie, gru biański, nieo gol ony,
nie przystępny, nierówność, pie przny, posz ar pany, srogi, zabójczy, wesoło i fi -
glar nie, jež se ve slov níku nevyskytly. Pa trně se tam ne našly, protože mají níz -
kou frekvenci. Zatímco ve slov níku jsou zas toupeny přek lady, které jsme v kor -
pusu ne našli (chro pawy, szor stki, chra pliwy, nieokrze sany), což sa mozřejmě
nezna mená, že se již v ja zyce nevyskytují. Musíme si pa matovat, že kor pus je
pouze vzorek při rozeného ja zyka a ne dokáže zahrnout všechny ja zyk ové jevy.

Zís kané kor pu sové ekviva lenty se vyskytly v šest nácti různých dílech, nejví- 
ce přík ladů jsme obdrželi z románu Václava Řezáče Roz hraní – až šest náct vý-
skytů. Dále jsme z díla La dislava Fukse Variace pro tem nou strunu zís kali šest
přík ladů, z his torického románu Ja ro slava Durycha Bloudění pět. Z ostat ních
děl jsme zís kali čtyři, tři, dva nebo je den přík lad.
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Ta bulka 3. Výskyty pro ad je kti vum laskavý
Překlad do polštiny Počet výskytů Originální slovní spojení Přeložené slovní spojení

łaska wy 26

nejlaskavější lid najłaska wsi lu dzie
la skav łaskaw
la skav łaska wy
la skav łaskaw
la skav łaskaw
la skav łaskaw
la skav łaskaw
la skav łaskaw
laskavá łaska wa
laskavá łaska wa
laskavá příroda łaska wa na tu ra
laskavá příroda łaska wa na tu ra
laskavá příroda łaska wa na tu ra
laskavé łaska we
laskavé čely łaska we czoła
laskavé odmítnutí łaska we na po mnie nie
laskavé prostředky łaska we śro d ki
laskavé převedení łaska we spo wo do wa nie

prze le wu
laskavé se stry łaska we
laskavé svolení łaska wa zgo da
laskaví łaska wi
laskavý łaska wy
laskavý otec łaska wy Oj ciec
laskavý úsměšek łaska wy uśmiech
laskavý úsměv łaska wy uśmiech
laskavý úsměv łaska wy uśmiech

uprze j my 10

la skav uprze j my
la skav uprze j my
la skav uprze j my
laskavá ne d ba lost uprze j ma non sza la na cja
laskavé uprze j ma
laskavější lékárník naj uprze jmie j szy far ma ce u ta
laskavější lidé uprze j mie j si
laskavý hlas uprze j my głos
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laskavý tón uprze j my ton
laskavý tón uprze j my ton

łagod ny 6

nejlaskavější lid najłagod nie j szy lud
nejlaskavější plémě najłagod nie j sze ple mię
la ska vej šéf łagod ny szef
laskavý hlas najłagod nie j szy głos
laskavý hlas łagod ny głos
laskavý hlas łagod ny głos

miłosie r ny 4
laskavý miłosie r ny
laskavý miłosie r ny
laskavý miłosie r ny
laskavé zakončení miłosie r ne za ko ń cze nie

ży cz li wy 4
laskavá kon tro la ży cz li wy nad zór
laskavá paní ży cz li wa pani
laskavý čtenář ży cz li wy czy te l nik
laskavý úsměv ży cz li wy uśmiech

do bry 3
la skav do bry
laskavá do bra
laskavá do bra

grze cz ny 3
laskavá shovívavost grze cz na wy ro zu miałość
laskavé fráze grze cz ne zda nia
laskavý průvodčí grze cz ny kon du ktor

miły 3
la ska vej miły
laskavý muž miły mę ż czy z na
laskavý úsměv miły uśmiech

do bro t li wy 2 laskavý klíčník do bro t li wy klu cz nik
laskavý klíčník do bro t li wy klu cz nik

hu ma ni tar ny 2 laskavá me to da hu ma ni tr na me to da
laskavá me to da hu ma ni tr na me to da

uprze j mość 2 laskavé ocenění uprze j mość
laskavý tón ton wie l kiej uprze j mo ści

ze ch cieć 2 laskavé přerušení ze chiała
la skav ze ch ce

de li ka t ny 1 laskavější deli kat nie j sza
grze cz nie 1 laskavá uc ti vost grze cz nie
ho no ro wy 1 laskavé služby ho no ro wa wa r ta
łaska wie 1 laskavé oči oczy pa trzyły łaska wie
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pełny 1 laskavý hlas pełen uczu cia głos
pie sz czo ta 1 laskavé jméno pie sz czo ta
pobłaż li wy 1 laskavá iro nie pobłaż li wa iro nia
po czci wy 1 laskaví lidé po czci wi lu dzie
przy chy l ny 1 laskavý úsměv przy chy l ny uśmiech
przy ja z ny 1 laskaví lidé przy ja ź ni lu dzie
ser de cz ny 1 laskavá žena ser de cz na
smu t ny 1 nelaskavé prostřednictví smu t ne po śred ni c two
sza no w ny 1 laskavý lékař sza no w ny do ktor
uprze j mie 1 laskaví páni uprze j mie
wiel ko du sz ny 1 laskaví wiel ko du sz ni
–– 1 la skav ––
28 83 Celkově
Třetím zkou maným ad jek tivem je slovo las kavý, které se v česko- polské čás- 

ti vyskytlo třiaosm desát krát. V kor pusu jsme našli 27 možných přek ladů do pol- 
št iny a zároveň přík lady, ve kterých výraz ne byl přeložen. Nejvíce zas toupe nou
vari an tou přek ladu je translát łas kawy, jenž se ob je vil šestadva cetkrát, což činí
31,33 % všech výskytů pro zkou mané ad jek ti vum. Druhou nejpočet nější vari an -
tou přek ladu je slovo upr zejmy (pro centuální zastoupení viz graf 3.) s deseti
výskyty, další slovo łagodny s šesti výskyty. Jiné vari anty se vyskytly čtyřikrát
(miłosierny, ży czliwy), třikrát (do bry, grzec zny, miły), dvakrát (do brot liwy, hu -
mani tarny, upr zejmość, zech cieć) nebo jed nou. Jednou ke slovu las kavý ne byl
nalezen žádný translát. Tři ekviva lenty zkou maného ad jek tiva byly přeloženy
jako ad ver bium grzec znie, łas kawie, upr zejmie, dva jako sub stan ti vum (upr zej-
mość, pi eszc zota) a v jed nom případě jako sloveso zech cieć, v ostat ních jako
přídavné jméno. Nejčastějšími slov ními spo jeními jsou spo jení las kavý hlas
a las kavý úsměv, jež se ob je vila pět krát. Téměř všechna bádaná ad jek tiva se ob -
jevila v při rozeném kon textu v pozitivu, na proti tomu v kom para tivu třikrát a v su-
perla tivu také třikrát. Dok once je den přík lad je s ne gací (ne las kavé).

Ad jek ti vum las kavý bylo přeloženo do łas kawy v dva ceti šesti případech.
Dvanáct přík ladů nemá uve dené slovní spo jení. Su per la tiv po nechal stejný stu -
peň v přek ladu. V sedmi případech má ad jek ti vum krátký tvar las kav, který je
pouze jed nou přeložen do polšt iny jako dlouhý tvar ad jek tiva łas kawy, srov.
Kdy by ste mohl být tak las kav a om lu vit mě […] : Gdyby pan był tak łas kawy
i uw zględnił […]. Krátký tvar ad jek tiva ve všech případech vy jadřuje přání.
Třikrát se ob jevilo slovní spo jení las kavá příroda a las kavý úsměv/úsměšek.
Úsměšek ne byl přeložen do polšt iny jako demi nu ti vum, srov. Pyšně nem lu vila
a z hlasu zněla skoro dět ská upřím nost, jejíž úsměšek byl spíše las kavý než trpký
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: Nie mówiła dum nie, jej głos dźwięczał wprost dziec inną szcze rością, uśmiech
był rac zej łas kawy niż ci erpki.

Graf 3. Procentuální zastoupení výskytů pro slo vo laskavý
Druhým translátem přídav ného jména las kavý je slovo upr zejmy zas toupené

de set krát. Třikrát se ob jevilo krátké ad jek ti vum las kav, jenž bylo přeloženo jako 
dlouhý tvar upr zejmy. Krátký tvar ad jek tiva v jednom případě vy jadřuje přání
a ve dvou ostat ních popisuje vlast nost osoby, srov. Důs to jník zámecký byl tak
las kav, že můj po voz a koně dal do stáje : Ofi cer zamkowy był tak upr zejmy, że
mój powóz i konie kazał postawić w stajni. Kom para tiv se vyskytl dvakrát,
avšak v jed nom přek ladu byl stu peň přídav ného jména změněn na su per la tiv,
srov. Zep tal se na jed nou lékárník, který oč byl tišší, o to byl las kavější a všíma-
vější : Pytał w pew nej chwili far ma ceuta, który choć był najci chszy, to za razem
na juprzejmiejszy i najbardziej spostrze gaw czy.

Šest výskytů v kor pusu měl translát łagodny. V této skupině se vyskytly dva
kom para tivy, jež byly přeložené jako kom para tivy do polšt iny. Nejčastějším
slovním spo jením je las kavý hlas – ob jevilo se třikrát a v jed nom případě ad jek -
ti vum bylo přeloženo do su per la tivu, srov. Vida hrozný posuněk nad po ručíkův,
pok račo val Švejk las kavým hlasem : Widząc groźny gest po ruc znika mówił dalej 
Szwejk głosem jak najłagod niejszym.
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Vari anty přek ladu miłosierny a ży czliwy se vyskytly čtyřikrát, vari anty do -
bry, grzec zny, miły třikrát, zatímco vari anty do brot liwy, hu mani tarny, upr zej-
mość, zech cieć dvakrát. Dva transláty nepo nechaly stejný slovní druh. Slovní
spo jení las kavé ocenění bylo přeloženo jako sub stan ti vum upr zejmość, las kavý
tón jako ton wiel kiej upr zejmości (srov. Přešel však ih ned do las kavého tónu
a pok račo val : Ale natych mi ast przeszła znowu na ton wielkiej upr zejmości
i mówiła dalej), zatímco v ji ném případě jako sloveso zech cieć ve slov ních spo -
jeních las kavé pře rušení a být las kav, srov. Buďte tak las kav, drahý pane, a při- 
jměte ujištění o mých vy braných citech : Zechce Drogi Pan przyjąć wy razy
moich głębokich uc zuć. 

Další vari anty přek ladu se ob jevily jen jed nou. De likatny, grzec znie, honoro- 
wy, łas kawie, pi eszc zota, pełny, pobłażliwy, poc zciwy, przy chylny, przy jazny,
ser dec zny, smutny, szanowny, upr zejmie, wielko dusznie jsou do staču jící ekviva -
lenty, které lépe nebo méně od povídají orig inálu. Přek lad smutny je antony mem 
slova las kavý, protože slovo se ob jevilo v přís lušném kon textu s ne gací. Ve
třech případech jsou orig inální slova přeložena jako ad ver bia a v jed nom jako
substan ti vum. Jed nou slovo las kav nemá doložený žádný translát, protože se
přek la datel rozhodl vy nechat toto slovo, srov. Pane Her olde, jsou tak las kav,
hrajou dur cha a neblbnou : Pa nie Her old, graj pan »dur cha« i nie bałwań się
pan.

Když srov náme tabulku prezen tu jící tex to vou ekviva lenci slova las kavý se
slov níko vou ekviva lencí téhož výrazu, zjistíme, že slova łas kawy, upr zejmy, ży -
czliwy najdeme zároveň v kor pusu, taktéž ve slov níku. V kor pusu se ob jevily
významy jako łagodny, miłosierny, do bry, grzec zny, miły a další s frekvencí niž- 
ší než tři výskyty, jež se nevyskytly ve slov níku. Je sa mozřejmé, že slova s níz -
kou frekvencí v kor pusu nejsou zas toupeny ve slov níku, když není nutné je uvá- 
dět. Větši nou jsou to syno nyma výrazů s vyšší frekvencí, které ve slov níku
najdeme. Ačk oli překvapu jící je, že tam translát łagodny není zas tou pen. Vy-
skytl se šest krát ve čtyřech různých dílech, nejčastěji ve spo jení łagodny głos.

Po zo ruhodná jsou také nejčastější slovní spo jení las kavý hlas a las kavý ús-
měv, jež se ob je vila pět krát, ale ne ve všech případech mají stejný přek lad.
Kupřík ladu slovní spo jení las kavý hlas bylo přeloženo jako łagodny, upr zejmy,
pełen uczu cia głos a las kavý úsměv jako łas kawy, przy chylny, miły, ży czliwy
uśmiech.

Zís kané kor pu sové ekviva lenty se vyskytly v dva ceti různých dílech, z čeho
jsme nejvíce přík ladů obdrželi z his torického románu Ja ro slava Durycha Blou-
dění – až dva cet výskytů. Dále jsme z díla Ja ro slava Haška Osudy do brého vo -
jáka Švejka za druhé světové války zís kali je denáct přík ladů, z novely La dislava
Fukse Spa lo vač mrtvol sedm. Z ostat ních děl jsme zís kali šest, pět, tři, dva nebo 
jeden přík lad.
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Ta bu l ka 4. Výskyty pro ad je kti vum trapný
Překlad do polštiny Počet výskytů Originální slovní spojení Přeložené slovní spojení

przy kry 24

nejtrapnější naj przy krze j sze
nejtrapnější naj przy krze j sze
nejtrapnější doznání naj przy krze j sze wy zna nie
trapná chuť przy kre wra że nie
trapná chvi l ka przy kra chwi la
trapná nálada przy kre zakłopo ta nie
trapná připomínka przy kre wspo mnie nie
trapná scéna przy kra sce na
trapné przy kre
trapné przy kre
trapné przy kra sce na
trapné przy kra świa do mość
trapné przy kre
trapné przy kre
trapné przy kre
trapné do po led ne przy kre przed połud nie
trapné ho vo ry przy kre roz mo wy
trapné příhody przy kre hi sto rie
trapné příznaky przy kre kon se k wen cje
trapné tajemství przy kra ta je mni ca
trapné ti cho przy kre mi l cze nie
trapný do jem przy kre wra że nie
trapný příběh przy kra hi sto ria
trapný výkon przy kra

że nujący 13

nejtrapnější scény naj bar dziej że nujące sce ny
trapné że nujące
trapné że nujące
trapné że nujące
trapné że nujące
trapné że nujące
trapné ti cho że nu ja ca ci sza
trapné ti cho że nująca ci sza
trapné vytáčky że nujące wy mów ki
trapnější bar dziej że nujące
trapní šetřílkové że nujący ciułacze
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––– 7

trapný że nujące
trapný in ci dent że nujący in cy dent
trapná čtveřice ––
trapná ne do ko na lost ––
trapná ne ho da ––
trapná pro hra ––
trapná zábava ––
trapné nesnáze ––
trapné roz pa ky ––

kłopo t li wy 6

trapná bezvýznamnost roz -
ho vo ru kłopo t li wa roz mo wa
trapné kłopo t li we
trapné kłopo t li we
trapné kłopo t li we
trapné ti cho kłopo t li wa ci sza
trapné události kłopo t li wa sy tu a cja

głupio 4
trapné głupio
trapné głupio
trapný głupio
trapný głupio

nie zrę cz ny 4
trapná skutečnost nie zrę cz ne uczy nie nie
trapné nie zrę cz ne
trapné nie zrę cz ne
trapné ti cho nie zrę cz na ci sza

nie zrę cz nie 3
trapné nie zrę cz nie
trapný nie zrę cz nie wyglądać
trapný nie zrę cz nie wyglądać

głupi 2 trapná estráda głupia za ba wa
trapný głupie

krę pujący 2 trapná krę pująca
trapné krę pujące

męczący 2 trapná ne ji sto ta męcząca nie pe w ność
trapné ti cho męczące mi l cze nie

nie sto so w ny 2 trapné nie sto so w ne
trapné nie sto so w ne

przy kro 2 trapné przy kro
trapné przy kro
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bo le s ny 1 trapná po tu pa bo le s na ha ń ba
cie m ny 1 trapná aféra cie m na spra w ka
de ne r wujący 1 trapný de ne r wujące
ko m pro mi tujący 1 trapná si tu a ce ko m pro mi tująca sy tu a cja
nie miły 1 trapná si tu a ce nie miła sy tu a cja
nie ocze ki wa nie 1 trapný mat nie ocze ki wa nie
nie przy je m ny 1 trapná záležitost nie przy je m na sy tu a cja
nie zrę cz ność 1 trapné nie zrę cz ność
okru t ny 1 trapný osud okru t ny los
pech 1 trapné pech
skrę po wa nie 1 trapný po cit uczu cie skrę po wa nia
smu t ny 1 trapná aféra smu t na afe ra
uciążli wy 1 trapné mlčení uciążli we mi l cze nie
wie le 1 trapné nesnáze wie le kłopo tów
zakłopo ta ny 1 trapné roz pa ky zakłopo ta ni
za nie poko jo ny 1 trapná ne ji sto ta za nie poko jo ny
za że no wa ny 1 trapný za że no wa ny
żałosny 1 trapnější bar dziej żałosne
30 89 Celkově
Čtvrtým zkoumaným adjektivem je slovo trapný, které se v česko-polské

části vyskytlo devětaosmdesátkrát. V korpusu jsme našli 29 možných překladů
do polštiny a také příklady, ve kterých výraz nebyl přeložen. Nejvíce zas toupe-
nou variantou překladu je translát przykry, jenž se objevil čtyřiadvacetkrát, což
činí 26,97 % všech výskytů pro zkoumané adjektivum. Druhou variantou pře-
kladu je slovo żenujący (procentuální zastoupení viz graf 4.) s třinácti výskyty.
Třetí varianta kłopotliwy se objevila šestkrát. Jiné varianty se vyskytly čtyřikrát
(głupio, niezręczny), třikrát (niezręcznie), dvakrát nebo jednou. Sedmkrát ke
slovu trapný nebyl nalezen žádný translát. Ve čtyřech případech bylo ad jekti-
vum přeloženo jako adverbium głupio, niezręcznie, przykro, nieoczekiwanie,
v jiném jako substantivum niezręczność, pech, skrępowanie nebo číslovka wie-
le, v ostatních příkladech jako přídavné jméno. Nejčastějším slovním spojením
je spojení trapné ticho, jež se objevilo šestkrát. Téměř všechna bádaná adjektiva 
se objevila v přirozeném kontextu v pozitivu, zatímco dvakrát v komparativu
a čtyřikrát v superlativu.

Ad jek ti vum trapný bylo přeloženo jako przykry v dva ceti čtyřech případech.
Devět přík ladů nemá uve deno slovní spo jení. Ob jevily se tři su per la tivy, jež
ponechaly stejný stu peň v přek ladu.
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Druhým translátem přídav ného jména trapný je slovo żenujący zas toupené
třináct krát. Sedm přík ladů nemá uve deno slovní spo jení. Ob je vil se je den su per -
la tiv a kom para tiv, které po nechaly stejný stu peň v přek ladu. Dvakrát se vyskyt- 
lo spo jení trapné ti cho, jež bylo přeloženo jako żenująca cisza, srov. Nastalé ti -
cho je trapné : Zapada żenująca cisza. Ačk oli není to ideální přek lad, protože
když se ro dilý mluvčí polšt iny podívá na kon text, okamžitě ho na padne jiný,
vhodnější ekviva lent niezręc zna cisza, který se také v tak ovém spo jení vyskytu- 
je mno hem častěji než żenująca cisza. Kupřík ladu v kor pusu plTen Ten12
(nerefer enční kor pus), když použijeme funkci Word Sketch ve we bovém roz -
hraní Ske, rychle zjistíme, že se cisza nejčastěji pojí s ad jek tivem głuchy a poté
niezręc zny.

Graf 4. Procentuální zastoupení výskytů pro slo vo trapný
Sedm výskytů nemá žádný ekviva lent v polšt ině. Bez po chyby to svědčí

o pro blémech s přek ladem to hoto slova. Pravděpo dobně přek la datelé vy nechali
zkou maný výraz ze dvou důvodů. Za prvé měli pro blém s jeho přeložením, aby
se týkalo kon textu. Zad ruhé použili jiné prostředky, aby vy jádřili význam věty,
srov. Pos lední otázka Švejk ova je nejlepším rozuzlením trapné zábavy, aby se
jen šel op tat, co je s mináží : Ostat nie py ta nie Szwejka jest najlepszym przy pom -
ni eniem, co w tej chwili zro bić należy. V jed nom případě se to zcela nepo dařilo,
protože primární význam slova trapný byl pře ne sen do ji ného slov ního spo jení,
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které v orig inále ne ex is tuje, srov. […] jejíž krása mi okamžitě na vo dila vzpo-
mínku na trap nou nedok ona lost těla : […] której uroda natych mi ast podsunęła
mi przykre wspom ni enie nie doskonałości ciała. Pokud máme být důk ladní, tak
slovo trapný se vzta huje ke slovu nedok ona lost, nik oli ke slovu vzpomínka.
Mohli by chom tudíž vyt vořit slovní spo jení żenująca niedbałość. Jiným příkla-
dem, kde lze nabíd nout vhodnější přek lad, je spo jení trapné roz paky, srov.
Nepo chy bo val jsem už, že mě teta Anna viděla a že se odvrátila jen proto, aby
nás oba ušetřila trapných roz paků : Nie wątpiłem, że ci otka Anna mnie widziała 
i że od wróciła się tylko dlatego, żeby oszc zędzić so bie i mnie przyk rości. Do-
konce slovo roz paky ne bylo správně přeloženo, proto můžeme nabíd nout lepší
vari antu niemiłe zakłopo ta nie.

Šest výskytů v kor pusu má translát kłopot liwy. V této skupině tři přík lady
nemají slovní spo jení. Ostatní trapná bez význam nost roz ho voru a trapné
události mají do bré ekviva lenty v polšt ině. Zatímco trapné ti cho, jak jsme to
zmínili výše, mohlo by být přeloženo jako niezręc zna cisza.

Vari anty přek ladu głupio a niezręc zny se vyskytly čtyřikrát, vari anta niezręcz-
nie třikrát, zatímco vari anty głupi, krępujący, męczący, ni es tosowny, przykro
dvakrát. Tři transláty nepo nechaly stejný slovní druh a byly přeloženy jako ad -
ver bia (głupio, niezręc znie a przykro). Slovní spo jení trapné ti cho bylo přelo-
ženo, jak jsme to do po ručo vali výše, jako niezręc zna cisza, a v ji ném případě
jako męcząca cisza, které nezní špatně v polšt ině, srov. Nad po ručík Lukáš pře -
rušil toto trapné ti cho slovy, do kterých snažil se vložit not nou porci iro nie : Po -
ruc znik Lu kasz przerwał to męczące milc zenie słowami, w które starał się wło-
żyć jak najwięcej złośli wej ironii.

Další vari anty přek ladu se ob jevily je nom jed nou. Bole sny, ciemny, den er -
wujący, kom pro mi tujący, niemiły, nieoc ze ki wanie, nie przy jemny, niezręc zność,
ok rutny, pech, skrępow anie, smutny, uciążliwy, wiele, zakłopotany, za nie poko -
jony, zaże now any, żałosny jsou do staču jící ekviva lenty, které víceméně od poví-
dají orig inálu. Ve třech případech jsou orig inální slova přeložena jako sub stan -
tiva, v jed nom jako ad ver bium a nu mer ale, v ostat ních jako ad jek tiva.

Když srov náme tabulku prezen tu jící tex to vou ekviva lenci slova trapný se
slov níko vou ekviva lencí téhož výrazu, zjistíme, že všechna slova uve dená ve
slov níku, tj. przykry, kłopot liwy, żenujący, niezręc zny, nie przy jemny, jsou zas -
toupena v kor pusu. Kromě nich se ob jevily ještě významy jako głupio, niezręcz- 
nie, głupi, krępujący, męczący, ni es tosowny, przykro a další s frekvencí jed noho 
výskytu, jež se ve slov níku nevyskytly. Je sa mozřejmé, že slova s níz kou frek-
vencí v kor pusu nejsou zas toupena ve slov níku a není nutné je uvádět. Větši nou 
jsou to syno nyma výrazů s vyšší frekvencí, jež ve slov níku najdeme. Každo-
pádně v případě to hoto ad jek tiva ekviva lence slov ník ová od povídá ve vy soké
míře ekviva lenci tex tové.
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Zís kané kor pu sové ekviva lenty se vyskytly v osmnácti různých dílech, z če-
hož jsme nejvíce přík ladů obdrželi z románu Mi chala Viewe gha Účast níci zá-
jezdu – až třináct výskytů. Dále jsme z díla Ja ro slava Durycha Bloudění zís kali
je denáct přík ladů, z románu Václava Řezáče Roz hraní de set. Z ostat ních děl
jsme zís kali devět, osm, sedm, pět, čtyři, tři, dva nebo jeden přík lad.
Ta bu l ka 5. Výskyty pro ad je kti vum přísný

Překlad do polštiny Počet výskytů Originální slovní spojení Přeložené slovní spojení

su ro wy 77

nejpřísnější půst naj su ro wszy post
nejpřísnější re a li s mus su ro wy re a lizm
nejpřísnější řešení naj su ro wszy wy rok
přísná su ro wa
přísná su ro wa
přísná bar dzo su ro wa 
přísná su ro wa
přísná su ro wa
přísná su ro wa
přísná su ro wa
přísná čarodějnice su ro wa cza ro w ni ca
přísná dáma su ro wa pani
přísná důstojnost su ro wa god ność
přísná ele gan ce su ro wa ele gan cja
přísná jed no du chost su ro wa pro sto ta
přísná krása su ro we pię k no
přísná krása su ro we pię k no
přísná kri ti ka su ro wa kry ty ka
přísná lho ste j nost su ro wa obo ję t ność
přísná morálka bar dzo su ro wa mo ra l ność
přísná řeč su ro wa mowa
přísná slo va (méně) mniej su ro we słowa
přísná tvář su ro wa twa rzy czka
přísná tvář su ro wa twarz
přísná vážnost su ro wa po wa ga
přísná víra su ro wa
přísná životospráva su ro wa dys cy p li na
přísné su ro we
přísné napomenutí bar dzo su ro we roz ka zy
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přísné oči su ro we oczy
přísné po sty su ro we po sty
přísné po hle dy su ro we spo j rze nia
přísné řady su ro we sze re gi
přísné řady oken su ro we okna
přísné tre sty su ro we kary
přísné vzpřímení těla su ro wa po sta wa
přísné zásady su ro we za sa dy
přísnej pán bar dzo su ro wy pan 
přísnější su ro wsza
přísnější su ro wa
přísnější poslušnost su ro wsza dys cy p li na
přísní su ro wi
přísný su ro wy
přísný su ro wy
přísný bar dzo su ro wy 
přísný člověk su ro we za sa dy
přísný den su ro wy
přísný hlas su ro wy głos
přísný hlas su ro wy głos
přísný hlas su ro wy głos
přísný hlas su ro wy głos
přísný Ho spo din su ro wy Pan
přísný hrabě su ro wy hra bia
přísný oči su ro wy wzrok
přísný obličej su ro wa twarz
přísný otec su ro wy oj ciec
přísný pan su ro wy kar dy nał
přísný pán su ro wy pan
přísný pán su ro wy pan
přísný pán su ro wy pan
přísný pán su ro wy pan
přísný pán su ro wy pan
přísný pán su ro wy pan
přísný pán su ro wy pan
přísný pán su ro wy pan
přísný pán su ro wy pan
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přísný po hled su ro we spo j rze nie
přísný po hled su ro we spo j rze nie
přísný pro fe sor su ro wy pro fe sor
přísný příkaz su ro wy roz kaz
přísný soud su ro wy wy rok
přísný so u d ce su ro wy sę dzia
přísný so u d ce su ro wy sę dzia
přísný stín su ro wy cień
přísný trest su ro wa kara
přísný Týnský chrám su ro wy ko ściół ty ń ski
přísný vzhled su ro wy wygląd

su ro wo 4
přísné oči su ro wo patrząc
přísné potrestání su ro wo uka ra ni
přísní su ro wo
přísný hlas su ro wo

sro gi 3
přísná sro gi wy raz
přísný hlas sro gi głos
přísný vítěz sro gi zwy cię z ca

ostry 2 přísně ostre wez wa nie
přísný hlas su ro wy głos

ścisły 2 nejpřísnější vyloučení naj ści śle j sze wyłącze nie
přísná ne u tra li ta ścisła ne u tra l ność

całko wi ty 1 přísná tma całko wi te cie mno ści
chłodny 1 přísná roz va ha chłodna roz wa ga
gro ź ny 1 přísný půvab gro ź ny po wab
ostro 1 přísný hlas ostro
pre cy zy j nie 1 přísné podání pre cy zy j nie
rygo ry sty cz ny 1 přísnější stránky bar dziej rygo ry sty cz ne

aspe kty
su ro wość 1 přísný výraz wy raz su ro wo ści
szty w ny 1 přísně dřevo szty w ne dre w no
ta je mni czy 1 přísný skryt ta je mni cze scho wan ko
uwa ż ny 1 přísný zrak uwa ż na ob se r wa cja
zupełny 1 nejpřísnější kázni zupełna zgo da
–– 1 přísné ––
špatné zarovnání 1 přísná la ska vost xxx
17 101 Celkově
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Pátým zkou maným ad jek tivem je slovo přísný, které se v česko- polské části
vyskytlo sto je denkrát. V kor pusu jsme našli 17 možných přek ladů do polštiny
a také přík lad, ve kterém výraz ne byl přeložen. Nejvíce zas toupe nou vari an tou
přek ladu je translát surowy, jenž se ob je vil sed mas edm desát krát, což činí 77 %
všech výskytů pro zkou mané ad jek ti vum. Druhou vari an tou přek ladu je slovo
surowo (pro cen tuální zas toupení viz graf 7.) se čtyřmi výskyty. Třetí vari anta
srogi se ob jevila třikrát. Jiné vari anty se vyskytly dvakrát (os try, ścisły) a je -
denkrát. Jed nou ke slovu přísný ne byl nalezen žádný translát a rovněž jed nou
byl text špatně za rov nán. Ve třech případech bylo ad jek ti vum přeloženo jako
ad ver bium surowo, pre cyzy jnie, os tro v ji ném jako sub stan ti vum surowość,
v ostat ních přík ladech jako přídavné jméno. Nejčastějším slov ním spo jením je
spo jení přísný/přís nej pán, které se ob jevilo je denáctkrát a přísný hlas ob je vu -
jící se osm krát. Téměř všechna zkou maná ad jek tiva se ob jevila v při rozeném
kon textu v pozitivu, zatímco čtyřikrát v kom para tivu a pětkrát v su per la tivu.

Graf 5. Procentuální zastoupení výskytů pro slo vo přísný

Ad jek ti vum přísný bylo přeloženo do surowy v sedm desáti sedmi případech.
Čtrnáct přík ladů nemá uve dená slovní spo jení. Jed nou super la tiv nejpřísnější
byl přeložen do polšt iny jako pozitiv, srov. Ma lo vala ho v době, kdy škola vyža- 
dovala nejpřísnější re al is mus : Ma lowała je w czasach, kiedy na uc zelni wy ma -
gano surowego re al izmu. V ostat ních přík ladech po nechal stejný stu peň v přek -
ladu. Rovněž byl jed nou kom para tiv přeložen do polšt iny jako pozitiv, srov.
Řekl jsem Ko valík ovi, že je tedy národní výbor na své věřící přísnější než církev
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na své : Pow iedziałem więc Ko valikowi, że wobec tego Rada Naro dowa jest
w stosunku do swoich ow iec zek równie surowa jak Kościół wobec swoich. V os- 
tatních přík ladech po nechal stejný stu peň v přek ladu. Zatímco v pěti případech
orig inál v pozitivu byl přeložen jako opisný kom para tiv, srov. Upo zorňuji vás,
že jsem přísný a že strašně trestám každou pod lost a každou lež : Zwra cam wam 
uwagę na to, że jes tem bardzo surowy i że os tro karzę każdą podłość i każde
kłam stwo. Je denáct krát se ob jevilo slovní spo jení přísný/přís nej pán. Vy soký
počet je jistě určen výskytem v převážející míře v knize Ja ro slava Haška Osudy
do brého vo jáka Švejka za druhé světové války, kde se toto spo jení opa kuje.
Další čet nou kolokací je přísný hlas, který se čtyřikrát ob je vil ve třech různých
dílech.

Druhým translátem přídav ného jména přísný je slovo surowo zas toupené
čtyřikrát. Je den přík lad nemá uve deno slovní spo jení. Tento přek lad je ad ver -
biem a pot vrzuje, že ne vždy je třeba překládat do slovy, aby chom zís kali dobrý
přek lad od povídající ve vy soké míře orig inálu, srov. Vytkl mi, že se nechovám
jako komu ni sta, a zep tal se mne s přísnýma očima, zda jsem pro so cial is mus či
ne : Zarzucał mi, że nie postępuję jak komu ni sta, i za pytał patrząc surowo, czy
jes tem za socjal iz mem.

Tři výskyty v kor pusu má translát srogi. V této skupině je den přík lad nemá
slovní spo jení, zatímco jeho přek lad má, srov. Byla tvrdá, přísná a ne rozuměla
jeho otázce : Twarz jej miała wy raz twardy i srogi.

Vari anty přek ladu os try a ścisły se vyskytly každá dvakrát. Slovní spo jení
přísný hlas bylo přeloženo do os try głos. Druhý přík lad translátu os try nemá
slovní spo jení. Zatímco se u slova ścisły ob jevila kolokace v pozitivu (přísná
neutralita) i su per la tivu (nejpřísnější vy loučení). 

Další vari anty přek ladu se ob jevily je nom jed nou. Całkow ity, ciemny, chłod-
ny, groźny, os tro, pre cyzy jnie, ry go rystyc zny, surowość, szty wny, ta jem niczy,
uważny, zupełny jsou do staču jící ekviva lenty, které víceméně od povídají origi-
nálu. Ve dvou případech jsou orig inální slova přeložena jako ad ver bia, v jed -
nom jako sub stan ti vum, v ostat ních jako ad jek tiva.

Když srov náme tabulku prezen tu jící tex to vou ekviva lenci slova přísný se
slov níko vou ekviva lencí téhož výrazu, zjistíme, že všechna slova uve dená ve
slov níku, tj. surowy, os try, ścisły, jsou zas toupena v kor pusu. Kromě nich se ob -
jevily ještě významy jako surowo, srogi a další s frekvencí jed noho výskytu, jež 
se ve slov níku nevyskytly. Je sa mozřejmé, že slova s níz kou frekvencí v kor -
pusu nejsou zas toupena ve slov níku a není nutné je uvádět. Větši nou jsou to
okazi onální přek lady, jež jsou v urči tém kon textu ko rek tní, nik oli obecně.
Každopádně v případě ad jek tiva přísný ekviva lence slov ník ová do statečně od -
povídá ekviva lenci tex tové.
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Zajímavé je také nejčastější slovní spo jení přísný/přís nej pán, jež se ob jevilo 
je denáct krát a přísný hlas ob je vu jící se osm krát. Přísný pán ve všech případech
měl stejný přek lad surowy pan, zatímco přek lad spo jení přísný hlas má něko lik
vari ant. Kupřík ladu bylo přeloženo jako surowy, srogi, os try głos a také jako
ad ver bia surowo a os tro, srov. Nad po ručík Lukáš pron esl poslední slova s tako -
vou vážností a tak přísným hlasem, že Ba loun mi moděk us tou pil o dva kroky :
Ostat nie słowa wymówił po ruc znik Lu kasz z taką powagą i tak os tro, że Ba loun
mimo woli cofnął się o dwa kroki.

Zís kané kor pu sové ekviva lenty se vyskytly v pat nácti různých dílech, z če-
hož jsme nejvíce přík ladů obdrželi z his torického románu Ja ro slava Durycha
Bloudění – až třicet čtyři výskyty. Dále jsme z díla Ja ro slava Haška Osudy do -
brého vo jáka Švejka za druhé světové války zís kali dva cet čtyři přík lady, z ro-
mánu Mi lana Kundery Žert čtrnáct. Z ostat ních děl jsme zís kali devět, pět, čtyři, 
dva nebo je den přík lad.

Výše uve dená an alýza upo zorn ila na možnost využití kor pu sových dat v pře- 
k la datel ské praxi. Srov návací přís tup češt iny s polšti nou ukázal, že přek lad ad -
jek tiv není vždy jed noznačný a jed noduchý. Přek la datel musí prokázat ne je nom
do brou zna lost obou ja zyků, ale rovněž být schopen rozvážně roz hod nout volbu 
správ ného translátu, jenž bude sedět v urči tém kon textu. Ve sporných případech 
lze využít právě ja zyk ový kor pus. Zís kané výsledky potvrdily, že v něk terých
případech došlo k chybám v přek ladu, které po mocí kor pusu lze najít a opravit.
Zjis tili jsme, že tex tová ekviva lence neod povídá sto pro centně ekviva lenci slov -
ník ové. Avšak u slov s nejvyšší frekvencí v kor pusu obě ekviva lence byly více-
méně shodné. Slova s nejnižší frekvencí mo hou být považována za oka zi onální
přek lady, jež ve slov níku nelze uvést, protože jejich určitý přek lad je závislý na
konkrét ním kon textu. V případě vy soké míry ne do statku ekviva lentu můžeme
kon sta to vat, že tak ové slovo je prob lema tické pro přek la datele. Díky srov nání
tex tové ekviva lence s ekviva lencí slov níko vou jsme scho pni ověřit náš přek lad,
zda je do statečný a odráží zcela význam orig inálu. V další části prezen tu jeme
an alýzu výzkumného ma teriálu po stránce sta tis tické. Zároveň upo zorníme na
jeho užitečnost v přek ladu v širším smyslu a vůbec na užitečnost ja zyk ových
kor pusů.

2.3. Užitečnost vyhledaného materiálu
An alýza českých ad jek tiv přeložených do polšt iny přispěla k zjištění zajíma- 

vých ten dencí v procesu přek ladu. Ne jo pak ovanějšími jevy mezi pěti zkouma-
nými ad jek tivy, ke kterým do chází, je změna orig inálního slov ního druhu na
jiný slovní druh. Ad jek ti vum bylo zaměněno za: ad ver bium – třináct krát, sub -
stan ti vum – sedm krát, ver bum – je denkrát a nu mer ale – je denkrát. Po chopi telné 
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je, že nejčastěji přídavné jméno bylo nah ra zováno přís lovcem, protože jsou to
slova sobě blízká význa mově, navíc tato přís lovce vznikla od pod statných jmen. 
Dalším jevem je změna stupně ad jek tiva z pozitivu na jiný. V 13 případech po-
zitiv byl nah ra zen su per la tivem, v 12 případech kom para tivem. Nevíme však,
jakými prav idly se řídil přek la datel, že změnil stu peň. Pravděpo dobně to slouži- 
lo zvýraznění významu přeloženého slova. Rovněž v procesu přek ladu došlo
k nepřeložení slova. Stalo se to celkem je denáct krát. Vy nechání slova svědčí o tom, 
že přek la datel měl pro blém s jeho přeložením a ne našel žádné jiné prostředky,
aby je vůbec přeložil. Jak jsme se již o tom zmiňo vali, vy soký výskyt ne do stat-
ku ekviva lence pot vrzuje náročnost v přek ladu tak ového výrazu.
Ta bu l ka 6. Počet translátů a celkový počet výskytů pro jednotlivá slo va

                     Slo vo
Kritérium  matný drsný laskavý trapný přísný
Počet translátů     7    16    28    30    17
Počet výskytů    21    53    83    89   101

Výše uve dená tabulka před sta vuje počet translátů a celk ový počet výskytů
pro jed not livá zkou maná ad jek tiva. Je pa trně vidět, že se zvýšením počtu výsky- 
tů stoupá počet translátů u jed not livých slov, avšak kormě výrazu přísný, u kte-
rého tento počet se výrazně snížil. Pravděpo dobně z toho důvodu, že v mnoha
kon tex tech slovo nez půso bilo potíže a přek lad byl jed noznačný, o čem rovněž
svědčí vy soké pro cento (77 %) translátu surowy (viz graf 5., tabulka 8.).
Ta bu l ka 7. Počet translátů v jednotlivých in ter va lech počtu výskytů

                    Slo vo
In ter val
počtu výskytů

matný drsný laskavý trapný přísný

20      –     1     1     1     1
10–19     1     –     1     1     –
5–9     –     1     1     2     –
2–4     1     4     9     8     4
1     5    11    16    18    11
Tabulka 7. prezen tuje srov nání zkou maných ad jek tiv z hle diska počtu

translátů v jed not livých in ter va lech počtu výskytů. Díky tomu jasně vidíme, že
transláty s jedním výskytem jsou nejčet nější u všech zkou maných ad jek tiv
a zároveň jsou to transláty, které kvůli své nízké frekvenci ne mo hou být uve -
deny ve slov níku. V in ter va lech 5–9, 10–19 a 20 výskytů se ob je vuje buď je -
den, nebo žádný přek lad. Pot vrzuje to tvrzení, že transláty s nejvyšší frekvencí
jsou nejřidší a transláty s nejnižší frekvencí nejpočet nější.
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Ta bu l ka 8. Procentuální zastoupení tří nejfrekventovanějších va riant překladů jednotlivých ad je ktiv
                    Slo vo
Va rian ta
překladu

matný drsný laskavý trapný přísný

první 57,14 % 47,17 % 31,33 % 26,97 % 77,00 %
druhá 19,05 % 16,98 % 12,05 % 14,61 % 4,00 %
třetí 4,76 % 3,77 % 7,23 % 7,87 % 3,00 %
Výše uvedená tabulka prezentuje procentuální zastoupení tří nejfrekven tova- 

nějších translátů pro jednotlivá adjektiva. Vzájemné srovnání těchto výsledků
ukazuje, že překlady s nejvyšší frekvencí tvoří více než 26 %. Jsou rovné nebo
vyšší od 26,97 %. Překlady druhé z hlediska frekvence mají nejvíce 19,05 %
a nejméně 4 %. Nikdy nepřesahují čtvrtinu všech možných translátů pro jed -
notlivé adjektivum. Naproti tomu se třetí nejfrekventovanější varianty překladu
vyskytují v intervalu od 3 % do 7,87 %.

Jak jsme se dříve o tom zmiňo vali přímo u popisu výzkumného ma teriálu, ne 
všechny nalezené transláty jsou vhodné, aby chom je uváděli ve slov níku. Často
to byly oka zi onální přek lady, jež jsou správné pouze v urči tém kon textu. Občas
se ob jevo valy přek lady, které neo drážely zcela orig inální slovo, proto také ne -
mo hou být zahr nuty ve slov níku. Zjis tili jsme i dost značné chyby v přek ladu.
Nepo chybně rovněž přek lady s nejnižší frekvencí ne mo hou být zas toupené ve
slov níku, protože jsou tak řídké, že není potřeba vůbec je zmiňo vat.

Užitečnost korpusu v překladatelské praxi spočívá v tom, že jazykový kor-
pus je souborem textů, ve kterém můžeme najít slovo v přirozeném kontextu,
nikoli v uměle vytvořeném textu. Dává to představu o fungování slova, slovního 
spojení, věty atd. v jazyce. Proto by měl překladatel ve své práci kromě slovní-
ků využívat i jazykové korpusy, jak jednojazyčné tak i mnohojazyčné. V proble-
matických situacích, kdy slovníkový ekvivalent selže v určitém kontextu, mo-
hou být přínosná korpusová data. Textová ekvivalence v korpusu může po skyt-
nout dostačující informace, které usnadní proces překladu. Srovnání několika
různých přeložených textů určitě přispěje k nalezení vhodného řešení a vyvo-
zení širších závěrů. Jak zmiňuje Wojciech Chlebda (2011, s. 25), podstatné je
tvoření překladových dvojic ve slovníku na základě optimálního počtu při roze-
ných textů ve zdrojovém a cílovém jazyce, aby pak slovník byl přínosný v tvo-
ření optimálního počtu nových textů v jazyce cílovém. Z tohoto hlediska bitexty 
a paralelní korpusy mohou mít velký podíl na dalším vývoji translatologie. Up -
latnění nového přístupu v procesu překladu bezpochyby zlepší kvalitu překladu. 
Korpusová data jsou rovněž užitečná při analýze již přeložených textů, jež jsou
v korpusu zastoupeny. Jak jsme to ukázali ve zkoumaném materiálu, občas lze
zjistit i chyby překladatele. Hloubková analýza by mohla zjistit obecné tendence 
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převládající v způsobu překládání a využívání různých metod. Paralelní korpu-
sy, jako např. ParaSol (http://parasol.unibe.ch), umožnují rovněž srovnávání
alternativních překladů. Touto tematikou se zabýval např. Łukasz Grabowski
(2012), jenž srovnával dva alternativní polské překlady Lolity Vladimira Nabo-
kova.

Zís kaná kor pu sová data však nemůžeme brát jako jediný nevyvratitelný
zdroj in for mací. Musíme si pa ma to vat, že kor pus je vzorek při rozeného ja zyka,
nik oli odraz ce lého ja zyka. Pokud ne najdeme nějaké jevy v kor pusu, nezna -
mená to, že ne ex is tují v ja zyce. Je třeba mít na vědomí, že u kor pusů auto ma -
ticky ano tovaných jako ČNK do chází k systémovým chybám, což zna mená, že
můžeme nara zit na špatné za rov nání bitextů, nespráv nou lem ma ti zaci, označ-
kování atd. Proto zna lost urči tého kor pusu je pod statná, aby chom mohli pra co -
vat s kor pu sovými daty bez větších obtíží. Při ověřování in for mací můžeme
použít něko lik různých kor pusů, jak jsme to dělali při popisu zkou maného ma -
teriálu (viz Cvrček, Kovářík ová 2011).

Ja zyk ový kor pus je také vhodný pro lexiko grafy. V současné době právě
korpusy jsou pod statné při tvoření nových slov níků. Je to do brá databáze pro
vyhledávání významů, de finicí, přek ladů slov. Slov níky jako up lat nění popisu
lexika prezen tují ve lice ši rokou škálu, v něko lika velkých ja zycích jejich typů je 
něko lik desítek (Čermák 1994, s. 166). Jedním ze slov níků, pro jehož tvorbu
korpu sová lingvis tika se hrála pod stat nou roli, je Frekvenční slov ník češt iny
(FSČ). Ve FSČ je se bráno 1 623 527 slov. Je to roz sáhlý ma teriál. Abe cední
seznam má 26 257 nejběžnějších slov. Najdeme zde také in for mace o počtu tex- 
tů, dis tribuci v jed not livých skupinách, ab so lutní frekvenci a také o počtu sku -
pin stylu textu (Černý 1996, s. 260–261).

Jistě jsme si všimli, že využití kor pu sových dat dává nové možnosti zkou-
mání přek ladu. Umožňuje práci s širším ma teriálem, který snáze prohléd neme
díky kor pu sovým prohlížečům. Práce s kor pusy bez po chyby přispěje k lepší
kval itě přek ladu. Paralelní kor pusy se stále vyvíjejí a jejich novější verze při ne -
sou další usnadnění v po sky tování dat.

3. Závěr
Úče lem výzkumu byla tex tová ekviva lence vy braných českých ad jek tiv:

matný, drsný, las kavý, trapný, přísný, která ne mají jed noznačné (ne sou visející
s kon tex tem) ekviva lenty v polšt ině. Díky výzkumu jsme našli všechny možné
přek lady v kor pusu těchto ad jek tiv na zák ladě česko- polské části In ter Corpu,
která obsa huje pouze če ské orig inály a jejich pol ské přek lady. Pak byly tyto
přek lady srov nány s přek lady ve slov níku. Díky tomu jsme zjis tili, že ne vždy
tex tová ekviva lence od povídá slov ník ové; každé ad jek ti vum s nejvyšší frekven- 
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cí v kor pusu je zas toupeno ve slov níku a slova s nejnižší frekvencí jsou oka zio-
nálními přek lady – nejsou vhodná, aby chom je uváděli ve slov níku, občas ne-
jsou ko rek tní; v případě ne do statku přek ladu lze kon sta to vat, že tak ové slovo je
pro přek la datele prob lema tické, proto se nesnaží najít řešení a slovo vy nechává.

An alýza pěti vy braných ad jek tiv umožnila rovněž zjištění zajímavých ten -
dencí v procesu přek ladu. Ne jo pak ovanějšími jevy, ke kterým do chází, jsou:
záměna orig inálního slov ního druhu za jiný slovní druh, změna stupně ad jek tiva 
z pozitivu na jiný a nepřeložení slova. Kromě toho jsme určili, že se zvýšením
počtu výskytů stoupá počet translátů u jed not livých slov, avšak kromě výrazu
přísný; transláty s jedním výskytem jsou nejčet nější u všech zkou maných ad jek -
tiv; přek lady zkou maných ad jek tiv s nejvyšší frekvencí tvoří více než 26 %.

Další práce v této oblasti by mohly přispět k zlepšení kvality překladu. Vyu-
žití korpusových dat a technologií CAT (computer-assisted translation – počí-
tačem podporovaný překlad) bezpochyby zrychlí práce nad překladem a přispě- 
je k jeho přesnosti. Nadto takové znalosti jsou přínosné i pro studenty oborů se
zaměřením na překladatelskou praxi. Zapojení počítačů k práci a ukázání stu -
dentům širokých možností, jež dávají nové technologie, příznivě zapůsobí na
nový postoj k translatologii.
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Anna BUREK

Ana li za kon wer sacy j naa ba da nie za cho wań ję zy ko wych
Abs tract

In the article, a conversation analysis is described as a method built on the model of the quality 
theory. In psychology, an example of such research is a delineation of the unit and its function in
the society; in linguistics, though, it regards the study of the language user’s individual behavior.
The author notes that the following issues must be taken into account: the cultural context (the
interlocutor’s cultural background), the unit’s place (the location of communication), social roles
that they play, shared or divergent values or identical experiences, but also the speakers’
communication awareness – that entire set of associations forms a part of communicative reality.

Abs trakt
W artykule opisywana jest analiza konwersacyjna jako metoda zbudowana na wzór teorii ja-

kościowych. W psychologii przykładem takich badań jest między innymi opis jednostki i sposobu
jej funkcjonowania w społeczeństwie, w językoznawstwie zaś badanie zachowań językowych jed-
nostki. Autorka zwraca uwagę, że należy wziąć tu pod uwagę kontekst kulturowy (osadzenie ku l tu -
rowe rozmówcy), miejsce jednostki (usytuowanie komunikacyjne), role społeczne, jakie pełnią,
wspólne lub rozbieżne wartości czy tożsame przeżycia, ale także świadomość ko mu nikacyjna
rozmówców – ten cały zbiór zależności buduje swoisty wycinek rzeczywistości ko mu nikacyjnej.

Ke y words: methodology of linguistics, conversation analysis, act of communication
Słowa klu czo we: metodologia językoznawcza, analiza konwersacyjna, akt komunikacji

Za cho wa nia ję zy ko we człowie ka i działania za po mocą słów wy dają się co -
raz po pu la r niejszym ob sza rem ba dań ró ż nych dys cy p lin na uko wych, w tym ta k -
że lin g wi sty ki. Wraz z roz wo jem na uki o komu ni ko wa niu i pra gma ling wisty ki,
socjo ling wi sty ki oraz lin g wi sty ki ku l tu ro wej stają się one in te re sującym po lem
do ba dań nad mo ty wacją użyt ko w ni ków ję zy ka do wy bo ru okre ślo nych jed no -
stek z po szcze gó l nych po zio mów ję zy ka: le ksy ka l nych, gra ma ty cz nych lub
składniowych. Li cz ne ba da nia z za kre su owych dzie dzin spra wiają, że w na -
ukach ling wi sty cz nych co raz większą rolę pełnią za le ż no ści mię dzy in ter loku -
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tora mi, ich in ten cje i cele komu nika cy j ne. Ba da nia, w któ rych cho dzi o po ka za -
nie ró ż no rod nych uwikłań kodu ję zy ko we go w ku l tu ro wym, sta no wią swo i ste
no vum na grun cie pol skiej i eu ro pe j skiej lin g wi sty ki, jed nak za ich główne pro -
ble my uz na je się ko m pe ten cję ku l tu rową, ry tu a l ne za cho wa nia grze cz no ścio we, 
akty mowy oraz mo ty wa cję za cho wań ję zy ko wych.

Ni nie j sza pra ca po dej mu je pró bę od po wie dzi na py ta nie – jak sku te cz nie ba -
dać za cho wa nia ję zy ko we. Zwra ca uwa gę na złożo ność sy tu a cji komu nika cy j -
nych oraz ich osa dze nie w sze r szym kon te k ście komu nika cy j nym, ale ta k że
społeczno -kul tu ro wym. Przy da t na w tych ba da niach jest me to da ana li zy kon -
wer sacy j nej po zwa lająca ba dać samą stru ktu rę wy po wie dzi czy na rra cji, ale ta k -
że dająca ogro m ne mo ż li wo ści działań inter preta cy j nych. Działań, któ re zna cz -
nie wy kra czają poza zain tere so wa nia tra dy cy j nej lin g wi sty ki, zbli żając się bar -
dziej do pra gma ty ki czy na wet socjo ling wi sty ki.

Ję zyk a su kces komu nika cy j ny
Ję zyk ro zu mia ny jako lu dz ka umie ję t ność wza je mne go poro zu mie wa nia się

za po mocą zna ków fo ni cz nych i gra fi cz nych na le ży do wa r to ści in stru menta l -
nych (Pu zy ni na 2014), po do b nie jak sama umie ję t ność człowie ka do my śle nia,
po ru sza nia się, ko rzy sta nia z wy ob ra ź ni. Sche mat pro ce su komu ni ko wa nia się
po zwa la wy ró ż nić pod sta wo we fun kcje ję zy ka, któ re za Idą Kurcz, dzielą się na 
dwie pod sta wo we: ko mu ni ka tywną i re pre zen ta tywną (Kurcz 1976, s. 96).
Pierwsza spro wa dza się do prze ka zy wa nia in fo r ma cji od na da w cy do od bio r cy
za po mocą kodu zna ne go za rów no jed ne mu, jak i dru gie mu oraz kanału, przez
któ ry prze cho dzi prze kaz. Dru ga fun k cja – za sad ni cza dla po trzeb tej pra cy –
wy ni ka z uży wa nia kodu złożo ne go z sy g nałów mających okre ślo ne zna cze nie,
niosących za sobą wa r to ści se man ty cz ne, czy li pewną in ter pre ta cję rze czy wi sto -
ści (Kurcz 1976, s. 97). W akcie in ter loku cyj nym spo śród wspo mnia nych wy -
żej, ale ta k że z wie lu in nych fun kcji ję zy ka, na ogół jed na z nich jest tą do mi -
nującą, uka zując pra wdzi wy cel komu nika cy j ny in ter loku to rów (Kurcz 1976,
s. 97). Po twier dza to te o rię mówiącą o tym, że zarów no ję zyk, jak i myśl lu dz ka 
oraz działania kon wer sacy j ne służą do osiąga nia pe w nych założo nych przez ko -
mu ni kujące się jed no stki efe któw. Ka ż de zda rze nie komu nika cy j ne nie sie za
sobą okre ślo ne przez in ter loku to rów in ten cje komu nika cy j ne, o któ rych fo r tun -
no ści de cy du je ki l ka pod sta wo wych czyn ni ków (por. Języ koz na w stwo kog ni ty -
w ne II…, 2001, s. 17).

Sy tu a cja komu nika cy j na, w któ rej biorą udział przy naj mniej dwie oso by,
będąca całością złożoną z nie mniej niż dwóch wy po wie dzi o spó j nej stru ktu -
rze, mająca swój początek i ko niec, okre śla na jest mod nym już dziś mia nem
dys ku r su (Kurcz 2005, s. 161). Działania dys ku r su kon wer sacy jne go sku piają
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się na ana li zie par przy ległych1, ucze st ni ków, il lo ku cji i per lo ku cji oraz za bu -
rzeń w pro ce sie ko mu ni ka cji (Kurcz 2005, s. 166). Za sad ni czym pro ble mem,
któ re mu po świę ca się naj wię cej roz praw jest jed nak na dal Au sti no wska kon ce p -
cja aktów mowy, któ ra wy ró ż nia trzy po ten cja l ne aspe kty aktów mowy: lo ku cję 
(komu ni ko wa nie zna cze nia w zgo dzie z regułami syn ta kty czny mi, se man tycz -
ny mi, pra gma tycz ny mi; akt ko mu ni ka cji mie dzy na dawcą a od biorcą), il lo ku cję 
(sto sun ki mię dzy wy po wie dzią a ze w nę trz nym kon te kstem, tj. roz mo wa, dia log, 
dys kurs) oraz per lo ku cję (od działywa nie na od bio r cę i rze czy wi stość po za ję zy -
kową, tj. wsze l kie za ka zy, na ka zy; por. Sa wi cka 2006, s. 238). Efekt per loku cy -
j ny może być jed nak dwo ja ki – sku te cz ny lub nie sku te cz ny pra gma ty cz nie,
a więc może pro wa dzić do osiągnię cia lub chy bie nia założo ne go celu komu -
nika cyj ne go.

Wa r to ta k że za uwa żyć, że to, czy działania ję zy ko we od bie ra ne są jako po -
zy ty w ne lub ne ga ty w ne, sku te cz ne czy nie sku te cz ne, ale ta k że zgod ne czy też
nie z god ne z normą, związane jest też w du żej mie rze z no r ma mi kul tu ro wy mi
da ne go społecze ń stwa. Mo ż na tu przy to czyć twier dze nie Ja nu sza Anu sie wi cza,
że „ję zyk jest no ś ni kiem, prze ka ź ni kiem i zbio rem wsze l kich wa r to ści, oceń,
wa r to ścio wań, tu dzież norm po stę po wa nia, wokół któ rych kon cen trują się za -
cho wa nia, działania, prze ko na nia oraz sy stem etycz no-no rmaty w ny da nej
społecz no ści” (cyt. za: Anu sie wicz 1994, s. 12). Je śli by za tem przyjąć, że akt
komu nika cy j ny to złożo ny pro ces, na któ ry składa się nie ty l ko ję zyk, ale ta k że
kon tekst ku l tu ro wy i społecz ny, to na le ży po sta wić py ta nie o to, jak na le żałoby
ana li zo wać za cho wa nia ję zy ko we uży t kowni ków i czy ist nieje me to da umo ż li -
wiająca ich rze czy wi ście efe kty w ne ba danie.

Ję zy ko we za cho wa nia człowie ka są bo wiem indy widu a l nym spo so bem uży-
cia ję zy ka przez daną jed no stkę, zbio rem za sad, któ re sto su je on w swo jej ak-
ty w no ści komu nika cy j nej i se k wencją za cho wań, któ re akty wu je on w sy tu a-
cjach komu nika cy j nych. Mimo że za cho wa nie ję zy ko we okre śla się czę sto jako
nie po wta rzalną ko m bi na cję cech uży tko w ni ka ję zy ka, to na le ży pa mię tać, że
akty te wy ni kają z kon we ncji obo wiązującej w społecz no ści ję zy ko wej, do któ-
rej on na le ży. Wy bra na gru pa lu dzi żyjących wspó l nie na pe w nym te renie
i utrzy mujących ścisłe re la cje, uży wająca wy bra nych ko dów po ro zu miewa nia
się wy twa rza swo istą no r mę za cho wań ję zy ko wych. W ję zy ku bo wiem utrwa lo -
ne zo sta je to, co od zwie rcie d la sy stem wa r to ści, no r my społecz ne i ku l tu ro we
da nej społecz no ści (Anu sie wicz 1994, s. 55). 
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Kom pe ten cja komu nika cy j na, ję zy ko wa i społecz na
Jedną z naj waż nie j szych kon se k wen cji osa dze nia ję zy ka w ku l tu rze wy da je

się być fakt, że do spra w nej ko mu ni ka cji użyt kow ni ko wi ję zy ka nie wy sta r cza
zna jo mość kodu ję zy ko we go. Od biór ko mu ni ka tu wy ma ga bo wiem dys po zy cji
wy kra czających da le ko za ko m pe ten cję ję zy kową (Szwa be 2008, s. 101), wy -
ma gając od in ter loku to rów okre ślo ne go po zio mu ko m pe ten cji komu nika cy j nej.
Cy tując za Cho m skym:
[...] ko m pe ten cję ję zy kową uz na je się za uta joną wie dzę na te mat reguł syn ta kty cz nych o nie -
sko ń czo nym za się gu, po zwa lających na ge ne ro wa nie do wo l nych, niesłysza nych wcze ś niej zdań
oraz wie dzę na te mat reguł in ter pre ta cji se man ty cz nej i fono lo gi cz nej. Jest to za tem umie ję t ność,
a właści wie mo ż ność, two rze nia nie ogra ni czo nej ilo ści wy po wie dzi, posługując się wiedzą nie-
 jawną2. 

Ko m pe ten cja ję zy ko wa ma ta k że si l ne ko no ta cje z we wnę trz nym, wro dzo -
nym me cha ni z mem po zwa lającym na jej roz wój. Ko m pe ten cja komu nika cy j na
ta kich ko no ta cji już nie po sia da wca le (Kurcz 2005, s. 32).

Ko m pe ten cja komu nika cy j na to wie dza na te mat uży cia ję zy ka w da nej gru -
pie społecz nej. Jest to umie jętność za cho wa nia się ję zy ko we go w ró ż nych ukła- 
dach (za le ż nych od społecz nej po zy cji na da w cy i od bio r cy, ro dza ju kon ta ktu:
ofi cja l ny – nie ofi cja l ny, od trwałości kon ta ktu), któ re na rzu cają ko nie cz ność re -
a li zowania roz ma i tych ról społecz nych, w okre ślo nych sy tu a cjach uży cia ję zy -
ka, wpływających na kształt i ro dzaj wy po wie dzi (li cz ba roz mów ców, czas
i miejs ce roz mo wy, te mat roz mo wy, kanał prze ka zu in fo r ma cji, ga tu nek wypo-
wie dzi), w za le ż no ści od celu wy po wie dzi, od emo cjo na l nej, info rma cy j nej
i mo da l nej fun kcji wy po wie dzi oraz od fun kcji działania.

Obie te ko m pe ten cje pod le gają ciągłym uwa run ko wa niom so cja liza cyj nym,
któ re pro wadzą do na by wa nia wie dzy meta ję zy ko wej i meta pra gmaty cz nej
(Anu sie wicz 1994, s. 35), a co za tym idzie – do na by wa nia ko m pe ten cji spo-
łecz nych. Owa ko m pe ten cja to swo i sty zbiór umie ję t no ści wa runkujących efe -
kty w ność re gu la cji emo cjo na l nej i ra dze nia so bie w ró ż ne go ro dza ju sy tu a cjach
społecz nych. Z de fi ni cji tej wy ni ka, że nie mo ż na mó wić o jed nej ogó l nej ko m -
pe ten cji społecz nej lecz o wie lu ich ro dza jach, np. umie ję t no ściach związa nych
z per cepcją społeczną (tra f ne spo strze ga nie in nych, np. ich prze żyć lub in ten cji,
oraz ro zu mie nie i pra widłowa oce na sy tu a cji społecz nych), wra ż li wości spo-
łecznej, em pa tii, zna jo mo ści reguł społecz nych i umie ję t no ści od po wied nie go
za cho wa nia się w sy tu a cjach społecz nych, etc. (por. Ska r ży ń ska 1981, s. 42). 
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2 Okre śle nie wie dzy nie ja w nej nie oz na cza wie dzy nie do po zna nia, ale ra czej okre śla sy tu a cję, 
w któ rej małe dzie c ko nie po tra fi okre ślić dla cze go uży te przez nie zda nie jest, np. po pra w ne
gra ma ty cz ne, ale zdaje so bie spra wę, że ta kie jest.



Ko mu ni ka cja a czyn ni ki poza ję zy ko we
Uży t ko w nik ję zy ka, sta no wiąc część ja kiejś wię kszej gru py, nie jest jed -

nostką nie za leżną, ale mo c no osa dzoną w społecz nym kon te k ście. Ów kon tekst
wy mu sza na nim nieustan ne pod porządko wy wa nie się ist niejącym w nim
prawom i regułom. Zry tua lizo wa ne za cho wa nia społecz ne, a ta k że ist niejąca
w nim kon we n cja, tra dy cje czy ste reo ty py, fo r mują pe w ne po sta wy zbli żo ne do
tych, które w da nej gru pie już wy stę pują i tym samym sprzy jają in te gra cji jed -
no stek ze społecz no ścią. Już w pro ce sie wstę p nej so cja li za cji człowiek na by wa
pe wien za sób wa r to ści inte le ktua l nych, któ re po zwa lają mu na in ter pre ta cję rze -
czy wi sto ści i oce nę zja wisk za chodzących wokół nie go. Jed nak post rze ga nie
świa ta zew nę trz ne go uwa run ko wa ne jest do świa dcze nia mi gru py społecz nej, do 
któ rej jed no stka na leży i w któ rej za chodzą pro ce sy so cja li zujące. Oso bo wość
jed no stki kształtuje się więc w okre ślo nym sy ste mie wa r to ści, a pro ces so cja li -
za cji za cho dzi na ró ż nych płasz czy z nach jej ży cia, roz wi jając ko rzy st ne z pun -
ktu wi dze nia społecz ne go zdo l no ści komu ni ko wa nia in ter per sona lnego. 

Zdo l ność człowie ka do za cho wań społecz nych opa r tych na ko mu ni ka cji
wer ba l nej i nie wer ba l nej jest za le ż na prze de wszy stkim od społecze ń stwa, w ja -
kim się on wy cho wy wał. Wy zna cz ni kiem re la cji, w ja kiej się zna j dują się roz -
mów cy, jest głów nie trwałość ich wza je mne go kon ta ktu i otwa r tość, którą wo -
bec sie bie sto sują (Nę cki 1992, s. 66), a ta k że uz na nie norm społecz nych i ku l -
tu ro wych usta na wiających dys tans mię dzy nimi. Na ko m fort ko mu ni ka cji wpły- 
wają ta k że tzw. czyn ni ki ze w nę trz ne, czy li nie związane bez po śred nio z oso ba -
mi ucze st ni ków in ter akcji: li cz ba roz mów ców, czas i mie j s ce roz mo wy, jej te -
mat oraz kanał prze ka zu in fo r ma cji. To, ile osób zaan ga żo wa nych jest w sy tu a -
cję ko mu ni ka cyjną de cy du je o mo no lo gowej lub dia lo go wej fo r mie wy po wie -
dzi, fi l trując jed no cze ś nie te ma ty po ru sza ne w tra kcie roz mo wy, a ta k że mo dy -
fi kując otwa r tość na rra to ra w wy ra ża niu swo ich opi nii czy od wa gę w pro wa -
dze niu na rra cji. Wię ksza li cz ba ucze st ni ków ko mu ni ka cji bywa dla jed no stki
stre sująca, nie rza d ko ta k że roz pra szająca – wpływa na zwię ksze nie ry zy ka de -
kon cen tra cji oraz czę sto po wo du je nie śmiałość i dys ko m fort. Naj szcze r sze roz -
mo wy, mo men ty otwa r cia się przed dru gim człowie kiem, na stę pują w tra kcie
spo t ka nia dwóch, nie wię cej, osób (por. So ro ko 2009, s. 71). 

Nie bez zna cze nia jest rów nież mie j s ce, w któ rym od by wa się ko mu ni ka cja.
Oto cze nie, w któ rym zna j du je się oso ba mówiąca, po win no sprzy jać roz mo wie,
a więc two rzyć kom fo r to we dla na rra to ra mi kro śro dowi sko. Mie j s ca mo ż na po -
dzie lić na ple ne ro we i za mknię te, te dru gie na to miast ta k że na: śro d ki pod ró ży
(swój sa mo chód, czyjś sa mo chód), mie sz ka nie (własne, cu dze), urząd i lo kal
pu b li cz ny. Nie mały wpływ na roz mo wę mają ta k że bo dź ce o du żej zmien no ści,
jak: na strój, po ziom zmę cze nia, hu mor in ter loku to rów czy my śli zaprzątające
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głowę na rra to ra. Na da w ca ko mu ni ka tu wcho dzi w ciągłe in ter akcje ze świa tem, 
kon stru ując swe wy po wie dzi na ró ż ne spo so by, w ró ż nych mo men tach swo je go 
ży cia. 

Nie za le ż nie jed nak od ja ko ści roz mów, od spo sobów ich pro wa dze nia, mogą 
być one do brym ma te riałem do ba dań nad za cho wa nia mi ję zy ko wy mi jed no stki 
oraz jej sto sun kiem do sa mej sie bie, jak i świa ta ją ota czającego. Dzię ki dokład -
nej ana li zie oko li cz no ści roz mo wy, zba da niu kon te kstu kul tu ro we go, w któ rym
osa dzo ny jest na da w ca ko mu ni ka tu oraz prze anali zo wa niu jego wy po wie dzi,
mo ż na z po wo dze niem od kryć jego ko m pe ten cje ję zy ko we. 

Ana li za kon wer sacy j na jako me to da
Ana li za kon wer sacy j na, czy li je den ze spo so bów ba da nia aktów komu nika -

cy j nych, jest me todą w pełni em pi ryczną (por. Ran cew- Si ko ra 2007, s. 4), a do -
da t ko wo śmiało mo ż na ją na zwać te ch niką powiązaną cha ra kte rem z ba da nia mi 
te re no wy mi (Ran cew- Si ko ra 2007, s. 17). Sze ro ko ro zu mia na ka te go ria ba dań
te re no wych obe j mu je swo i mi ra ma mi ta k że ba da nia nad kon wer sacją z po wo du 
spo so bu zdo by wa nia ma te riału do ana li zy, a ta k że pro ble ma ty ki do tyczącej fun -
kcjo no wa nia człowie ka w społecze ń stwie. W celu uzy ska nia ma te riału ba da w -
cze go do ana li zy kon wer sacy j nej na le ży za tem wejść w na tu ra l ne śro do wi sko
jed no stki lub ewen tu a l nie ta ko we wy two rzyć. Na tu ra l ność wa run ków ba dań oz -
na cza tu, że do zda rzeń inter pre to wa nych przez ba da cza do cho dzić ma w sy tu a -
cjach z ży cia co dzien ne go lub ma ksy ma l nie zbli żo nych do tych, któ re za chodzą 
na co dzień. Dla co dzien no ści jed nak ty po wa jest nie mo ż ność jej dokład ne go
za pla no wa nia, bo o ile mo ż na w niej zaob se r wo wać pewną ru ty nę, o tyle nie
mo ż na tu mó wić o jej prze widy wal no ści. Ba dacz w tym przy pa d ku ma za tem
utru d nio ne za da nie, po nie waż za pla no wać może je dy nie mie j s ce swo ich ob se r -
wa cji, bez szcze gółowe go wska za nia, kie dy i w ja kim sto p niu zo sta nie za pro -
szo ny do wej ścia w in ter akcję z jed no stka mi ba da ny mi. 

Sama obe cność ba da cza ta k że nie po zo sta je bez zna cze nia dla prze bie gu in -
ter akcji, jak i dla sa me go na rra to ra. Za ko ń czo ny su kce sem od biór ko mu ni ka tu
za le ży bo wiem w du żej mie rze od ko m pe ten cji od bio r cy, czy li ba da cza właś nie
(Szwa be 2008, s. 101). Na tym po zio mie ba dań ko m pe ten cja ję zy ko wa i komu -
nika cy j na nie są już wy sta r czające – nie zbęd ne jest po zna nie kon te kstu kul turo -
wo - społecz ne go na da w cy, by ko rzy stając z ko m pe ten cji społecz nej, tra f nie
prze pro wa dzić cały akt komu nika cy j ny. Już w mo men cie otwa r cia sy tu a cji
komu nika cy j nej na le ży za tem usta lić, ja kie dys po zy cje mają po szcze gó l ni jej
ucze st ni cy oraz jed noz na cz nie okre ślić rolę ba da cza. Główna trud ność, którą
na po ty ka oso ba prze pro wa dzająca wy wiad, po le ga na od ró ż nie niu tego, co ko -
do wa ne przez na da w cę od tego, co jest przez nie go imp li ko wa ne. To, co na zy -
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wa ne jest zna cze niem da ne go zda nia jest bo wiem prze cież je dy nie pun ktem
wyj ścia do in ter pre ta cji, któ rej efekt ko ń co wy za le ży od umie ję t no ści i rze te l no -
ści słuchającego (Szwa be 2008, s. 101). Ze wzglę du na oso bę ba da cza, w na rra -
cji spo dzie wać na le ży się wie lu im p li ka tur, któ re je dy nie po pra w nie roz po zna ne 
przez od bio r cę ko mu ni ka tu, nie za burzą jej ana li zy.

Fakt, że sy tu a cja komu nika cy j na3 od by wa się w obe cno ści oso by „z ze-
wnątrz” może ta k że spra wiać, że na rra tor snujący swoją hi sto rię szcze gó l ny na -
cisk bę dzie kładł na za cho wa nia auto pre zenta cyj ne, ma ni pu lując opo wie ścią
tak, by osiągnąć za mie rzo ny przez sie bie efekt auto krea cy j ny. Z dru giej stro ny,
ze wzglę du na oso bę ba da cza, dołoży ta k że wsze l kich sta rań, by prze strze gać
za sad współpra cy komu nika cy j nej4, co nie po zo sta nie bez wpływu na prze bieg
na rra cji. Sza nując oso bę in ter loku to ra, na rra tor sta ra się za wsze do okre ślić pe w -
ne wy ra że nia, omó wić sze rzej nie któ re zda rze nia, by w pełni wpro wa dzić
słucha cza w isto tę opo wie ści. Ba dacz musi za tem nie ty l ko uwa ż nie prze ana li -
zo wać ję zyk na rra to ra, ale ta k że umie ję t nie od ró ż nić wy po wie dze nia po ja -
wiające się w na rra cji je dy nie ze wzglę du na jego obe cność, by pra widłowo
prze pro wa dzić osta teczną in ter pre ta cję na rra cji.

Za sto so wa nie me to dy
Tak jak we wszy stkich ba da niach inter preta cy j nych, ta k że w przy pa d ku ana -

li zy kon wer sacy j nej, naj waż nie j szym za sto so wa niem me to dy, a za ra zem jej naj -
trud niejszą czę ścią, jest in ter pre ta cja ma te riału. Ba da nia kon wer sa cji wy ró ż nia
spo śród in nych to, że w jej przy pa d ku ba dacz ma do czy nie nia z in ter pre tacją
je dy nie fra g men tów roz mów, bez sze r sze go kon te kstu. Ka ż dy przy pa dek, re gu-
ła, któ re uz na wa ne są przez ba da cza za wa ż ne w opi sie i ana li zie, muszą więc
zna leźć swo je po twier dze nie w przykład zie z za pi su da ne go fra g men tu, któ ry
do wo dzi ich pra wdzi wo ści. W ten spo sób pro wa dzo na ana li za może wy da wać
się ogra ni cze niem mo ż li wo ści inter preta cy j nych. Ba dacz ma bo wiem przed
ocza mi ty l ko se k wen cje zda nio we, z któ rych wy ni ka je dy nie to, co zo stało wy-
łuska ne z wy po wie dzi na da w cy, nic wię cej, nic mniej. Je śli by jed nak przy j rzeć
się sto so wa nym w pra kty ce te ch ni kom ana li zy kon wer sa cji, wy ró ż nić mo ż na
ki l ka po zio mów inter preta cy j nych, któ re po zwa lają na pogłębie nie ana li zy oraz
skon stru o wa nie dokład nie jszych wnio sków. 
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3 W przy pa d ku ana li zy kon wer sacy j nej ową sy tu acją ko mu ni ka cyjną naj czę ściej jest na rra cja
bądź au to na rra cja.

4 Za sa da ko o pe ra cji Grice’a: „Niech twój wkład w roz mo wę bę dzie taki, jaki jest pożądany na
eta pie, na któ rym się zna j du je, dzię ki akce p ta cji celu roz mo wy czy kie run ku, w ja kim się roz wi -
ja” (zob. Języ koz na w stwo kog ni ty w ne II…, 2001, s. 90).



Pie r wszy po ziom po le ga na wy ja ś nia niu zda rzeń kon wer sacy j nych w opa r -
ciu o ich kon tekst sek wen cy j ny, a za tem o wy da rze nia, któ re je po prze dzają lub
na stę pują po nich. Taka ana li za jest w zupełno ści wy sta r czająca do prze pro wa -
dze nia po pra wnych ba dań kon wer sacy j nych (Dy ja kon 2005, s. 413). Jed nak za -
sto so wa nie ko le j nych po zio mów inter preta cy j nych po zwa la na jej pogłębie nie
i usz cze gółowie nie, na czym bez wątpie nia zy skują pro wa dzo ne przez nas ba da -
nia. Dru gi po ziom po le ga na umie sz cze niu da nej sy tu a cji komu nika cy j nej
w sze r szych stru ktu rach roz mo wy (czas, mie j s ce, oko li cz no ści, po wód) – wy ja -
ś nie niu zda rze nia w kon te k ście poza na rra cyj nym. Ko le j ny po ziom, poza sa mym 
zda rze niem komu nika cy j nym, za j mu je się ta k że re lacją na rra cji do po zy cji za j -
mo wa nej przez na rra to ra, do założo nych przez nie go ce lów i za dań. Osta t ni
z po zio mów inter preta cy j nych się ga już da le ko poza ramy sy tu a cji na rra cy j nej,
a na wet ról pełnio nych przez in ter loku to rów – do ty czy powiązań na rra cji z kon -
te kstem kul turo wo - społecz nym jed no stek biorących udział w da nym zda rze niu
komu nika cy j nym. Za sto so wa nie wszy stkich wy mie nio nych po zio mów in ter pre -
ta cji po zwa la na prze pro wa dze nie po pra wnej ling wi sty cz nej ana li zy. 

Pod sta wo we pro b le my związane z me todą
Pie r wszym i właści wie naj wię kszym pro ble mem ba da cza jest samo zdo by cie 

ma te riału do ana li zy, któ re mimo nie ustan nie toczących się wokół nas na rra cji
i roz mów, oka zu je się niełatwe. Wpra w dzie dla wyciągnię cia wnio sków wy sta r -
czy cza sem kil kumi nu to wa roz mo wa, któ ra od po wie d nio zin ter pre towa na, przy -
no si ba da niom ocze ki wa ne efe kty, jed nak pro blem po le ga na tym, że ba da czo wi 
do stę p ne są je dy nie te na rra cje, w któ rych sam ucze st ni czy lub te, któ rych jest
mi mo wo l nym świa d kiem. Na to miast już w przy pa d ku ucze st ni c twa w na rra cji,
ba dacz zmu szo ny jest ogra ni czyć swoją obe cność w roz mo wie do ko nie cz ne go
mi ni mum, co ogra ni cza jego mo ż li wo ści mo de ro wa nia dys ku sji, a co za tym
idzie, zdo by wa nia in fo r ma cji nie zbęd nych do ana li zy (por. So ro ko 2009, s. 71).
Z dru giej stro ny, in ge ro wa nie ba da cza w na gra nie, za da wa nie do da t ko wych py -
tań na rra to ro wi pod wa ża sens i wia ry god ność ba dań. Czę sto więc już po roz po -
czę ciu zbie ra nia ma te riału, oka zu je się, że do stęp do „co dzien nych roz mów”
wca le nie jest taki łatwy. Cza sa mi na wet ki l ka na ście czy ki l ka dzie siąt na gra -
nych roz mów nie two rzy ma te riału ba da w cze go, któ ry jest wy sta r czająco po -
pra w ny do prze pro wa dze nia ana liz. 

Ba dacz, poszu kując ma te riału do ba dań, już na początku zde rza się z oczy -
wi stym fa ktem, że człon ko wie społecze ń stwa w spo sób na tu ra l ny usta lają gra -
ni ce mię dzy swo im świa tem pry wa t nym i pu b li cz nym. No r my społecz ne nie
po zwa lają im na prze kra cza nie usta lo nych ba rier i łama nie przy ję tych kon we na -
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nsów. Poszukiwacz ma więc za do da t ko we za da nie wy kry cie mo men tów prze j -
ścia z kon wer sa cji pu b li cz nej do pry wa t nej oraz po no w ne go po wro tu do sy tu a -
cji roz po czę cia na rra cji. Śle dze nie pun któw zwro t nych w roz mo wach jest więc
tu jed nym z pod sta wo wych za jęć in ter pre tato ra. Sam ba dacz jed no cze ś nie rów -
nież po zo sta je zo bo wiązany do prze strze ga nia norm społecz nych, a w szcze gó l -
no ści pra wnych – za pis czy na gra nie na rra cji oso by dru giej jest bo wiem ma te -
riałem, któ ry po wi nien być wyko rzy sty wa ny w zgo dzie z pra wem do ochro ny
wol no ści i god no ści ka ż de go człowie ka. Nie rza d ko więc do cho dzi do sy tu a cji,
w któ rej ba dacz zmu szo ny jest przy znać się do pro wa dze nia za pi su na rra cji lub
poin fo r mo wać na rra to ra o fa kcie je sz cze przed roz po czę ciem na gra nia, co
wpływa na otwa r tość roz mów cy.

Pra ca me todą ana li zy kon wer sacy j nej jest si l nie uza le ż nio na od dokład no ści
i tra f no ści za pi su ma te riału ba da w cze go. W tra kcie za pi su no tu je się nie ty l ko
usłysza ne słowa, ale ta k że wsze l kie po zo stałe dźwię ki, któ re są czę ścią na gra -
nia. Do naj czę st szych dźwię ków nie wer ba l nych na leżą chrząknię cia, głośne
wde chy i wy de chy, ka szel, śmiech, płacz, ró ż ne go od krztu sze nia, np. ehkm, ggh 
oraz odgłosy za sta na wia nia się, np. eee, yyy. W za pi sie na le ży za zna czyć ta k że
za ist nie nie sy tu a cji, któ re in ge rują w prze bieg roz mo wy (dzwo niący te le fon,
trza ś nię cie drzwia mi, roz la nie na po ju). 

Za po mocą spe cja l nych sym bo li po win no się też za pi sać wsze l kie zaob ser -
wo wa ne w na rra cji zmia ny tonu głosu, te m pa opo wie ści, mo dy fi ka cję głoś no ści 
oraz mo men ty, na któ re na rra tor kład zie szcze gó l ny na cisk. No to wać na le ży ta -
k że każdą pomyłkę i znie kształce nie słów, w tym wady wy mo wy na rra to ra.
Dzię ki za pi so wi wyra ź nie j sze stają się mo men ty w roz mo wie, któ re czę sto po -
zo stają nie od kry te pod czas sa me go odsłuchi wa nia na gra nia. Od czy ty wa nie
trans kry pcji wy da rzeń zwa l nia te m po na rra cji, umo ż li wiając tym sa mym wie lo -
kro t ne od two rze nie tej sa mej sy tu a cji komu nika cy j nej, przez wie lu od bio r ców
i w ró ż nym cza sie. Zro zu mie nie za pi su przez wszy stkich czy tających umo ż li -
wia mię dzy in ny mi dość in tui cy j ny, za po ży czo ny ze zwykłego ję zy ka, ze staw
sym bo li, służących do trans kry pcji na grań. W ba da niach naj czę ściej wy ko rzy -
stu je się me to dę za pi su stwo rzoną przez Gail Jef fe r son5.
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5 Gail Jef fe r son (1938–2008) po uko ń cze niu do kto ratu (Na uki o społecze ń stwie) w UC Ir vi ne
pra co wała na uni wer sy te tach w Pen sy l wa nii, Mas sa chu setts i Ka li fo r nii, a na stę p nie pia sto wała
sta no wi ska ba da w cze na uni wer sy te tach w Man che ste rze, Ti l burg, Ho lan dii. Jej pra ce ba da w cze
sku piały się na ana li zie na grań roz mów oraz trans kry pcji na pra wdę dro b nych szcze gółów
in ter akcji (w tym szcze gó l nie śmie chu). Sku piała się bu do wie in ter akcji mię dzy in ter loku tora mi
i ich roz mie sz cze niu w tra kcie roz mo wy. Jej ba da nia przy czy niły się zro zumie nia klu czo wych
za cho wań w ży ciu społecz nym oraz zja wisk z za kre su społecz nych in ter akcji.



Ana li za kon wer sacy j na a sku te cz ne ba da nie ję zy ko wych za cho wań
Ba da nie rze czy wi sto ści społecz nej za po mocą ana li zy kon wer sacy j nej po le -

ga na bar dzo szcze gółowej ana li zie roz mów co dzien nych, któ re są na gry wa ne w 
wa run kach na tu ra l nych, a na stę p nie za pi sy wa ne przy uży ciu stan dar do wych
zna ków i po rów na w czo in ter pre towa ne. Dla ana li zy kon wer sacy j nej chara ktery -
sty cz ne jest to, że wię kszość ba da czy nie in te re su je się wca le ana lizą se man -
tyczną wy po wie dzi, całko wi cie po mi jając roz wa ża nia na te mat in ten cji i cech
oso bo wych roz mów ców oraz za sad ni czo nie biorąc pod uwa gę re fle ksji ucze st -
ni ków na te mat ich udziału w roz mo wie. Główny punkt zain tere so wa nia sta no -
wią dla nich me to dy sek wen cyj ne go uporządko wa nia wy po wie dzi i ge stów
ucze st ni ków in ter akcji (Ran cew- Si ko ra 2007, s. 2). Za sto so wa wszy jed nak ana -
li zę kon wer sa cyjną do swo ich ba dań nad na rra cja mi osób bez do mnych6, uwa -
żam, że ig no ro wa nie jej ogro mne go po ten cjału inter preta cyj ne go jest ma r no wa -
niem wspa niałego na rzę dzia ba da w cze go. Ana li za kon wer sacy j na to ana li za
prze bie gu roz mo wy po mię dzy wszy stki mi jej ucze st ni ka mi, uw z ględ niająca za -
rów no samą treść roz mo wy, jak i wsze l kie po zo stałe ko mu ni ka ty nie wer ba l ne
(zająknię cia, wes tchnię cia, pa u zy). Mo ż na przyjąć, że jest to me to da umo ż li -
wiająca nie ty l ko zro zu mie nie tre ści roz mo wy, wy ró ż nie nie se k wen cji i par
komu nika cy j nych, ale prze de wszy stkim umo ż li wiająca okre śle nie emo cjo nal -
ne go, społecz nego i kul tu ro we go kon te kstu roz mo wy, a co za tym idzie – mo ty -
wa cji kie rującej użyt ko w ni kiem ję zy ka w stro nę ta kich, a nie in nych za cho wań
ję zy ko wych. 

Feno meno logi cz ne po dej ście do ży cia człowie ka pro pa gu je stwier dze nie, że
jed no stka, jako ele ment społecze ń stwa lub do wo l ne go in ne go, sze r sze go kon te -
kstu kul tu ro we go, „wy twa rza się” na po trze bę chwi li (Ran cew- Si ko ra 2007,
s. 5), nie pla nując, ani nie pro je ktując w ża den spo sób swo ich za cho wań.
Mówiąc o za cho wa niach, mam na my śli oczy wi ście prze de wszy stkim re a kcje
oraz akty ję zy ko we człowie ka. Jed nak jak wy ni ka z dzie siątek lat ba dań pro wa -
dzo nych nad te o rią ko mu ni ka cji, człowiek chcąc nie chcąc, po wie la sche ma ty
za cho wań ję zy ko wych, re a li zu je wzo r ce ję zy ko we wpa ja ne mu od dzie ci ń stwa.
W sy tu a cjach dla sie bie no wych przy bie ra role komu nika cy j ne, któ re są mu
obce, jed nak w kon ta ktach zna nych mu wcze ś niej, bli żej – przy bie ra role komu -
nika cy j ne dla sie bie sa me go naj wy god niej sze. Trze ba pa mię tać, że zacho wa nia
ję zy ko we si l nie połączo ne są z chę cią ich dro biaz go we go pro je kto wa nia, a co
za tym idzie – osiąga nia efe któw zna cz nie da lej idących niż te komu nika cy j ne.

Człowiek jako jed no stka społecze ń stwa wy ka zu je dużą mo ty wa cję do funk-
cjo no wa nia w swo im śro do wi sku na jak naj wy ższej po zy cji społecz nej oraz do
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osiąga nia ce lów, któ re sta wia so bie jako nad rzęd ne oraz nie zbęd ne do osiągnię -
cia wy ma rzo nej po zy cji. Cele te może osiągać na wie le spo so bów: trzy mając
się wię kszej, si l nie j szej gru py, wchodząc z po zo stałymi ucze st ni ka mi ży cia
społecz ne go w swe go ro dza ju układy oraz ma ni pu lując za cho wa nia mi in nych
oraz swo i mi. Za uważyć w tym mie j s cu na le ży, że ma ni pu la cja, post rze ga na na
ogół jako ne ga ty w ne zja wi sko współcze s nych nam cza sów, po win na być ro zu -
mia na prze de wszy stkim jako śro dek osiąga nia pe w nych ko rzy ści (zob. Oleś
2008, s. 32). Ana li za kon wer sacy j na po zwa la na to miast sku te cz nie zde ma sko -
wać komu nika cy j ne działania mani pula cy j ne, któ re służą lu dziom do osiąga nia
założo nych efe któw. 

Za po mocą na rzę dzi ty po wych dla me to dy ana li zy kon wer sacy j nej: dokład -
ne go za pi su prze bie gu roz mów, któ re od by wają się w śro do wi sku na tu ra l nym
dla roz mów ców, mo ż li wo ści przy j rze nia się pa u zom, chrząknię ciom, za wa ha -
niom oraz do da t ko wo – za cho wa niom poza wer ba l nym ucze st ni ków ko mu ni ka -
cji, sta je się ona me todą stwo rzoną do sku te cz ne go ba da nia za cho wań ję zy ko -
wych człowie ka. Przy po mo cy trans kry pcji, czy li dokład ne go za pi su usłysza -
nych roz mów, buduje się swo istą ście ż kę wzo rów dla in ter akcji komu nika cy j -
nych, sieć za cho wań mani pula cy j nych, wy kres załamań kon wer sa cji oraz re ak-
cji słow nych na działania ję zy ko we po dej mo wa ne przez roz mów ców. Kreśląc
na pa pie rze ko le j ne słowa oraz sym bo le za cho wań poza wer ba l nych osób ko mu -
ni kujących się, kre śli się tak na pra wdę wy kres dla ich mię dzy lu dz kich re la cji
oraz społecz nych od działywań na ich sy tu a cję ko mu ni ka cyjną. 

Ana li za kon wer sacy j na jako me to da zbu do wa na na wzór te o rii ja ko ścio -
wych, czy li ta kich, któ re w myśl założeń te o rii idio gra fi cz nej, za j mują się po je -
dyn czy mi przy pa d ka mi ba da w czy mi, wy zna cza so bie za cel wyod rę b nie nie
z ja kie goś ob sza ru rze czy wi sto ści oraz opi sa nie jego jed no stko wych, uni ka to -
wych właści wo ści struktura l nych oraz fun kcjo na l nych. W psy cho lo gii przykła-
dem ta kich ba dań jest mię dzy in ny mi opis jed no stki i spo so bu jej fun kcjo no wa -
nia w społecze ń stwie. W języ ko z na wstwie z po wo dze niem może to być na to -
miast ba da nie za cho wań ję zy ko wych jed no stki (Straś -Ro ma no wska 2008,
s. 59). Kon tekst ku l tu ro wy, w któ rym osa dze ni są roz mów cy, mie j s ce, w któ rym 
się zna j dują, role społecz ne, ja kie pełnią, wspó l ne lub roz bie ż ne wa r to ści, któ re
wy znają w ży ciu, po do b ne po czu cie hu mo ru czy to ż sa me prze ży cia, ale ta k że
świa do mość komu nika cy j na roz mów ców – ten cały zbiór za le ż no ści bu du je
swo i sty wy ci nek rze czy wi sto ści komu nika cy j nej. Tym sam więc – sze reg czyn -
ni ków ma wpływ na za cho wa nia ję zy ko we człowie ka, a dzię ki ana li zie kon wer -
sacy j nej cały zbiór usy stema tyzo wa nych za cho wań tra kto wać mo ż na indy widu -
a l nie, z per spe kty wy po je dyn czej, nie za le ż nej jed no stki, któ ra w ró ż nych in ter -
akcjach ję zy ko wych, z ró ż ny mi roz mów ca mi, wcho dzi w ró ż ne re la cje, wy ka -
zując tym sa mym ró ż ne, cza sem zupełnie od mien ne, za cho wa nia ję zy ko we. 
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To dzię ki za pi som ana li zy kon wer sacy j nej ba dacz jest w sta nie za uwa żyć,
ja kie te ma ty wywołują mi l cze nie u roz mów cy, ja kie sy tu a cje komu nika cy j ne
spra wiają, że się jąka czy pod no si głos. Spi sa ny ma te riał ję zy ko wy uja w nia też
sze reg re a kcji ję zy ko wych człowie ka – po zwa la zaob se r wo wać kie dy uży wa
wul ga ry z mów, a kie dy zdro b nień, w któ rych mo men tach roz mo wy posługu je
się słow ni c twem po to cz nym, a w któ rych zaso bem słów spe cjali sty cz nych z da -
nych dzie dzin. A co naj waż nie j sze – to dzięki ana li zie kon wer sacy j nej ist nie je
mo ż li wość na kre śle nia za le ż no ści mię dzy te ma ta mi po ru sza ny mi w sy tu a cjach
komu nika cy j nych, zauważenia kwestii przemilczanych lub porzuconych. To
właśnie ana li za kon wer sacy j na po zwa la na chwi lę wejść w skó rę oso by komu -
ni kującej i po znać pra wdzi we mo ty wa cje jej ję zy ko wych za cho wań. Dla te go
mo ż na uz nać, że po ten cjał tej me to dy nie zo stał je sz cze wy ko rzy sta ny, a jed no -
cze ś nie wy ra zić nad zie ję, że dzię ki no wym ba da niom z za kre su ana li zy kon wer -
sacy j nej, człowiek i jego umie ję t no ści ję zy ko we staną się znaczącym ele men -
tem ba dań nie ty l ko języ koz na w czych, ale ta k że psy cholo gi cz nych oraz so cjo -
logi cz nych. 
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Styl ar ty kułów o ucho dź cach
z Bli skie go Wscho du i Azji

na cze skim po rta lu info rma cy j nym iD NES.cz
Abs tract

The au t hor ana ly zed the lan gu a ge and sty le of the most po pu lar ar ti c les of the Mladá fron ta
DNES ne wspa per, pu b li s hed on the iD NES.cz. This le ads to the con c lu sion that in the ana ly zed
ma te rial, the re are cle a r ly vi si b le fe a tu res of an admi ni stra ti ve, col lo qu ial and re li gio us sty le. In
the first case, it is ju sti fied to use the of fi cial ter mi no lo gy, that is re la ted to in ter na tio nal and na -
tio nal in sti tu tions work, in vo l ved in the pro cess of refugees’ as si mi la tion. In the se cond case – the 
col lo qu ial sty le fe a tu res – per ta in to the de si re of he l ping to fa ci li ta te the re a ding and en co u ra ging 
to ge ne ra te more in te rest in the to pic. The third one re fers to the tra di tion and cu l tu re of re fu ge es.

Abs trakt
Au to rka pod dała ana li zie ję zyk i styl ar ty kułów najpo pular nie j szej ga ze ty Mladá fron ta DNES

pub li ko wa ne na po rta lu iD NES.cz. Do cho dzi do wnio sku, że w ba da nym ma te ria le wy ra ź nie wi -
dać ce chy sty lu admi ni stra cyjne go, po to cz ne go oraz re li gij ne go. W pie r wszym przy pa d ku jest to
uza sa d nio ne ko nie cz no ścią sto so wa nia ter mi no lo gii urzędo wej, od noszącej się do pra cy in sty tu cji 
mię dzyna ro do wych i krajo wych, biorących udział w pro ce sie asy mi la cji ucho dź ców. W dru gim –
ce chy sty lu po to cz ne go – idzie o chęć ułatwie nia czy tel ni ko wi le ktu ry i za ra zem wzbu dze nia wię -
ksze go zain tere so wa nia te ma tem. Trze cia od no si się do tra dy cji i ku l tu ry ucho dź ców. 

Ke y words: Czech language, Czech press, internet, refugee
Słowa ku czo we: język czeski, prasa czeska, internet, uchodźca 

Na ma pie mi gra cy j nej świa ta zaszły w la tach 2015–2016 wy ra ź ne zmia ny.
W połowie 2015 roku sta ty sty ki UNHCR1 wska zy wały, że na świe cie było już

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  5
Racibórz 2016

1 Urząd Wy so kie go Ko mi sa rza do spraw Ucho dź ców (UNHCR) – jed no stka ONZ od po wiedzial-
na za przy goto wy wa nie ra po r tów i sta ty styk do tyczących bieżącej sy tu a cji mi gra cy j nej na świe cie.



ponad 20 mi lio nów ucho dź ców, a je sz cze dwa lata wcze ś niej li cz ba ta wy no siła
16,5 mi lio na2. Zmia ny te naj si l niej od czuła Eu ro pa, któ ra nie ocze ki wa nie po ja -
wiła się na ma pie ce lów pod ró ży ucho dź ców. Od 1 sty cz nia do ko ń ca paź dzie r -
ni ka 2015 roku do Eu ro py napłynęło 700 ty się cy ucho dź ców. W ma r cu 2016
roku Mię dzy naro do wa Or ga ni za cja ds. Mi gra cji (OIM) mówiła już o 850 ty-
siącach. Pro blem ma so wo rosnącej li cz by ucho dź ców dotknął prze de wszyst-
kim kra je eu ro pe j skie, któ re sta nęły przed ko nie cz no ścią przy ję cia ogro mnej
rze szy imi gran tów. 

Wszy stkie te czyn ni ki za de cy do wały o tym, że pro ble ma ty ka ucho dź ców
jest w Re pu b li ce Cze skiej bar dzo aktu a l na. Ze wzglę du na spe cy fi kę śro d ków
ma so we go prze ka zu, sto sun ko wo naj szy b ciej in fo r ma cje o ucho dź cach po ja -
wiają się w In ter ne cie. W Re pu b li ce Cze skiej ist nie je wie le po rta li in ter ne to -
wych, po świę co nych do nie sie niom z kra ju i ze świa ta. Spo śród ki l ku naj bar -
dziej po czy t nych (iD NES.cz, Li do v ky.cz, No vin ky.cz, Se z nam.cz, Aktu a l ne.cz,
Blesk.cz) wy bra no najpo czyt nie j szy cze ski po rtal info rma cy j ny, iD NES.cz. Jest
to po rtal in ter ne to wy dzien ni ka „Mladá fron ta DNES”, jed nej z naj bar dziej po -
czy t nej ga ze ty w Re pu b li ce Cze skiej. Po rtal info rma cy j ny iD NES.cz fun kcjo nu -
je od 12.02.1998 r. i jest mie się cz nie od wie dza ny przez ponad 4 mi lio ny in ter -
na utów. W dzie się ciole t niej hi sto rii an kie ty Křišťálová Lupa po rtal iD nes.cz
dzie się cio krot nie zajął pie r wsze mie j s ce za naj le p sze in fo r ma cje3. 

Ce lem ar ty kułu jest zba da nie sty lu te kstów dzien ni ka r skich po świę co nych
ucho dź com na po rta lu info rma cy j nym iD NES.cz. Ana li za ma wy ka zać, ja kich
śro d ków ję zy ko wych uży wają au to rzy te kstów o ucho dź cach oraz ja kie tre ści
sta rają się za po śred ni c twem tych śro d ków wy ra zić. Omó wie nie wa r stwy ję zy -
ko wej ar ty kułów bę dzie zmie rzać w kie run ku po rów na nia spo so bów wy ra ża nia
te ma ty ki ucho dź c twa z Bli skie go Wscho du i Azji w po czy t nym cze skim po rta lu 
info rma cy j nym. 

Ba da ne ar ty kuły po chodzą z okre su od 1 sty cz nia do 30 kwie t nia 2016 roku.
Do bór ma te riału do ana li zy od by wał się kil kue ta po wo, przy wy ko rzy sta niu me -
to dy słów klu czy oraz me to dy lo so wej. W eta pie pie r wszym zna le ziono te ksty
pub li ko wa ne w po rta lu iD NES.cz w ba da nym okre sie, po sia dające w ty tu le lub
tre ści rze czo w nik uprchlík w ró ż nych fo r mach fle ksy j nych. W dru gim eta pie
ma te riał zgro ma dzo ny z ka ż de go po rta lu po dzie lo no je na trzy ka te go rie te ma -
ty cz ne: „przy jazd ucho dź ców do Re pu b li ki Cze skiej”, „po byt ucho dź ców w Re -
pu b li ce Cze skiej” oraz „wy jazd ucho dź ców z Re pu b li ki Cze skiej”. W eta pie
trze cim wyse le kcjo nowa no z ka ż dej ka te go rii te ma ty cz nej po pięć te kstów naj -
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2 Https://www.uno- fluech tlings hil fe.de/fi le a d min/re da ktion/PDF/UNHCR/UNHCR -Hal b ja hres 
be richt.pdf [15.05.2016].

3 Https://cs.wi ki pe dia.org/wiki/IDNES.cz [15.05.2016].



cie ka wszych pod wzglę dem ję zy ko wym, a w czwa r tym eta pie z ka ż dej gru py
wy bra no lo so wo je den ar ty kuł. Łącz nie uzy ska no trzy ar ty kuły, po jed nym z ka -
ż dej gru py te ma ty cz nej. 

Wstę p na cha ra kte ry styka zgro ma dzo ne go ma te riału wy ma ga okre śle nia jego 
pod sta wo wych pa ra me trów, ta kich jak tytuł, au tor, data pu b li ka cji, te ma ty ka ar -
ty kułu, ga tu nek dzien ni ka r ski, długość ar ty kułu (po da na w li cz bie zna ków ze
spa cja mi) oraz wy stę po wa nie ma te riałów do da t ko wych (zdjęć, fi l mów, itp.). 
Ta be la 1. Cha ra kte ry styka ma te riału ze bra ne go z po rta lu iD NES.cz

Tytuł ar ty kułu Au tor Data pu b li -
ka cji

Te ma ty ka
ar ty kułu

Ga tu nek
dzien ni ka r -
ski

Długość ar -
ty kułu 

Do da t ko we
ma te riały

Buďte tu šťastní, vítali
lidé ve Smilovicích
uprchlíky. Už bez
výhrůžek

Iva na
Lesková 22.01.2016

Po byt ucho -
dź ców w
ČR

In fo r ma cja
roz sze rzo -
na4

   3645
zna ków ze
spa cja mi

Fo to ga le ria
(7 zdjęć)
oraz 1 film

Lidé z Kra s lic mají
nové so u se dy. Za hra ni -
ce mi se uby to va li
uprchlíci

Petr
To man,
Václav
Šlauf

4.01.2016
Przy jazd
ucho dź ców
do ČR

In fo r ma cja
roz sze rzo na

   3645
zna ków ze
spa cja mi

1 fo to gra fia

Nechápeme kra ja ny,
kteří od je li, říkají
spokojení uprchlíci v
Českém Těšíně

Petr 
Wo j nar 27.04.2016

Wy jazd
ucho dź ców
z ČR

In fo r ma cja
roz sze rzo na

   3180
zna ków ze
spa cja mi

Fo to ga le ria
(10 zdjęć)
oraz 1 film

Ar ty kuły z po rta lu iD NES.cz po chodzą ze sty cz nia i kwie t nia 2016 roku. Re -
pre zen tują ten sam ga tu nek dzien ni ka r ski – roz sze rzoną in fo r ma cję oraz mają
po rów ny walną długość. Wszy stkie po sia dają do da t ko we ma te riały w po sta ci
zdjęć i fi l mów, do tyczących przed sta wia ne go wy da rze nia. Mają na to miast ró ż -
nych au to rów oraz zró ż ni co waną te ma ty kę. 

Języ koz na w cze de fi ni cje „ucho dź cy”
Pro blem ucho dź c twa ma cha ra kter inter dyscy plina r ny, po nie waż wcho dzi

w za kres przed mio to wy ta kich dzie dzin jak so cjo lo gia, pra wo mię dzy naro do we, 
po li to lo gia czy ge o gra fia po li ty cz na. Obe j mu je rów nież działal ność or ga ni za cji
mię dzyna ro do wych, ta kich jak ONZ czy IOM (Mię dzy naro do wa Or ga ni za cja
Mi gra cji), a ta k że wy ma ga uw z ględ nie nia usta leń in sty tu cji pra wa mię dzyna -
rodo we go, zwłasz cza Unii Eu ro pe j skiej, któ re mają bez po śred nie przełoże nie
na sy tu a cję mi gra cyjną w Re pu b li ce Cze skiej. 
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W pra wie mię dzy naro do wym po wszech nie przy j mo wa na jest de fi ni cja za -
wa r ta w Kon we ncji o sta tu sie ucho dź ców z 1951 roku. Zgod nie art. 1 cz. A ust. 2
tej Kon we ncji w ję zy ku cze skim za ucho dź cę może być uz na na oso ba, któ ra „se 
nachází mimo svou vlast a má oprávněné oba vy před pronásledováním
z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů přísluš-
nosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických
názorů, je ne s cho p na přijmout nebo vzhle dem ke sho ra uvedeným obavám
odmítá ochra nu své vla sti”5. W tej de fi ni cji zwra ca się uwa gę na trzy wa run ki,
ja kie muszą być spełnio ne, żeby oso bę mi grującą mo ż na było na zwać „uchodź-
cą”: po byt w ob cym kra ju, oba wę przed prze ślado wa nia mi w kra ju oj czy stym
oraz brak ochro ny ze stro ny pa ń stwa oj czy ste go. Ta osta t nia ce cha po zwa la od -
ró ż nić ucho dź cę od zwykłego emi gran ta, któ ry po sia da powiąza nia ze swo im
kra jem. Ró ż ni ca mię dzy uchodźcą a emi gran tem do ty czy rów nież mo ty wa cji.
Przy czyną opu sz cze nia kra ju oj czy ste go przez ucho dź cę nie jest, jak np.
w przypa d ku emi gran tów eko no mi cz nych, chęć uzy ska nia ko rzy ści ma te ria l -
nych czy wy go da oso bi sta, lecz wyłącz nie uza sa d nio na oba wa przed prze śla do -
wa niem. Je śli władze pa ń stwo we nie wywiązały się z obo wiązków wzglę dem
oby wa te li i nie za pe w niły im nie zbęd nej opie ki, wa run ków by to wych i mo ż li -
wo ści roz wo ju, oby wa te le są zmu sze ni po szu ki wać ochro ny w ob cym kra ju, za -
tem stają się ucho dź ca mi. 

Źródła języ koz na w cze nie są pre cy zy j ne w de fi nio wa niu po ję cia uprchlík.
De fi ni cje słow ni ko we łączą zna cze nie tego wy ra zu z opu sz cze niem włas ne go
kra ju, jed nak nie wszy stkie uw z ględ niają przy czy ny tego zja wi ska jako ele ment 
de fi niujący po ję cie i od ró ż niający je zna cze nio wo od po kre w ne go te r mi nu
„emi grant”6. 

Zna cze niu przy ję te mu w pra wie mię dzy naro do wym naj bli ż sza jest de fi ni cja
za wa r ta w In ter ne to wym słow ni ku współcze s ne go ję zy ka cze skie go (Slovník
současné češtiny), któ ra po da je, że uprchlík to „člověk, který utekl (před
nepříznivými podmínkami, pronásledováním, zákonem ap.”7. Ta de fi ni cja zwra -
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5 Http://www.osn.cz/wp-con tent/up lo ads/2015/03/upr chli ci.pdf [25.02.2016].
6 Emi grant – oso ba opu sz czająca mie j s ce swe go za mie sz ka nia w celu osie d le nia się w in nej

miej s co wo ści, kra ju. Słow nik po jęć ge o gra fii społeczno -eko nomi cz nej. On - li ne: http://www.edu -
pe dia.pl [20.05.2016]. Jak po dają źródła języ koz na w cze, „emigrácia to nútené ale bo dobrovoľné
vysťaho va nie z vla sti, vysťaho va lec t vo, vy h nan st vo; emi gran ti ako ce lok; v eko lo gi c kom zmy s le
vysťaho va nie živočíchov určitého dru hu z prie sto ru populácie” (G. Bruk ker, J. Opatíková, Velký
slovník cudzích slov, Bra ti s la va 2006; Słow nik ety molo gi cz ny no tu je ten wy raz jako oso b ne hasło,
po dając jego zna cze nie ‘vystěhovalec’ (J. Re j zek, Český etymologický slovník, Leda 2001,
s. 155). 

7 Http:// www.ne chy bu j te.cz/slovnik -soucas ne-ce sti ny/upr chlik [25.02.2016].



ca uwa gę na główny wy ró ż nik ucho dź cy – opu sz cze nie kra ju z po wo du nie -
zape w nie nia przez kraj oj czy sty wa run ków do pra widłowe go fun kcjo no wa nia
lub sy tu a cji za gro że nia wol no ści oso bi stej oby wa te li. Bar dziej upro sz czo na jest
słowo twó r cza de fi ni cja za wa r ta w Slovníku spisovného ja zy ka českého pod re -
dakcją B. Havránka: uprchlík ‘kdo uprchl’, wska zu je pra widłowe fo r my tego
wy ra zu oraz in fo r mu je, że jest to wy raz ne u tra l ny, w prze ciw ie ń stwie do nace -
cho wa ne go emo cjo na l nie zdro b nie nia uprchlíček8. 

Slovník českých sy no nym jako wy ra zy bli sko zna cz ne do uprchlík wska zu je
utečenec, běženec, zběh, de ze r ter9. Jak po da je Slovník současné češtiny, jed na -
ko we zna cze nie po sia da je dy nie wy raz utečenec. Zna cze nie wy ra zu běženec jest
już sze r sze – ‘člověk, který opu stil svou vlast’ i od po wia da ra czej zna cze niu
wy ra zu emi grant. Dwa osta t nie wy ra zy bli sko zna cz ne – zběh i de ze r ter – od -
noszą się do żołnie rzy i osób walczących w ob ro nie kra ju. Słow nik současné
češtiny w obu przy pa d kach po da je de fi ni cję: „voják, který utekl od vo j ska ap.
a tím porušil své po vin no sti”10. Z ko lei inny Słow nik sy no ni mów jako wy ra zy
bli sko zna cz ne do słowa uprchlík wska zu je emi grant; utečenec; přesídlenec11.
Mo ż na jed nak sądzić, że wy raz emi grant tra kto wa ny jest jako naj bar dziej od -
legły zna cze nio wo, sko ro w in nych słow ni kach pod tym hasłem nie wy stę pu je
uprchlík jako wy raz bli sko zna cz ny, a je dy nie vystěhovalec; vy h na nec, vyhoště-
nec12. Przez Slovník současné češtiny le ksem emi grant de fi nio wa ny jest jako
„člověk, který opu stil (zprav. z politických důvodů) rod nou zemi a usa dil se jin -
de”13. Z po rów na nia tych eks pli ka cji wy ni ka, że wy jazd z kra ju w przy pa d ku
emi gran ta jest wy bo rem, dla ucho dź cy – ko ni cz no ścią. To ró ż ni ca zgod na
z podsta wo wy mi roz róż nie nia mi prze prowa dza ny mi w pra wie mię dzy naro do -
wym. 

Z pun ktu wi dze nia sty li sty ki wie lo zna cz ny wy raz styl oz na cza „způsob cíle-
vědomého výběru a uspořádání (organizování) jazykových prostředků, který se
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8 Slovník spisovného ja zy ka českého za vedení B. Havránka (hlavního re da kto ra), J. Běliče,
M. He l c la a A. Jedličky, zpra co val lexikografický ko le ktiv Ústavu pro ja zyk český ČSAV. On - li -
ne: http://ssjc.ujc.cas.cz. Wa r to ta k że wspo mnieć, że Ottův slovník naučný po cho dzący z 1888
roku w ogó le nie no tu je ta kie go te r mi nu, na to miast za wie ra hasło upr chlec, któ re oz na cza
‘uprchlik vojensky’ (Ottův slovník naučný, Pra ha 1888–1903, díl 24, s. 207). Odsyła ta k że do
hasła zbeh, w któ rym czy ta my: „branný příslušník vo j ska, který opu sti bez ohlášní a trva le rady
svého zástu- pu s úmyslem uni k no u ti po vin no sti branné” (Ottův slovník naučný 1888–1903, díl
27, s. 487). 

9  Http://www.ne chy bu j te.cz/slovni k-ce skych- syno nym [25.02.2016].
10 Http:// www.ne chy bu j te.cz/slovnik -soucas ne-ce sti ny/upr chlik [25.02.2016].
11 Http://www.slov nik- sy no nym.cz [25.02.2016].
12 Http://slov nik- cizi ch-s lov.abz.cz [25.02.2016].



uplatňuje při ge ne zi te x tu; v ho to vem ko mu ni ka tu se pak pro je vu je jako prin cip
or ga ni za ce jazykových jed no tek, který z části a jed not li vo sti tvoři jed no tu vy ho- 
vující komunikačnímu zaměrovi au to ra” (Čechová… 2003, s. 17). Styl jest za -
tem na da wa ny komu ni ka to wi już w mo men cie jego two rze nia i re a li zu je cel na -
da w cy wy po wie dzi. Do bór i or ga ni za cja śro d ków ję zy ko wych od po wia dają
fun kcji, jaką ma pełnić ko mu ni kat. Syn te ty cz nie uj mują to za gad nie nie pol scy
ba da cze, Ha li na Kur ko wska i Sta nisław Sko ru p ka, twierdząc, że styl to „ze spół
śro d ków języko wo-sty listy cz nych, a więc śro d ków pełniących ekspre sywno -im -
pre sywną fun kcję w wy po wie dzi” (Kur ko wska, Sko ru p ka 1959, s. 2). Na le ży
przy tym pod kre ślić, że o sty lu wy po wie dzi de cy dują ty l ko te śro d ki ję zy ko we,
któ re są szcze gó l nie przy da t ne ze wzglę du na cel, jaki chce osiągnąć na da w ca
wy po wie dzi. Ele men ty po sia dające w jed nej wy po wie dzi wa r tość sty li styczną,
w wy po wie dzi o in nej fun kcji mogą nie mieć ta kie go zna cze nia. 

 Po j mując styl jako włas ność ko mu ni ka tu, na le ży wziąć pod uwa gę nie ty l ko 
śro d ki ję zy ko we. Jak ka ż da dys cy p li na języ koz na w cza, rów nież sty li sty ka po -
sia da część para dy g ma tyczną, czy li no r my two rze nia okre ślo ne go sty lu, i syn ta -
g ma tyczną – zróż ni co wa ne mo ż li wo ści ich uży cia i połącze nia w te k ście. Au to -
rzy Současné české sty li sti ki do chodzą w tym za kre sie do ana lo gi cz nych wnio -
sków jak dys ku tan ci na łamach pol skie go cza so pi s ma „Sty li sty ka”, do strze gając 
po trze bę włącze nia w ob szar ana li zy sty lu śro d ków nie wer ba l nych. Opo wia dają 
się za sze ro kim ro zu mie niem po ję cia styl, a za tem za uw z ględ nie niem w ba da -
niu sty lu za le ż no ści wy stę pujących w całej sy tu a cji komu nika cy j nej, któ rej ję -
zyk jest ty l ko jed nym z ele men tów (Čechová… 2003, s. 18). Na le ży przy tym
pa mię tać, że styl może wy ka zy wać ce chy indy widu a l ne oraz wspó l ne te kstów
da nej gru py. W wy ni ku ana li zy sty lu wy po wie dzi mo ż na uzy skać in fo r ma cje
do tyczące cech indy widu a l nych ko mu ni ka tu lub au to ra. Z dru giej jed nak stro ny
styl sy tu u je dany ko mu ni kat w gru pie te kstów po do bnych do nie go pod wzglę -
dem fun kcji, czy li świa d czy o pe w nej jego stan da ry za cji.

Mając na uwa dze po wy ższe właści wo ści sty lu, przy j mu je my, za Bo hu s la -
vem Havránkiem, że styl to „způsob užití (výběr) jazykových prostředků v da -
nych jazykových pro je vech jak pod le je jich konkrétního cíle fo r my a si tu a ce,
tak pod le individualizačního zaměření […] mluvičního resp. pi sa te le” (Hav-
ránek 1963, s. 77, cyt. za: Minářová 2010, s. 11). Styl jest zde ter mino wa ny sy -
tu acją ko mu ni ka cyjną, a prze de wszy stkim ce lem na da w cy ko mu ni ka tu. Obe j -
mu je za rów no sfe rę le ksy kalną, jak i skład niową. 

Styl pub licy sty cz ny na tle in nych sty lów fun kcjo na l nych 
Wśród pod sta wo wych właści wo ści ję zy ka, w ob rę bie któ re go wy kształcać

się mogą ró ż ne od mia ny sty li sty cz ne, wy mie nia się zdo l ność do obsługi wa nia
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ró ż nych dzie dzin ży cia społecz ne go. Ję zyk, uży wa ny w sy tu a cjach komu nika -
cy j nych ty po wych dla da nej sfe ry ży cia, wy kształca pe wien ze spół cech chara -
ktery sty cz nych. Jak za zna czają au to rzy Součsné české sty li sti ki, „při zobecnění
okru hu výrazových prostředků plnících jed nu a tutéž konkrétní fun kci nebo fun -
kce přibližně stejné a při pomíjení indi vidu a li ty, kte rou do te x tu a jeho vý-
sledné pod oby vnáší au tor, dospíváme k vymezení funkčního sty lu” (Čecho-
vá… 2003, s. 37). Mię dzy wy po wie dzia mi re a li zującymi ten sam cel, tworzą się 
za tem po do bie ń stwa fo r ma l ne. Ich wy stę po wa nie opie ra się na po wta rzal no ści
do bo ru śro d ków ję zy ko wych w wy po wie dziach mających pełnić okre ślo ne fun -
kcje w ży ciu społecz nym. Z tego wzglę du wy od rę b nia się ró ż ne od mia ny funk-
cjo na l ne ję zy ka, zwa ne rów nież sty la mi. O swo i sto ści da ne go sty lu nie de cy -
dują po szcze gó l ne śro d ki ję zy ko we, któ re mogłyby wy stę po wać ta k że w in nych 
sty lach, lecz wza je m ne za le ż no ści mię dzy tymi ele men ta mi i ich pod porządko -
wa nie pod sta wo wej fun kcji wy po wie dzi. W za le ż no ści od spe cy fi ki da ne go sty -
lu, te same śro d ki ję zy ko we mogą pełnić roz ma i te fun kcje i za j mo wać ró ż ne
miej- sce pod wzglę dem wa ż no ści. Wyod rę b nie nie od mian sty lo wych i ich cech 
cha- rakte ry sty cz nych prze ni ka do świa do mo ści społecz nej i jest uw z ględ nia ne
przy two rze niu ko le j nych te kstów.

Na zwy sty lów fun kcjo na l nych zmie niały się wraz z roz wo jem my śli języ -
koz na w czej (Minářová 2010, s. 39–40). Przyglądając się doty ch cza so wym sy -
ste ma ty kom w cze skiej sty li sty ce za do mi nujące mo ż na byłoby uz nać czte ry
sty le fun kcjo na l ne: prostěsdělovací (da w niej po to cz ny), odborný, publicistický
i umělecký. Współcze ś nie do gru py sty lów fun kcjo na l nych za li cza się ta k że styl
administrativní, řečnický, ewen tu a l nie da l sze: esejistický, konverzační, epi sto-
lární (styl ko re spon den cji li sto wej), učební, reklamní itp. U po szcze gó l nych au -
to rów mo ż na się spo t kać ta k że z in ny mi sty la mi, ta ki mi jak styl žurnalistický. 

Kla sy fi ka cje sty lów są bar dzo ró ż no rod ne, po nie waż mogą wy wo dzić się
z roz ma i tych fun kcji ję zy ka. Według naj bar dziej obie kty w ne go sty lo twór cze go
czyn ni ka, ja kim jest fun k cja ko mu ni ka tu, po le gająca na prze ka zie in fo r ma cji,
wy ró ż nić mo ż na sty ly sdělovací oraz sty ly este ti c ky sdělné (Čechová… 2003,
s. 39). W te kstach pie r wsze go sty lu pier wszo p la nową rolę od gry wa mery to ry cz -
na za wa r tość prze ka zu, jego wa r tość info rma cy j na. Ró ż ny spo sób re a li za cji fun -
kcji info rma cy j nej pro wa dzi do wyod rę b nie nia ta kich sty lów jak styl pro-
stěsdělovací, administrativní (admi ni stra cyj ny), publicistický (pub licy sty cz ny)
oraz odborný (fa cho wy). W tych sty lach na plan pie r wszy wy su wa się aspekt
komu nika cy j ny, zdo l ność ko mu ni ka tu do prze ka zy wa nia in fo r ma cji, dla te go
sty le na leżące do tej gru py by wają okre śla ne jako sty le věčné (sty le mery to ry cz -
ne). Sty ly este ti c ky sdělné są chara ktery sty cz ne dla pro zy, po ezji i dra ma tu, dla -
te go by wają też na zy wane sty la mi li te ra tu ry pię k nej. Sty lo wa sfe ra ko mu ni ka -
tów dzien ni ka r skich wy kształciła się we w pełni oso b ny ob szar ko mu ni ka cji.
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Cze ska sty li sty ka na okre śle nie sty lu te kstów w śro d kach ma so we go prze ka zu
sto su je naj czę ściej po ję cie styl publicistický14. Jest to obe c nie je den z gru py sty -
lów sdělovací.

Te ksty na leżące do ob sza ru sty lu publi cysty cz ne go posługują się wy ra za mi
i związka mi wy ra zo wy mi właści wy mi in nym dzie dzi nom: po li ty ce, eko no mii,
ku l tu rze, han d lo wi, pra wu, dy p lo ma cji, itp. W swo ich ob sza rach uży cia wy ra zy
te mają ści śle okre ślo ne zna cze nie i wraz z nim są prze no szo ne na grunt in fo r -
ma cji dzien ni ka r skiej. Nie któ re z tych śro d ków ję zy ko wych okre śla ne są jako
pub li ci s my (pub li cy z my) – wy ra zy i związki wy ra zo we za uto maty zowa ne
i przyję te jako własne przez styl pub licy sty cz ny, choć pie r wo t nie za czer p nię te
z in nych dzie dzin ży cia pub li cz ne go (Čechová… 2003, s. 212). Część z nich
w sty lu pub licy sty cz nym uży wa na jest w in nym lub sze r szym zna cze niu, a nie -
kie dy zy sku je nowe kon te ksty uży cia. 

Na prze ciw ległym bie gu nie dzien ni ka r stwa, re a li zującego za sa dę rze te l ne go
i kon kre t ne go info r mo wa nia o naj waż nie j szych wy da rze niach, leży ten den cja
prze ciw na – wy ra ża nie nie okre ślo ne, nie kon kre t ne. Zna j du je się tu słow ni c two
uo gó l niające in fo r ma cję (zneurčitění pro po zi ce), np. zdro je, masy, směry, veřej- 
nost, odpovědná místa itp. Po wo dy ich uży cia mogą być ró ż ne. Au tor może być 
ogó l ni ko wo poin for mo wa ny o zda rze niu i nie znać szcze gółowych da nych, mo- 
że rów nież za cho wy wać się dyp loma ty cz nie, nie uja w niając szcze gółów, być
może rów nież de ta le nie in te re sują czy te l ni ków ar ty kułu. 

Ob ra zo wa nie w te kstach dzien ni ka r skich (obrazená vy jadržení) opie ra się
najczę ściej na przełoże niu ko no to wa nych zna czeń, na dokład nym prze nie sie niu
my śli w sfe rę zna czeń meta fo ry cz nych (Čechová… 2003, s. 213–214). Cha rak-
tery sty cz ne dla tego sty lu są ob ra zo we po rów na nia i me ta fo ry, któ re mogą być
uwa ża ne za wa ż ny prze jaw aktu a li za cji śro d ków ję zy ko wych w sty lu pub licy -
sty cz nym. Aktu a li za cja, je śli wy stę pu je czę sto, pod le ga auto ma ty za cji. W wy ni -
ku tego pro ce su two rzy się ob szar słow ni c twa po wta rzającego się we właści -
wym mu sty lu te kstów dzien ni ka r skich. Oprócz me ta for i po rów nań do ta kich
śro d ków wy ra zu na le ży za li czyć ta k że me to ni mię, syn ek do chę, per soni fi ka cję
i in. Ich za da niem jest po bu dze nie zain tere so wa nia czy te l ni ka oraz do da nie
teksto wi pla sty cz no ści. 
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14 W li te ra tu rze przed mio tu wy stę pu je ta k że po ję cie styl novinařský lub styl žurnalistický.
Z uwa gi jed nak na tra dy cję cze skiej sty li sty ki, posługu je my się naj czę ściej wy stę pującym w li te -
ra tu rze przed mio tu te r mi nem styl publicistický. Mamy jed na k że świa do mość jego nie precy zyj no -
ści i nie pełnej adek wa t no ści do pi sy wa ne go za gad nie nia. Te ksty info rma cy j ne, któ rych nad rzędną 
funkcją jest po wia da mia nie, ró ż nią się wsza k że od te kstów publi cy sty cz nych, wy ra żających opi -
nie, a wie le cech ar ty kułów publi cy sty cz nych jest wręcz niedo pusz cza l nych w te kstach info rma -
cy j nych. 



Me ta fo ry ka w te kstach dzien ni ka r skich jest dość pro sta, a od me ta for li te ra c -
kich ró ż ni się tym, że mo ż na ją jed noz na cz nie roz szy fro wać. Wraz z rosnącą
czę stot li wo ścią sto so wa nia meta fo ry cz nych sfo r mułowań, ma le je ich sty li sty cz -
na akty w ność (Čechová… 2003, s. 215). Na przykład prze no ś nia mno ho lidi
i moře jako re pre zen ta cja cze goś wie l kie go pro wa dzi do za ni ku czę sto uży wa -
ne go wy ra że nia moře lidi. Czę sto wy stę pujący w te kstach dzien ni ka r skich jest
typ me ta fo ry ki, wy ko rzy stujący per soni fi ka cję. Jego ce lem jest oży wie nie
przedmio tów lub zja wisk oraz na da nie te ksto wi wię kszej dy na mi ki. Chara ktery -
sty cz ne jest ta k że wyko rzy sty wa nie w połącze niach wy ra zo wych słów, za czer-
p nię tych z in nych, wyspe cjali zo wa nych ob sza rów ko mu ni ka cji, np. słow ni c two
eko no mi cz ne lub admi ni stra cyj ne. Je śli wy two rzo ne ob ra zy są nowe i uży te nie -
ocze ki wa nie (nově utvořená obrazná vyjádření), a jed no cze ś nie do brze od dają-
ce sy tu a cję, którą opi sują, stają się śro d kiem sty lo wej aktu a li za cji (Minářová
2010, s. 60), np. za du je vítr naděje, pro ra zit led ve vývoji vztahů, začal pod ni-
katelský ka ba ret.

Styl pub licy sty cz ny, zwłasz cza w od mia nie pi sa nej, sto su je rów nież śro d ki
kon de nsa cji skład nio wej (prostředky syntaktické kon de nza ce) (Minářová 2010,
s. 59). Jako me cha ni cz ne spo so by uści śla nia kon stru kcji syn ta kty cz nych mo ż na
za li czyć nie któ re usta lo ne kon stru kcje, któ re są po zba wio ne pie r wo t nych przy -
im ków. W ich mie j s ce zo stały wsta wio ne inne, tworząc za uto maty zowa ne śro d -
ki wy ra zo we. Na leżą do nich np. wy ra że nia przy im ko we: u příležito sti, v rámci, 
v za j mu, v du chu, v okru chu, na úseku. Wy stę po wa nie nie ory gina l nych przy im -
ków (nepůvodní předložky) nie jest ty po we ty l ko dla sty lu publi cysty cz ne go,
lecz wy stę pu je ta k że w in nych sfe rach ko mu ni ka cji, np. w ad mi ni stra cji. Dzię ki 
temu prze ni kają do dzien ni ka r stwa, gdzie mają szcze gó l nie wy soką czę sto t li -
wość uży cia całych zauto maty zo wa nych konstru kcji, np. u příležito sti letošních
os lav, v rámci pohlubování spolupráce, v za j mu spra ved l no sti a li d sko sti, v du -
chu závěrů kon fe ren ce, v okru chu působnosti. W sty lu pub licy sty cz nym wy stę -
pu je ta k że, zwłasz cza w ob sza rze poli ty cz ne go dzien ni ka r stwa info rma cyj ne go,
do cho dzi czę sto do na gro ma dze nia in fo r ma cji. Wy po wiedź jest prze sy co na fa -
kta mi, prze wa ż nie z uży ciem dopełnia czo wych kon strukcji skład nio wych
(hromadění genitivních va zeb), np. účastníci londýnského zasedání pracovní
komi se stálého mezinárodního styčného světového kon gre su mírových sil jed na -
li o…  

W ko mu ni ka cji ję zy ko wej w ję zy ku cze skim ty po we jest wy stę po wa nie kon -
stru kcji skład nio wych, okre śla nych jako tzw. nepravé věty vedlejší (Čechová…
2003, s. 222). Są to zda nia przy po mi nające w bu do wie zda nia pod rzęd nie
złożo ne, jed nak pod wzglę dem zna cze nio wym wy ka zują współrzęd ność obu
członów. Wy ko rzy sta nie za im ka względ ne go w mie j s cu spó j ni ka, łączącego
zda nia, wy ni ka np. z nie dbałości mówiącego. Kon stru kcje z uży ciem ta kich
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zdań zna j dzie my w ró ż nych ty pach ko mu ni ka tów dzien ni ka r skich, np. XY přijel 
(kam), zavítal (kam), navštivil (co), kde se sešel (s někým), itp. albo vy sto u pil,
pro mlu vil, uvedl XY, který zdůraznil, itp. 

Te ksty dzien ni ka r skie za wie rają nie kie dy ce lo wo uży te wy ra zy i wy ra że nia
emo cjo na l ne (vyjádření expresívní). Do ty czy to prze de wszy stkim te kstów
publi cy sty cz nych, w któ rych za sto so wa ne słow ni c two emo cjo na l ne wpływa na
od czu cia i poglądy czy te l ni ków. Źródłem wy bo ru ta kich form jest nie ty l ko ję -
zyk li te ra cki, ale rów nież naj no wsze fo r my ję zy ka na ro do we go. Z ję zy ka po to -
cz ne go w sty lu pub licy sty cz nym wy stę pują np. wy ra zy sekýrovat, klábosit,
kumpán, nervák (Čechová… 2003, s. 60).

Wtrące nia wy stę pują we wszy stkich sty lach fun kcjo na l nych. Są jed na k że ta -
kie, któ re są właści we sty lo wi publi cysty cz ne mu. Na leżą do nich wtrące nia
(vsu v ky a. pa ren te zy), w któ rych au tor do pu sz cza do głosu inne oso by, np. świa -
d ków zda rze nia lub odsyła do in ne go źródła in fo r ma cji (Čechová… 2003,
s. 60). Za ich po śred ni c twem au tor może ta k że przy po mi nać czy tel ni ko wi in fo r -
ma cje, któ re są mu zna ne, np. jak známo, jak se říká, jak říká sta re české pří-
sloví lub odwołuje się do słów kon kre t nej oso by, np. jak (někdo) řekl, jak (ně-
kdo) na psal, itp. Śro d ki te wpro wa dzają do ko mu ni ka cji bez po śred niość, świad- 
czą nie kie dy sto sun ku au to ra do opi sy wa nych zda rzeń. W nie któ rych te kstach
wy stę pują uta r te pa ren te zy, np. jak hlásí prezidencká kancelář, jak to uvádějí
zahraniční zpravodajové, jak to oznámil zdroj, který se nepřeje být jmenován,
jak čteme na stránkách ti sku itp. 

Wpro wa dza nie cu dzych my śli i poglądów za po mocą cu dzysłowiu zna ne jest 
od da w na, ale do pie ro w osta t nim cza sie sta je się formą chę t nie wy ko rzy sty -
waną. Sto so wa nie mowy nie za le ż nej w te kstach dzien ni ka r skich jest bar dzo
czę ste; nie kie dy cały aka pit ar ty kułu składa się z cy to wa nych wy po wie dzi świa -
d ków zda rze nia, po prze dza nych fo r mułami wpro wa dzającymi. Nowy ko mu ni -
kat składa się za tem z po mnie j szych ko mu ni ka tów, a tekst dzien ni ka r ski –
z tekstów ist niejących wcze ś niej, np.: 

„Žádný z našich klientů nám objednaný za jezd neodřekl,” zdělil nám ředitel cestovní kancelaře 
XY. „Včera s námi odletěla další sku pi na turistů.” do dal. 

Tego ro dza ju inter te kstua l ność jest jedną z naj wy ra ź niej wi do cz nych cech
współcze s ne go sty lu publi cysty cz ne go, wi doczną zwłasz cza w te kstach in fo r -
macy j nych. 

Stru ktu ra ar ty kułów z po rta lu iD NES.cz
Jak wspo mnia no we wstę pie, po rtal iD NES.cz ma cha ra kter info rma cy j ny.

Mo ż na byłoby ocze ki wać, że kon stru k cja pub li ko wa nych na nim ar ty kułów, bę -
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dzie przy po mi nała ar ty kuł info rma cy j ny z pra sy tra dy cy j nej. Trze ba jed na k że
wziąć pod uwa gę spe cy fi kę ko mu ni ka cji za po śred ni c twem In ter ne tu, czy li
m.in. hiper te ksto wość, kolo k wia l ność, mul time dia l ność, dy na mi cz ność15. 

Tytuły ar ty kułów są atra kcy j ne i mają po bu dzić zain tere so wa nie od bio r cy te -
ma tem, a jed no cze ś nie za cho wują związek z tre ścią ar ty kułu (Sułek- Ko wa l ska
2002). Są zróż ni co wa ne fo r ma l nie, a wy ko rzy sta nie cie ka wych spo so bów sfo r -
mułowa nia tytułu ma na celu zwró ce nie uwa gi od bio r cy. Wy ko rzy stu je się
w nich naj czę ściej cy tat, po któ rym wy stę pu je do po wie dze nie, na kre ślające
kontekst wy po wie dzi i w ten spo sób wska zujące naj wa ż niejszą in fo r ma cję w ar -
ty ku le. Tytuł Nechápeme kra ja ny, kteří od je li, říkají spokojení uprchlíci v Čes-
kém Těšíně po zwa la do da t ko wo na uzu pełnie nie tre ści o okre śle nie wa r to ściu-
jące – spokojení, któ re po sia da po zy tywną ko no ta cję, a za ra zem w spo sób zwięz-
ły pod su mo wu je sy tu a cję ucho dź ców w Cze skim Cie szy nie. 

Inny tytuł, Buďte tu šťastní, vítali lidé ve Smilovicích uprchlíky. Už bez vý-
hrůžek, oprócz wy ko rzy sta nia cy ta tu, za wie ra wy eks pono wa ny w fo r mie od -
dzie l ne go wy po wie dze nia wy raz eks pre sy w ny výhrůžky, mający ko no ta cję ne -
ga tywną. Zain tere so wa nie od bio r cy zo sta je po bu dzo ne przez nie spo dzie wa ne,
kon tra sto we ze sta wie nie po zy ty w nych uczuć, wywołanych przez pie r wsze zda -
nie, z ne ga tyw ny mi, wy ni kającymi z dru gie go wy po wie dze nia. 

Nagłówek osta t nie go ar ty kułu z po rta lu iD NES.cz jest nagłów kiem info rma -
cy j nym16, ale au to rzy i w tym przy pa d ku za dba li o atra kcyjną fo r mę. Nagłówek
składa się z dwóch zdań: Lidé z Kra s lic mají nové so u se dy. Za hra ni ce mi se
ubyto va li uprchlíci, z któ rych pie r wsze sta no wi opis in te re sującego czy te l ni ka
szcze gółu – no we go sąsie dz twa mie sz ka ń ców Kra s lic, a dru gie prze ka zu je
właściwą in fo r ma cję i za po wiedź te ma tu ar ty kułu. Zain tere so wa nie od bio r cy
po bu dza się tu taj po przez przy wołanie sko ja rzeń ze zna jomą, bliską czy tel ni ko -
wi prze strze nią włas ne go mie j s ca za mie sz ka nia, z którą związane są re la cje
sąsie dz kie. 

Śró d ty tuły porządkują ko m po zy cję ko r pu su, dzieląc go na czę ści po świę co -
ne in nym za gad nie niom. Trze ba przy tym za uwa żyć, że tytuł główny w oma -
wia nych ar ty kułach też spełnia rolę śród ty tułu dla na stę pującej po nim pa r tii ko -
r pu su. Od po zo stałych śród ty tułów ró ż ni się jed nak tym, że mie ści w so bie te -
ma ty kę wszy stkich czę ści ko r pu su. Tra ktując tytuł główny jako rów no cze s ny
śród ty tuł dla pie r wszej pa r tii ar ty kułu, mo ż na po wie dzieć, że w ko r pu sie te kstu

Styl ar ty kułów o ucho dź cach z Bli skie go Wscho du i Azji... 81

15 Sze rzej na te mat tych cech zob. Grze nia 2006.
16 Nagłówki info rma cy j ne to wa rzyszą naj czę ściej te kstom po wia da miającym o no wych fak-

tach. Mają mo ż li wie jak naj kró cej i zro zu mia le stre sz czać isto tę zda rze nia (Wo r so wicz 2006, s. 16).



Nechápeme kra ja ny… wy stę pują dwie czę ści, Lidé z Kra s lic…– trzy, Buďte tu
šťastní…– dwie.

Zgod nie z za le ce nia mi te kstu dzien nika r skie go, śród ty tuły zwię ź le i w pro -
stej fo r mie ję zy ko wej uj mują naj wa ż niejszą in fo r ma cję, roz wi janą w ko le j nych
aka pi tach, np. Do ra zit má k německým sousedům až devadesát uprchlíků [Lidé
z Kra s lic]. Śró d ty tuły mogą też mieć cha ra kter wy im ków. Np. śró d ty tuł Toto
bude náš stát zo stał za czer p nię ty z jed ne go z da l szych aka pi tów ko r pu su: 

„Toto bude náš stát. Domů se už nevrátíme. Tamní společnost nás ne ch ce. Mám strach. Po
Islámském státu může přijít ještě horší režim,” svěřila se novinářům například šestačtyřicetiletá
May (Buďte tu šťastní…).

We wszy stkich ba da nych te kstach pod nagłów kiem, za wie rającym tytuł,
umie sz czo ny zo stał kró t ki, wy ró ż nio ny gra fi cz nie lid, któ ry wpro wa dza czy te l -
ni ka w te mat i ma na celu za chę ce nie od bio r cy do prze czy ta nia da l szej czę ści
ar ty kułu. Lidy oma wia nych ar ty kułów nie wy ró ż niają się wy szu kaną formą.
Prze wa żają lidy stre sz czające17, np. 

Sku pi na devatenácti křesťanských uprchlíků z Iráku, která žila v rekreačním středisku v Sobě-
šovicích na Frýdecko-Místecku, se od úterý za by d lu je ve čtyřech by tech v Českém Těšíně. Vlast-
ní bydlení i po moc České re pu b li ky oceňují. Od chod je jich krajanů v Brně a Jihlavě nechápou
(Nechápeme kra ja ny…). 

Wa r to zwró cić uwa gę, że ten lid wpro wa dza sze r szy kon tekst zda rzeń oraz
za po wia da treść ar ty kułu. Pie r wsze zda nie nie odwołuje się bez po śred nio do
przed mio tu ar ty kułu, lecz przy wołuje inne wy da rze nie, prze no si ny ucho dź ców
z So bie szo wic do Frydec ko-mi stec kie go. Dzię ki temu czy te l nik po tra fi umie j s -
co wić nowe wy da rze nie w kon te k ście osta t nich do nie sień o ucho dź cach. Lid za -
po wia da ta k że sze r szy kon tekst – bę dzie to ar ty kuł o prze my śle niach i opi niach
ucho dź ców w Cze skim Cie szy nie na te mat po by tu i po mo cy, udzie l nej im przez 
Re pu b li kę Czeską.

Rów nież osta t ni ar ty kuł za wie ra naj pro stszy pod wzglę dem bu do wy lid stre -
sz czający: 

Čtrnáctičlenná sku pi na křesťanských uprchlíků z Iráku, která přijela o víkendu na Frýdec-
ko-Místecko, začíná nový život v duchovním a vzdělávacím středisku Ka r mel ve Smilovicích.
V neděli do po led ne je vítali místní křesťané z obce i okolí při společné bo ho s lužbě (Buďte tu
šťastní…). 

Au to rzy po dają tu naj waż nie j sze in fo r ma cje, któ re sta no wią isto tę wy da rze -
nia, nie sto sując żad nych za bie gów ję zy ko wych pod noszących atra kcy j ność
wprowa dze nia.
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17 Lid stre sz czający – naj czę ściej wy stę pująca fo r ma wpro wa dze nia. Wy ka zu je wy so kie wa lo -
ry info rma cy j ne, jest jed nak mało atra kcy j na dla słucha czy. Dzien ni ka rze czę sto sto sują ją, gdy
bra ku je im cza su na prze my śle nie wstę pu (Fras 1999, s. 63; por. Ste ciąg 2006, s. 178).       



W ba da nym ma te ria le wystąpił ta k że lid opi so wy18. W ar ty ku le o za mie sz ka -
niu czwo r ga Paki sta ń czy ków w sąsie dztwie Kra s lic lid brzmi na stę pująco: 

Byt o dvou pokojích a malá kuchyňka. Tak vypadá ubytování čtyř Pákistánců v německém
městě Klin gen t hal, které sousedí s Kra s li ce mi. Noví obyvatelé ujišťují, že nechtějí dělat žádné
problémy (Lidé z Kra s lic…). 

Kró t ki opis mie sz ka nia ucho dź ców kon cen tru je uwa gę od bio r cy na cie ka -
wym, choć wca le nie naj istot nie j szym szcze gó le. Dzię ki ta kiej fo r mu le od bio r ca 
może si l niej uto ż sa mić się z sy tu acją przed sta wioną w ar ty ku le i od nieść ją do
włas nych do świa d czeń. 

Ko r pus ar ty kułu sta no wi usz cze gółowie nie zasyg nali zo wa nej te ma ty ki oraz
pre zen tu je zgro ma dzo ny przez dzien ni ka rza ma te riał doku men ta l ny. We wszy -
stkich ba da nych te kstach dzien ni ka r skich ko r pus po dzie lo ny jest na czę ści wy -
dzie lo ne śród ty tułami19. Ka ż da część wy dzie lo na śród ty tułem zbu do wa na jest
z dwóch członów: człon ini cja l ny, za wie rający wpro wa dze nie do te ma tu, człon
główny, sta no wiący roz wi nię cie te ma tu oraz człon fi na l ny, za wie rający za ko ń -
cze nie. Na le ży zwró cić uwa gę, że człon fi na l ny jest w ba da nych te kstach zre du -
ko wa ny lub wręcz w ogó le nie wy stę pu je. 

Pie r wsza z wyod rę b nio nych czę ści nie wy stę pu je obli gato ry j nie. Spo śród
sie d miu czę ści wy stę pujących łącz nie w trzech ar ty kułach, ty l ko jed na – pierw-
sza część ar ty kułu Lidé z Kra s lic… – po sia da pełen aka pit wpro wa dzający: 

Jen několik metrů od sebe dělí Kra s li ce a Klin gen t hal. Nepozorný řidič by si možná ani ne-
všiml, že přejel z města do města a navíc překročil státní hra ni ci. A právě příhraniční město se ny- 
ní sta lo novým do mo vem pro ne ce lou dvacítku uprchlíků (Lidé z Kra s lic mají nové so u se dy…). 

Inna część po sia da upro sz czo ny wstęp, obe j mujący połowę aka pi tu:
Zatímco na posledním jednání za stu pite lst va ve Smilovicích to vřelo a mnozí lidé dávali hla si-

tě na je vo ne so u hlas s příchodem imigrantů, po příjezdu první čtrnáctičlenné sku pi ny žádné pro-
blémy ne by ly. Na opak (Buďte tu šťastní…). 

W po zo stałych przy pa d kach ka ż da część ar ty kułu roz po czy na bez po śred nio
roz wi nię ciem naj waż nie j szej, syg nali zo wa nej w śród ty tu le in fo r ma cji20. 

Ko r pu sy oma wia nych ar ty kułów po ru szają zna cz nie wię cej wątków niż su -
ge ro wałby tytuł czy na wet lid. Wielo tema ty cz ność ka ż de go ar ty kułu ma na celu 
przed sta wie nie od bio r cy jak naj pełnie jsze go ob ra zu oma wia ne go w te k ście zja -
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18 Lid opi so wy któ ry opie ra się na przed sta wie niu mie j s ca, w któ rym roze grało się zda rze nie,
będące przed mio tem ar ty kułu (Fras 1999, s. 63). 

19 Śró d ty tuł – tytuł główny dla czę ści te kstu. Po do b nie jak nagłówek, po wi nien kon cen tro wać
uwa gę czy te l ni ka na tym, co w da nym fra g men cie naj waż nie j sze (Wo r so wicz 2006, s. 17).

20 Ze wzglę dów kom pozy cy j nych bez po śred nie prze j ście do naj waż nie j szej in fo r ma cji po prze -
dzo ne bywa zda niem wpro wa dzającym. Nie jest to jed nak wyod rę b nio ny wstęp. 



wi ska. Jed no cze ś nie au tor pró bu je zain te re so wać od bio r cę, zwra cając jego uwa -
gę na je den atra kcy j ny, choć wca le nie naj sze rzej omó wio ny w ar ty ku le, fakt.
Ko m po zy cja ar ty kułu umo ż li wia czy tel ni ko wi po sze rze nie wie dzy na in te re -
sujący go te mat dzię ki wy stę pującym w ko r pu sie od nie sie niom do in nych ar ty -
kułów (np. hiperłącze o stěhování jsme psa li zde), a dzię ki uporządko wa niu
tema ty cz ne mu ułatwia czy tel ni ko wi pod ję cie de cy zji o prze rwa niu le ktu ry
w nie in te re sującym go pun kcie.

Ba da ne ar ty kuły naj czę ściej po zba wio ne są wyod ręb nio ne go za ko ń cze nia.
Mo ż na stwier dzić, że w ana li zo wa nych te kstach wy stę pu je fu zja ko r pu su z za -
ko ń cze niem21. Jedną z fun kcji za ko ń cze nia w te k ście dzien ni ka r skim jest bo -
wiem umie sz cze nie tre ści ar ty kułu w sze r szym kon te k ście. Zna cz na część ko r -
pu su prze j mu je tę fun kcję i re a li zu je ją przez roz wi ja nie całych do da t ko wych
wątków, sta no wiących tło oma wia nej pro ble ma ty ki. Np. ar ty kuł Nechápeme
kra ja ny… ty l ko w dwóch pie r wszych aka pi tach przed sta wia opi nię ucho dź ców
za mie sz kujących w Cze skim Cie szy nie o po stę po wa niu ich ro da ków. Da l sza
część ar ty kułu do ty czy or ga ni za cji ich ży cia po prze no si nach oraz in fo r mu je
o pla nach rządu cze skie go do tyczących da l szej po mo cy tym ro dzi nom. 

Je śli za ko ń cze nie w ogó le wy stę pu je, jest si l nie zre du ko wa ne i pod su mo wu -
je wia do mo ści z nie któ rych ty l ko czę ści ar ty kułu, np. 

První dvě děti už od pondělka bu dou navštěvovat církevní školu v Třinci. K di spo zi ci bu dou
mít asi sten ta, aby jim ulehčil těžké začátky v nové zemi (Nechápeme kra ja ny…).           

Zre du ko wa ne za ko ń cze nie ar ty kułu Lide z Kra s lic… po le ga na wy bo rze cy -
ta tu, któ ry mógłby sta no wić pu en tę ar ty kułu: 

„On i jeho přátelé by se rádi podívali i přes hra ni ci do Kra s lic. Zatím však nemají v pořádku
všechny papíry a také se bojí přijetí. „Ne ch ce me tam zůstat, rádi by chom ce sto va li. Můj kamarád
to také chtěl zku sit, ale čeští policisté ho za tkli. Tak raději ještě uvidíme, opra v du ne ch ce me dělat
pro ble my”, špitl pokorně (Lide z Kra s lic…).
Ta be la 2. Wy bra ne pa ra me try ko m po zy cji te kstów dzien ni ka r skich na po rta lu iD NES.cz

Tytuł ar ty -
kułu Fo r ma tytułu Typ lidu Długość lidu

Ilość in -
fo r ma cji 
w li dzie

Ilość
śród ty -
tułów

Za ko ń cze nie

Nechápeme
kra ja ny…

Nagłówek informa -
cyjno- publicy stycz -
ny

Lid stre sz czający     278
  zna ków     3    2 Zre du ko wa -

ne
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21 Sto so wa nie skró tów jest prze ja wem dążno ści do eko no mii wy po wie dzi, właści wej sty lo wi
publi cysty cz ne mu. Brak prze j rzy ste go po działu na czę ści kom pozy cy j ne ar ty kułu, może wy wo-
ływać wra że nie cha o su i utrud niać zro zu mie nie te kstu. Może to po wo do wać, że oma wia nym ar ty -
kułom brak spó j no ści te ma ty cz nej.



Lidé z Kra s -
lic…

Nagłówek
informa cyjno-
 publicy stycz ny

Lid opi so wy     191
  zna ków     3    1 Zre du ko wa -

ne

Buďte tu
šťastní…

Nagłówek info rma -
cy j ny Lid stre sz czający     362

  zna ków     2    1 Brak

Ana li za leksy kalno- styli stycz na ar ty kułów z po rta lu iD NES.cz
Zgod nie z po stu la tem Ha li ny Kur ko wskiej i Sta nisława Sko ru p ki, od mian

sty lo wych ję zy ka nie na le ży tra kto wać jako za mknię tych, wy izo lo wa nych sy -
ste mów (Kur ko wska, Sko ru p ka 1959, s. 231). Ele men ty jed ne go sty lu mogą
prze ni kać do dru gie go, wszy stkie od mia ny sty lo we fun kcjo nują w ra mach tego
sa me go ję zy ka i wchodzą ze sobą w roz ma i te re la cje. Do sty lu ba da nych ar ty -
kułów prze ni kają wpływy in nych sty lów fun kcjo na l nych. Taka po trze ba po dy -
kto wa na jest naj czę ściej te ma tyką te kstu dzien nika r skie go, któ ra wy ma ga przy -
to cze nia po jęć z ró ż nych dzie dzin ży cia pub li cz ne go (ad mi ni stra cji, po li ty ki,
ku l tu ry, itp.). Oprócz tego styl pub licy sty cz ny wy pra co wu je własne ję zy ko we
śro d ki wy ra zu, któ re w przy pa d ku te kstów po świę co nych ucho dź com zy skują
pe w ne do da t ko we ce chy. Aby je opi sać, nie zbęd ne jest prze anali zo wa nie ki l ku
naj czę ściej wy stę pujących właści wo ści sty lu publi cysty cz ne go w ze bra nym ma -
te ria le. Na leżą do nich wy ra że nia nie do okre ślo ne, le ksy ka na ce cho wa na eks pre -
sy w nie, pub li cy z my i wy ra zy bli sko zna cz ne oraz tzw. nepravé věty vedlejší
i śro d ki kon de nsa cji skład nio wej.

Słow ni c two i związki fra zeo logi cz ne za czer p nię te z in nych sty lów 
fun kcjo na l nych
 W ar ty ku le Lidé z Kra s lic… naj si l niej za zna czają się wpływy sty lu admi ni -

stra cyjne go oraz po to cz ne go. Te ma ty ka ar ty kułu – osie d le nie się ucho dź ców
w przy gra ni cz nym nie mie c kim mie ście Klin gen t hal – wy ma ga po ru sze nia pro -
ble mu de cy zji pod ję tych przez Unię Eu ro pejską w za kre sie przy j mo wa nia ucho -
dź ców, a ta k że na rzu ca ko ni cz ność po da nia in fo r ma cji geo gra fi cz nych o lo ka li -
za cji nie mie c kie go mia sta. Do sty lu publi cysty cz ne go prze ni k nęły za tem wy ra -
że nia: státní hra ni ci, příhraniční město, volný po hyb po městě a okolí. W od nie -
sie niu do kon te kstu mię dzyna rodo we go po ja wia się rów nież słow ni c two, za -
czer p nię te z ję zy ka po li ty ki (bezpečnostní si tu a ce). W fun kcji okre śle nia re la cji
or ga nów pa ń stwo wych ró ż nych kra jów uży to rów nież rze czo w ni ka protějšek,
nawiązując do jego zna cze nia „od po wied nik”, wyko rzy stywa ne go w po li ty ce
i ad mi ni stra cji mię dzy naro do wej.
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Dru ga gru pa wpływów in nych sty lów fun kcjo na l nych w oma wia nym ar ty ku -
le to słow ni c two za czer p nię te z ję zy ka po to cz ne go. Na le ży tu za li czyć wy ko -
rzy sta nie roz po wszech nio nej w co dzien nej ko mu ni ka cji ust nej fo r my pro
dvacítku uprchlíků za miast pro dva ce ti uprchlíků. Wy ra że nia po to cz ne po ja -
wiają się ta k że w opi sie mie sz ka nia ucho dź ców, np. žádný lu xus, a ta k że w od -
nie sie niu do spraw sa mych Paki sta ń czy ków, np. rádi by se podívali i přes hra -
ni ci do Kra s lic; nemají v pořádku všechny papíry; bojí se přijetí. Ze sty lu po to -
cz ne go za czer p nię te zo stały nie któ re kon stru kcje skład nio we, np. podobně to
vidí i sta ro sta Kra s lic Ro man Kotilínek, któ re przy wodzą na myśl sko ja rze nia
z co dzienną ko mu ni kacją ję zy kową.

Styl ar ty kułu Buďte tu šťastní…, tra ktującego o przy je ź dzie do Smi lo vic gru -
py chrze ści ja ń skich ucho dź ców z Ira ku, za wie ra naj wię cej ele men tów sty lu re li -
gij ne go. Odwołania do te ma ty ki re li gi j nej do tyczą mie j s ca po wi ta nia przy -
byłych (církev), na zwy gru py osób, będących wy zna w ca mi re li gii chrze ści ja ń -
skiej (křesťané), obrządków i pra ktyk re li gi j nych (společné mo d li t by, společná
bo ho s lužba). Te ma tyką ar ty kułu po dy kto wa ne są ta k że za po ży cze nia z in nych
sty lów fun kcjo na l nych, zwłasz cza sty lu admi ni stra cyjne go. W ar ty ku le wy stę -
pu je okre śle nie na zwy ośro d ka re li gij ne go, któ ry przyjął ucho dź ców (duchovní
a vzdělávací středisko Ka r mel ve Smilovicích) oraz na zwa zbo ru, do któ re go na -
le ży (místní křesťanský sbor). Sto sun ko wo naj mnie j sze są wpływy sty lu po to cz -
ne go, np. li cze b nik sto v ka, wy stę pujący w kon te k ście działania, pod ję te go przez 
przed sta wi cie la Smi lo vic i członka zbo ru chrze ścija ń skie go (přišel společně
s asi sto v kou dalších lidí ze Smi lo vic). 

Te ma tem ar ty kułu Nechápeme kra ja ny, kteří od ję li… są opi nie ucho dź ców
o or ga ni za cji ży cia co dzien ne go oraz po mo cy Re pu b li ki Cze skiej. W te k ście
naj wię cej wpływów za zna cza się z ob sza ru sty lu urzę do we go. Na leżą tu wy ra -
że nia organizovaně se přesouvat oraz za po jit se do pracovního pro ce su. W tym
sty lu utrzy ma ne jest ta k że całe wy po wie dze nie, wy ja ś niające brak in fo r ma cji
o dokład nym mie j s cu za mie sz ka nia ucho dź ców: Je jich umístění zatím z bez-
pečnostních důvodů nechtějí zástupci dia ko nie upřesnit. Z za so bu le ksy kal ne go
sty lu admi ni stra cyjne go po cho dzi wy ra że nie rekreační středisko, uży wa ne na
oz na cze nie mie j s ca doty ch cza sowe go po by tu. Za li czyć tu mo ż na ta k że wy ra zy
asy stent oraz koordinátor (vzdělávání pro je ktu), któ re są jed no cze ś nie zapo ży -
cze nia mi z ję zy ka an gie l skie go. Styl po to cz ny re pre zen tu je ty l ko wy ra że nie
przy im ko we od pondělka, okre ślające dzień roz po czę cia edu ka cji szko l nej
przez dzie ci ucho dź ców.

W ba da nym ma te ria le do strze żo no naj wię ksze wpływy sty lu admi ni stra -
cyjne go, po to cz ne go oraz re li gij ne go. W pie r wszym przy pa d ku jest to uza sa d -
nio ne ko nie cz no ścią od no sze nia się w ar ty kułach do pra cy in sty tu cji mię dzyna -
ro do wych i krajo wych, biorących udział w pro ce sie asy mi la cji ucho dź ców. Wy -
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ma ga to posługi wa nia się okre śloną ter mi no lo gią urzę dową. Zna cz ny wpływ
sty lu po to cz ne go po dy kto wa ny jest chę cią ułatwie nia czy tel ni ko wi le ktu ry i za -
ra zem wzbu dze nia wię ksze go zain tere so wa nia te ma tem. Ter mi no lo gia re li gi j na
za j mu je wa ż ne mie j s ce ze wzglę du na spe cy fi kę po li ty ki mi gra cy j nej Re pu b li ki
Cze skiej. Do tej pory przy ję to bo wiem prze de wszy stkim chrze ści ja ń skich
ucho dź ców, co wiąże się z zaan ga żo wa niem in sty tu cji re li gi j nych w pro ces
orga ni zo wa nia im po by tu w Cze chach. 
Ta be la 3. Ilość słow ni c twa z in nych sty lów fun kcjo na l nych w ar ty kułach z po rta lu iD NES.cz

Tytuł ar ty kułu Styl admi ni stra cyj ny Styl re li gi j ny Styl po to cz ny
Lidé z Kra s lic…         4         0         6
Buďte tu šťastní…         2         4         1
Nechápeme kra ja ny…         5         0         1

Oprócz ele men tów prze ni kających do sty lu publi cysty cz ne go z in nych sty -
lów fun kcjo na l nych, ist nie je cała gama śro d ków ję zy ko wych właści wych
wyłącz nie sty lo wi publi cysty cz ne mu i okre ślających jego spe cy fi kę. Z tej gru py 
w ba da nym ma te ria le naj li cz niej re pre zen towa ne są wy ra że nia nie do okre ślo ne,
le ksy ka na ce cho wa na eks pre sy w nie, pub li cy z my i wy ra zy bli sko zna cz ne.
Wy ra że nia nie do okre ślo ne

Osobną gru pę wy ra zów sta no wią wy ra że nia nie do okre ślo ne (nie kon kre t ne).
W ar ty ku le Lidé z Kra s lic… wy ra że nia nie kon kre t ne wy stę pują w od nie sie niu
do mniej isto t nych fa któw, któ re au tor chce przed sta wić w za ry sie. Mo ż na tu
zna leźć ogó l ni kową in fo r ma cję o od ległości mia sta Klin gen t hal od Kra s lic
(několik me tru, pár desítek me tru) oraz ogó l ni ko we okre śle nie od ległości
(nedaleké německé město). Okre śle nia nie kon kre t ne po ja wiają się ta k że w od -
nie sie niu do ilo ści za mie sz kałych w Klin gen t ha lu ucho dź ców (necelých dva ce ti
imigrantů). Są rów nież sto so wa ne wo bec okre śleń ilo ścio wych, w któ rych wa ż -
nie j sze są pro po rcje niż kon kre t ne li cz by. Mo ż na tu wy mie nić np. czę sto t li wość 
sto so wa nia przez paki sta ń skie go roz mów cę okre śle nia „frien d ly” (několikrát),
czy spo sób uję cia ska li nie zado wo le nia, pa nującego wśród mie sz ka ń ców Kra s -
lic (většina oby wa tel w zda niu: Uprchlíci v nedalekém německém městě jsou
hlavním tématem rozhovorů většiny oby va tel českého města). Naj wy ra ź niej au -
tor bie rze pod uwa gę fakt, iż do wy ob ra ź ni od bio r cy le piej prze ma wiają pro po -
rcje niż kon kre t ne li cz by. 

W te k ście Buďte tu šťastní… wy stę pują nie li cz ne wy ra że nia nie okre ślo ne.
Do tyczą mniej isto t nych dla te ma tu ar ty kułu kwe stii: np. li cze b no ści gru py
przy byłych na przy wi ta nie imi gran tów mie j s co wych chrze ści jan (asi sto v ka
lidí), ilo ści cer k wi, któ re re pre zen towa li ze bra ni (několik církví), cza su po trze b -
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ne go na zna le zie nie przez ucho dź ców pra cy w ich po prze dnim mie j s cu za mie -
sz ka nia (měsíce se h na li práci). Te ogó l ni ko we in fo r ma cje mają dać od bio r cy
wy ob ra że nie o wie l ko ści wy da rze nia, ja kim było przy ję cie uro czy ste przy ję cie
ucho dź ców, a ta k że o ska li pro ble mu, z ja kim bo ry ka li się przy by sze w po prze -
dnim mie j s cu prze by wa nia. 

Wy ra że nia nie do okre ślo ne w ar ty ku le Nechápeme kra ja ny… od noszą się do
za gad nień nie isto t nych z pun ktu wi dze nia te ma tu ar ty kułu. Np. Czas na uki ję -
zy ka cze skie go rów nież zo stał po da ny w przy bli że niu (zhru ba dva měsíce), po -
do b nie jak czas, w któ rym je den z ucho dź ców chciałby założyć własną re sta u ra -
cję (Ma r van Qarn by zase rád pra co val v re sta u ra cji a jed nou si i svou vlastní
otevřel). Nie po da wa nie kon kre t nej in fo r ma cji może być ta k że wy ni kiem tro ski
o bez pie cze ń stwo ira c kich ro dzin. Na przykład, pisząc o lo ka li za cji no wych
mie sz kań ira c kich ucho dź ców, au tor uży wa ogó l ni ko wej kon stru kcji skład nio -
wej: Některé patří Slezské dia ko nii, jiné soukromníkům. 

Le ksy ka na ce cho wa na eks pre sy w nie
Ty l ko w nie któ rych ar ty kułach wy stę pują przykłady le ksy ki na ce cho wa nej

emo cjo na l nie. Ar ty kuł Buďte tu šťastní… przed sta wia ser de cz ne po wi ta nie imi -
gran tów oraz po da je li cz ne przykłady prze ja wów wza je mnej sym pa tii chrze ści -
jan obu ku l tur. Przy ja z na at mo s fe ra spo t ka nia zna lazła od zwier cied le nie w li cz -
nych wy ra zach eks pre sy w nych, pełniących naj czę ściej fun kcję przy da w ki,
o pozy ty w nym na ce cho wa niu emo cjo na l nym. Np. samo spo t ka nie zo stało okre -
ślo ne wy ra że niem vřelé přijetí, chrze ści jań s cy imi gran ci przy by li do Smi lo vic – 
vítanými ho sty, ira c kie ro dzi ny przy wi ta ne zo stały vřelými slo vy, a za cho wa nie
ucho dź ców zo stało okre ślo ne w słowach: dali na je vo svou vděčnost. Po zy ty w ne 
emo cje, ja kie wywołało w przy byłych Ira ki j czy kach ser de cz ne po wi ta nie, wy ra -
żają się ta k że w bli sko zna cz nym do na zwy miej s co wo ści Smi lo vi ce sfo r mu-
łowa niu náš stát, ja kim posłużył się je den z emi gran tów w roz mo wie z dzien ni -
ka rzem. To wy ra że nie ko no tu je po zy ty w ne sko ja rze nia związane z pa ra le l nym
pod wzglę dem bu do wy po pu la r nym fra zeo logi z mem náš dům. 

W opo zy cji do tych wy ra żeń po zo stają kon stru kcje skład nio we, któ re wy ra -
żają po wszech ny ne ga ty w ny sto su nek mie sz ka ń ców Re pu b li ki Cze skiej do imi -
gran tów z Bli skie go Wscho du i Azji. Przy wołany zo stał prze bieg nie da w nych
ob rad władz Smi lo vic, na któ rym vřelo, a wie lu ze bra nych dawało hlasitě na je -
vo ne so u hlas s příchodem imigrantů. Ten kon trast zo stał wy ra zi ście za zna czo ny 
w ty tu le ar ty kułu – Buďte tu šťastní, vítali lidé ve Smilovicích uprchlíky. Už bez
výhrůžek. Słowo výhrůžka ma jed noz na cz nie zna cze nie pe jo ra tyw ne – oz na cza
stra sze nie ko goś i na su wa sko ja rze nia z za cho wa niem wro gim, a na wet agre sy -
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w nym. Pa r ty kuła už syg na li zu je, że je sz cze nie da w no miały mie j s ce po gró ż ki
wo bec imi gran tów.

W ar ty ku le Lidé z Kra s lic… słow ni c two na ce cho wa ne eks pre sy w nie po ja wia 
się w do po wie dze niach dzien ni ka rza po cy ta tach. Np. wy zna nie Paki sta ń czy ka
o śmie r ci jed ne go z jego przy ja ciół pod czas ata ków bo m bo wych, ja kie po ja wiły 
się w cza sie ucie cz ki do Eu ro py, ko ń czy się słowa mi smutně zavzpomínal Na -
uman. Wy raz smutně oz na czający na strój, jaki to wa rzy szył Na uma no wi pod -
czas wy po wie dzi, ewo ku je rów nież przy kre uczu cia czy te l ni ka. Po do b nie pa -
ren te za špitl pokorně, okre ślająca spo sób wy po wie dzi roz mów cy czy krotí emo -
ce Bohumír. Wy ra zy na ce cho wa ne emo cjo na l nie po ja wiają się jako okre śle nia
spo so bu wy po wia da nia się roz mów ców lub wska za nia celu, jaki so bie sta wia li
w swo ich wy po wie dziach. Tytuł Nechápeme kra ja ny… [iD NES.cz] po zwa la
do da t ko wo na uzu pełnie nie tre ści o okre śle nie wa r to ściujące – spokojení, któ re
po sia da po zy tywną ko no ta cję, a za ra zem w spo sób zwięzły pod su mo wu je sy tu -
a cję ucho dź ców w Cze skim Cie szy nie.

Pub li cy z my i wy ra zy bli sko zna cz ne 
Część słow ni c twa i związków fraze olo gi cz nych, pie r wo t nie za czer p nię tych

z in nych ob sza rów ży cia pub li cz ne go (ad mi ni stra cji, po li ty ki, dy p lo ma cji, eko -
no mii, ku l tu ry, itp.) zo sta je prze ję ta przez styl pub licy sty cz ny i sta no wi jego in -
te gralną część. W ba da nym ma te ria le wy stę pują ta k że wy ra zy i wy ra że nia, któ -
re uległy auto ma ty za cji wyłącz nie w te kstach po świę co nych te ma ty ce ucho dź -
ców. Duża czę sto t li wość uka zy wa nia się ar ty kułów o ucho dź cach wy two rzyła
po trze bę prze ję cia pod sta wo we go słow ni c twa, głów nie z ad mi ni stra cji i po li ty -
ki, nie zbęd ne go do opi su tej pro ble ma ty ki. 

W ar ty ku le Nechápeme kra ja ny… do ta kich wy ra żeń na leżą: pracovní pro -
ces, organizovaně se přesouvat, rekreační středisko. Mo ż na tu zna leźć ta k że
wy ra że nia, któ re pie r wo t nie na le żały do in nych dzie dzin, ale obe c nie wy stę pują 
w te kstach dzien ni ka r skich o ró ż nej te ma ty ce, nie ty l ko po świę co nych ucho dź -
com, np. hro zi lo nebezpečí, z bezpečnostních důvodů.

W ar ty ku le Lidé z Kra s lic… wy stę pu je wy ra że nie překročit státní hra ni ci,
któ re czę sto wy stę pu je w ar ty kułach o te ma ty ce ucho dź ców. Oprócz tego mo ż -
na tu zna leźć wy ra że nie pod le kliče vlády, któ re ma sze r szy za kres uży cia i mo-
że być wyko rzy sty wa ne w te kstach dzien ni ka r skich o ró ż no rod nej te ma ty ce.
W ar ty ku le po ja wia się też słowo imi grant, któ re od da w na sta no wi ele ment sty -
lu publi cysty cz ne go, ale w te kstach o te ma ty ce ucho dź ców wcho dzi w skład
pod sta wo we go, naj czę ściej wy stę pującego słow ni c twa. Spo śród związków fra -
zeolo gi cz nych właści wych sty lo wi dzien nika r skie mu mo ż na wska zać m.in. mít
v pořádku (všechny papíry), byt hlavním tématem rozhovorů, byt je v častém
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kon ta ktu, bat se (přijetí). Są to wy ra że nia związane ze sty lem co dzien nej ko mu -
ni ka cji ust nej, a ich uży cie świa d czy o tro s ce au to ra o kon takt z od biorcą i pod -
no si komu nika ty w ność ar ty kułu.

W ar ty ku le Buďte tu šťastní…, po ru szającym właś nie re li gi j ny aspekt te ma -
ty ki ucho dź c twa, po ja wiają się wy ra że nia: křesťanský uprchlík, křesťanský sbor,
duchovní a vzdělávací cen trum. Oprócz tego wy stę pu je tu wy ra że nie jednání
za stu pite lst va, po ja wiające się rów nież w nie związa nych z re li gią te kstach
o ucho dź cach. W Re pu b li ce Cze skiej osie d liła się już pe w na gru pa chrze ści ja ń -
skich ucho dź ców z Bli skie go Wscho du i Azji. Ich re li gi j na przy na le ż ność ma
zna cze nie w całym pro ce sie asy mi la cji do ży cia w no wym kra ju, dla te go wy -
mie nio ne wy żej słow ni c two re li gi j ne może prze ni kać do sty lu publi cysty cz ne go 
rów nież in nych ar ty kułów, po świę co nych te ma ty ce ucho dź ców.

W ba da nym ma te ria le wy stę pują ta k że wy ra zy bli sko zna cz ne do le kse mów
uprchlík. W ar ty ku le Lidé z Kra s lic… wy stę pu je wy ra że nie čtyř Pákistánců,
któ re jest bar dziej szcze gółowe, po da je na ro do wość oraz ilość ucho dź ców, któ -
rzy za mie sz ka li w przy gra ni cz nym nie mie c kim mie ście. Na zwa nie ucho dź ców
wy ra że niem noví obyvatelé ma po zy ty w ne za ba r wie nie emo cjo na l ne, oz na cza
za li cze nie ich w po czet mie sz ka ń ców Klin gen t ha lu oraz przy zna nie praw na le ż -
nych in nym oby wa te lom Nie miec. Wy ra że nie nově příchozí sy tu u je bo ha te rów
ar ty kułu w per spe kty wie cza so wej, akcen tując wa lor no wo ści. Za mie sz ka li w
no wym mie sz ka niu Paki sta ń czy cy są rów nież na zy wa ni zdro b nie niem sku pin -
ka, które akcen tu je ich nie wielką li cze b ność. 

W te k ście Buďte tu šťastní… wo bec le kse mu uprchlík wy stę pują w ar ty ku le
wy ra zy i wy ra że nia bli sko zna cz ne. Ucho dź cy na zy wa ni są bar dziej szcze -
gółowym wy ra że niem čtrnáctičlenná sku pi na oraz wy ra że niem, wska zującym
na wy zna nie re li gi j ne przy byłych i kraj ich po cho dze nia (křesťanští uprchlíci
z Iráku). W ar ty ku le wy stę pu je rów nież wy ra że nie o bar dziej ogó l nym za kre sie
zna cze nio wym, któ re cha ra kte ryzu je gru pę Ira ki j czy ków, wska zując na jej prze -
ży cia, związane z wojną (lidé, kteří zažili válečné útrapy a strach o holý život). 

Wy ra że nia bli sko zna cz ne, sto so wa ne na oz na cze nie ucho dź ców nie sa prze -
ja wem krea ty w no ści ję zy kowej au to ra. Są na to miast pre cy zy j ne, a ich uży cie
ma wa lor pra kty cz ny. Ka ż de z nich za wie ra do da t kową in fo r ma cję o li cze b no -
ści gru py, wy zna niu re li gi j nym lub na ro do wo ści przy byłych. 

Nepravé věty vedlejší i śro d ki kon de nsa cji skład nio wej
Wpro wa dza nie do te kstu dzien nika r skie go cy ta tów wy ma ga za cho wa nia pe -

w nej mo de lo wej kon stru kcji. Zgod nie z za le ce nia mi re da go wa nia te kstów
dzien ni ka r skich po win na to być fo r muła: wpro wa dze nie + cy tat + za ko ń cze nie.
Dwa pie r wsze ele men ty wchodzą w skład na rra cji repo r te r skiej, śro d ko wy jest
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wy po wie dzią roz mów cy. Za ko ń cze nia przy bie rają fo r mę zdań okre śla nych jako 
nepravé věty vedlejší i mają swoją ze stan dary zo waną fo r mę, składającą się na
cha ra kte ry stykę sty lu publi cysty cz ne go. Inną właści wo ścią sty lu publi cysty cz -
ne go są śro d ki kon de nsa cji skład nio wej, któ re jed na k że wy stę pują ty l ko w nie -
któ rych z ba da nych te kstów.

W ar ty ku le Lidé z Kra s lic… naj częstszą formą ko ń cze nia wpro wa dza nia cy -
ta tu jest kon stru k cja z cza so w ni kiem odvětit. Naj czę ściej uzu pełnia się ją o do -
da t ko we in fo r ma cje o kon te k ście wy po wie dzi (odvětila na otázku ohledně nově
příchozích Iva z Kra s lic, odvětil je den z oby va tel při otázce na ce stu). Po ja wiają 
się dwie pod sta wo we i ne u tra l ne emo cjo na l nie fo r my: uvedl… oraz řekl…, któ re 
jed nak stają się okazją do po da nia do da t ko wych in fo r ma cji o roz mów cy (np.
řekl úvodem třiadvacetiletý Na uman). Wy stę pu je też fo r ma dłuż sza: po psal svůj 
plán mluvčí sku pin ky, který jediný ovládá angličtinu, dająca ob raz przed mio tu
roz mo wy oraz ko m pe ten cji roz mów cy. 

W oma wia nym ar ty ku le wystąpiły trzy przykłady kon de nsa cji skład nio wej: 
1) Uprchlíci v nedalekém německém městě jsou hlavním tématem rozhovorů

většiny oby va tel českého města. 
2) Jeho hlavním důvodem k příchodu do Ev ro py je především bezpečnostní si tu -

a ce v Pákistánu a malá možnost pracovního uplatnění. 
3) Pod le kliče německé vlády totiž musí Klin gen t hal přijmout jed no ho imi gran ta 

na sto svých oby va tel. 
Osta t nie z tych wy po wie dzeń jest prze ja wem sto so wa nia kon stru kcji dopeł-

nia czo wych. 
W ar ty ku le Nechápeme kra ja ny… do mi nują fo r my: řekl… (wy stę pu je

w czterech na osiem przy pa d ków) oraz pod otkl… (wy stę pu je w trzech przykła-
dach). Osta t nia formą jest fo r ma uvedl… Ty l ko trzy za ko ń cze nia cy ta tów mają
bar dziej roz bu do wa ny cha ra kter i po dają wiek roz mów cy lub jego fun kcję.
W ar ty ku le nie wy stę pują ta k że śro d ki kon de nsa cji skład nio wej. 

Z ośmiu fo r muł kończących cy tat, wy stę pujących w ar ty ku le Buďte tu
šťastní…, pięć ma fo r mę řekl… w ró ż nych fo r mach gra ma ty cz nych. Ze wzglę du 
na treść ar ty kułu – re la cję z przy wi ta nia ucho dź ców przez chrze ści ja ń ski zbór
w pa ren te zach czę sto, oprócz stan dar do we go po da nia fun kcji roz mów cy, wska -
zu je się na kon tekst wy po wie dzi, np. říkali další do mi kro fo nu a tlumočnice
Iráčanům vše překládala. Po zo stałe pa ren te zy mają fo r my: svěřila se noviná-
řům…, líčí…, vzpomíná… W ar ty ku le nie wy stę pują też śro d ki kon de nsa cji
skład nio wej.
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Ta be la 9. Fo r muły kończące oraz kon de nsa cja skład nio wa – pod su mo wa nie ilo ścio we [iD NES.cz]

Tytuł ar ty kułu Ro dzaj fo r muł kończących
Ilość fo r muł
kończących Łącz nie 

fo r muł
kończących

Ilość
przykładów
kon de nsa cji
skład nio wej

Lidé z Kra s lic…
odvětil…
uvedl… 
řekl…
po psal svůj plán 

      2
      1
      2
      1

    6     3

Buďte tu šťastní…
řekl…
svěřila se novinářům…, 
líčí…, 
vzpomíná…

      5
      1
      1
      1

    8     0

Nechápeme kra ja ny…
řekl… 
pod otkl…
uvedl… 

      4
      3
      1

    8     0

Wy ni ka z po wy ższe go, że fo r muły kończące są roz budo wy wa ne o na stę -
pujące in fo r ma cje: wiek roz mów cy, fun k cja, jaką pełni roz mów ca, or ga ni za cja,
jaką re pre zen tu je, kon tekst wy po wie dzi lub na strój to wa rzyszący in ter loku toro -
wi. Śro d ki kon de nsa cji skład nio wej wy stę pują w ba da nym ma te ria le rza d ko,
po nie waż są skom pli ko wa ne w le ktu rze. W przy pa d ku ar ty kułów pub li ko wa -
nych w Inte r ne cie nie wy stę pują ścisłe ogra ni cze nia re da kcy j ne w długo ści ar ty -
kułów, dla te go au to rzy nie muszą ucie kać się do eko no mi cz nych pod wzglę dem 
ję zy ko wym, lecz trud nych do zro zumie nia kon stru kcji skład nio wych.

Śro d ki sty li sty cz ne
W skład śro d ków ję zy ko wych ty po wych dla sty lu publi cysty cz ne go wcho-

dzą śro d ki sty li sty cz ne. Ich rola jest szcze gó l na, po nie waż dzię ki ich uży ciu ko -
mu ni kat może zy ski wać wa lo ry este ty cz ne. Po zwa lają rów nież od działywać na
wy ob ra ź nię od bio r cy. W ba da nym ma te ria le mo ż na zna leźć przykłady na stę -
pujących śro d ków sty li sty cz nych: me ta fo ry, po rów na nia, kon tra stu, gra da cji,
anty te zy, re tro spe kcji, hiper bo li, ana fo ry, syn ek do chy.

W ar ty ku le Lidé z Kra s lic… wy stę pują wy ra że nia meta fo ry cz ne, któ re mają
cha ra kter uta r tych związków wy ra zo wych, tworzących kli sze dzien ni ka r skie.
Np. wy ra że nie pod le klíče (německé vlády) wy ko rzy stu je ho mo nim klíč w zna -
cze niu „plan, roz wiąza nie, wzór po stę po wa nia”. Po do b nie ho mo nim hra,
wchodzący w skład me ta fo ry hra čísel, sta no wiącej ana lo gię do wy ra że nia hra
slov, oz na czającego uży cie wy ra zów mających wie le zna czeń. Hra čísel w przy -
pa d ku oma wia ne go ar ty kułu oz na cza wie lość ra chun ków, działań mate ma ty cz -
nych, któ re pro wadzą do okre ślo ne go re zu l ta tu: Pod le klíče německé vlády totiž
musí Klin gen t hal přijmout jed no ho imi gran ta na sto svých oby va tel. Ve hře
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čísel to dělá 90 uprchlíků, pro ty má být na německé straně připraveno na 34
bytů. Sto sując ta kie wy ra że nie meta fo ry cz ne au tor ar ty kułu po mi ja przy ta cza nie 
czy tel ni ko wi żmud nych i nie in te re sujących wy li czeń szcze gółowych, po dając
je dy nie wy nik. 

Spo śród uta r tych me ta for w ar ty ku le po ja wia się ta k że wy ra że nie krotít emo -
ce, chara ktery sty cz ne dla sty lu dzien nika r skie go. Po pu larną me ta forą w dys ku r -
sie me dia l nym o ucho dź cach jest ta k że wy ra że nie ce sta za bezpečím, któ re wy -
stę pu je w od nie sie niu do dro gi, jaką Paki sta ń czy cy mu sie li prze być, aby do trzeć 
do bez pie cz niej dla nich Eu ro py. Me ta fo ry okre ślają rów nież na stro je pa nujące
wśród Paki sta ń czy ków i ich opi nie na te mat no we go mie j s ca za mie sz ka nia.
Wy ra że nie ne se t kal se s ne v raživostí wy ra ża po zy ty w ne emo cje roz mów cy, któ -
ry spo t kał się z akce p tacją ze stro ny swo je go no we go oto cze nia. 

W ar ty ku le wy stę pu je ta k że nie ty po we po rów na nie. Od ległość mię dzy dwo -
ma przy gra nicz ny mi mia sta mi zo stała wy ra żo na w słowach: 

Nepozorný řidič by si možná ani nevšiml, že přejel z města do města a navíc překročil státní
hra ni ci. 

Wy ra ża ono bliską od ległość mię dzy mia sta mi. Jest to rów nież fo r ma gra da -
cji, za ko ń czo na kon tra sto wym wy po wie dze niem: A právě příhraniční město se
nyní sta lo novým do mo vem pro ne ce lou dvacítku uprchlíků.

W opi sie mie sz ka nia ucho dź ców wy stę pują li cz ne zdro b nie nia (kuchyňka,
skříňky) oraz przy mio t ni ki, oz na czające wie l kość (malé, miniaturní): 

Skromně zařízený byt je pro čtveřici Pákistánců opro ti stanům v záchytných táborech změnou.
Vše je praktické, žádný lu xus. Kovové po ste le, malé skříňky na osobní věci a miniaturní kuchyň-
ský kout se sporákem, lednicí a py t lem plným prázdných lahví od Coca Coly.                  

Tytuł ar ty kułu Buďte tu šťastní…, oprócz wy ko rzy sta nia cy ta tu, za wie ra –
oma wia ny już wcze ś niej – wy eks pono wa ny w fo r mie od dzie l ne go wy po wie -
dze nia wy raz eks pre sy w ny výhrůžky, mający ko no ta cję ne ga tywną. Zain tere so -
wa nie od bio r cy zo sta je po bu dzo ne przez nie spo dzie wa ne, kon tra sto we ze sta -
wie nie po zy ty w nych uczuć, wywołanych przez pie r wsze zda nie, z ne ga tyw ny -
mi, wy ni kającymi z dru gie go wy po wie dze nia. Spo śród śro d ków sty li sty cz nych
za sto so wa nych w ar ty ku le uwa gę zwra ca ta k że kon trast ser de cz ne go po wi ta nia
ira c kich ro dzin i wro gie go na sta wie nia przed sta wi cie li mia sta do emi gran tów,
wy ra ża ne go pod czas jed ne go z osta t nich spo t kań: 

Zatímco na posledním jednání za stu pite lst va ve Smilovicích to vřelo a mnozí lidé dávali
hlasitě na je vo ne so u hlas s příchodem imigrantů, po příjezdu první čtrnáctičlenné sku pi ny žádné
problémy ne by ly. Na opak. Křesťanští uprchlíci z Iráku včetně čtyř dětí, kteří do obce u Třince do -
ra zi li au to bu sem v noci na so bo tu, se dočkali vřelého přijetí od místních věřících.

Wy stę pu je tu też gra da cja spo so bów wi ta nia przy byłych (Uji sti li je o tom
drobnými dárky, společnými mod li t ba mi, ale především vřelými slo vy). Zna cz na 
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część ar ty kułu wy ko rzy stu je re tro spe kcję. Sześć osta t nich aka pi tów ar ty kułu
opo wia da o hi sto rii ira c kiej ro dzi ny, uw z ględ niając po kró t ce wspo mnie nia z po -
by tu w oj czy ź nie, trud no ści z ako mo dacją na ucho dź c twie w Karako szy, dro gę
do Eu ro py aż do mo men tu przy by cia do Re pu b li ki Cze skiej. 

Cie ka wym za bie giem sty li sty cz nym jest kon trast, wy stę pujący w zda niu: 
V Ka r me lu se teď bude učit česky společně s manželem Na elem a dospívajícím sy nem, který

si jako vzpomínku na do mov přivezl ku l ku ve svém těle. 
Le ksem vzpomínka bu dzi po zy ty w ne sko ja rze nia, po do b nie jak wy ra że nie

przy im ko we na do mov. Ze sta wie nie ciepłych emo cji wywoływa nych przez całe 
wy ra że nie vzpomínka na do mov z wy ra że niem o jed noz na cz nie ne ga ty w nej ko -
no ta cji, ku l ka v těle, na da je wy po wie dzi dra ma ty z mu. Nie ocze ki wa ne ze sta wie -
nie wywołuje szcze gó l nie si l ne wra że nia, po nie waż wy ra że nie ku l ka v těle zo -
stało umie sz czo ne w za ko ń cze niu wy po wie dze nia, czym je sz cze bar dziej zwra -
ca na sie bie uwa gę czy te l ni ka. 

Spo śród nie li cz nych śro d ków sty li sty cz nych w ar ty ku le Nechápeme kra ja -
ny… na uwa gę zasługu je ana fo ra: 

Oba z vla sti ute kli pro to, že jim hro zi lo nebezpečí. […] Oba dva se s dalšími sedmnácti
Iráčany v úterý přesunuli z rekreačního střediska v Soběšovicích do čtyř bytů v Českém Těšíně. 

Jej funkcją jest zwró ce nie uwa gi na po do bie ń stwa mię dzy człon ka mi ro dzi -
ny ira c kiej oraz zwró ce nie uwa gi czy te l ni ka na ich trud ne do świa d cze nia w kra -
ju oj czy stym.

Pod su mo wa nie
Ar ty kuły z po rta lu iD NES.cz pełnią prze de wszy stkim fun kcję in fo r ma cyjną, 

co spra wia, że forma prze ka zu jest dru gop la no wa w sto sun ku do tre ści. Ma to
rów nież wpływ na ko m po zy cję – ko r pu sy oma wia nych ar ty kułów po ru szają
zna cz nie wię cej wątków niż su ge ro wałby tytuł czy na wet lid. Dru go rzęd ne tra -
kto wa nie fo r my prze ka zu zna j du je od zwier cied le nie w nie sta ran nej ko m po zy cji 
te kstu – wydzie lo ne śród ty tułami czę ści czę sto są po zba wio ne wstę pów, a ta k że 
za ko ń czeń. W ar ty kułach z iD NES.cz wy stę pu je fu zja ko r pu su z za ko ń cze niem, 
po le gająca na prze ję ciu przez osta t nie aka pi ty ko r pu su fun kcji za ko ń cze nia. Ar -
ty kuły z iD NES.cz są skie ro wa ne do czy te l ni ka zain tere sowa ne go te ma tem,
któ re go nie trze ba skłaniać do le ktu ry całego te kstu. Trze ba go na to miast za chę -
cić do zwró ce nia uwa gi na dany ar ty kuł, któ ry może umknąć w ilo ści in fo r ma -
cji, pub li ko wa nych na po rta lu iD NES.cz. Dla te go au to rzy dbają o to, by
nagłówki były zróż ni co wa ne fo r ma l nie. Wy ko rzy stu je się w nich chwy t li we cy -
ta ty, su ge sty w ny opis prze strze ni, w któ rej roze grają się wy da rze nia lub od -
działujące na emo cje od bio r cy wy ra że nia eks pre sy w ne.
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W ba da nym ma te ria le do strze żo no naj wię ksze wpływy sty lu admi ni stra -
cyjne go, po to cz ne go oraz re li gij ne go. W pie r wszym przy pa d ku jest to uza sa d -
nio ne ko nie cz no ścią od no sze nia się w ar ty kułach do pra cy in sty tu cji mię dzyna -
ro do wych i krajo wych, biorących udział w pro ce sie asy mi la cji ucho dź ców. Wy -
ma ga to posługi wa nia się okre śloną ter mi no lo gią urzę dową. Zna cz ny wpływ
sty lu po to cz ne go po dy kto wa ny jest chę cią ułatwie nia czy tel ni ko wi le ktu ry i za -
ra zem wzbu dze nia wię ksze go zain tere so wa nia te ma tem.

Ba da ne ar ty kuły przy czy niają się do wpro wa dze nia no wych pub li cy z mów,
chara ktery sty cz nych dla te kstów o ucho dź cach, np.: překročit státní hra ni ci, bat 
se (přijetí), křesťanský uprchlík, křesťanský sbor, duchovní a vzdělávací cen -
trum, integrační pro ces, dia ko nie, státní or ga ny, mini ste r st vo vni tra, integrační
pro gram, integrační służby, in te gra ce, přestěhovat do bytu, návrat do Iráku,
přerušení azylového řízení¸ rekreační středisko.

W ar ty kułach z iD NES.cz wystę pują wy ra zy nie do okre ślo ne w od nie sie niu
do mniej isto t nych fa któw, któ re au tor chce przed sta wić w za ry sie. Sto so wa nie
pro po rcji za miast kon kre t nych liczb le piej prze ma wia do wy ob ra ź ni od bio r cy,
a w przy pa d ku iD NES.cz wa ż nie j sze niż kon kre t ne dane sta je się np. od da nie
ska li zja wi ska. Nie po da wa nie kon kre t nej in fo r ma cji może być ta k że wy ni kiem
tro ski o bez pie cze ń stwo ira c kich ro dzin.

Wy ra zy na ce cho wa ne emo cjo na l nie po ja wiają się w ba da nym ma te ria le
dwóch przy pa d kach: 
a) gdy pod czas rela cjo nowa ne go wy da rze nia ucze st ni cy wy ra ża li wie le emo cji

– wów czas wy stę po wa nie wy ra żeń eks pre sy w nych służy dokład ne mu prze -
ka za niu prze bie gu wy da rze nia oraz stwo rze niu sy tu a cji, w któ rej od bio r ca
mógłby po czuć się tak, ja k by ucze st ni czył w rela cjo no wa nym wy da rze niu;

b) w te k ście pub licy sty cz nym, gdy wy ra że nia emo cjo na l ne po ja wią się wy po -
wie dziach bo ha te ra, któ re go poglądy i prze ży cia są przed mio tem ar ty kułu. 
Słow ni c two emo cjo na l ne służy naj czę ściej le p szej re a li za cji ce lów info rma -

cy j nych (np. okre śle nia do tyczące spo so bu wy po wie dzi roz mów cy w fo r mułach 
kończących wpro wa dze nie cy ta tu w na rra cji repo r te r skiej). 
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Ali na ZIMNA

Ko bie ta w przysłowiach 
Františka La di s la va Čelakovskiego

(wstęp do ję zy ko we go ob ra zu ko bie ty)
Abs tract

The au t hor ana ly zes Czech pro verbs, that were col le c ted by La di s lav Ce la ko v ski du ring his
tra vels in the 19th cen tu ry Czech Re pu b lic, and co m pa res them with Po lish equ i va lents. Mo re o ver, 
on that ba sis, she re c re a tes an ima ge of a wo man that is de pi c ted in the se ex pres sions. She finds
out that the ma jo ri ty of in fo r ma tion abo ut the nine teent h-cen tu ry wo man ap p lies to her yo ung and 
ma tu re age; even tho ugh she was ob se r ved from chi l d ho od. Pa r t ly, this ima ge is de si g ned (as
a yo ung wo man), as well as ex pe rien ced (as an ol der wo man). Fe a tu res that are em bra ced in pro -
verbs have to warn yo ung men be fo re the ir cho i ce of fu tu re wife.

Abs trakt
Autorka analizuje przysłowia czeskie zebrane przez Františka Ladislava Čelakovskiego

podczas jego wędrówek po Czechach w XIX wieku i porównuje je z polskimi. Następnie na ich
podstawie odtwarza obraz kobiety w nich przechowywany. Dochodzi do wniosku, że najwięcej
informacji o XIX-wiecznej kobiecie dotyczy jej  młodego i dojrzałego wieku,  choć była ona
postrzegana od wieku dziecięcego. Obraz ten rysuje się jako z jednej strony projektowany (młoda
kobieta) i obraz doświadczony (kobieta starsza). Uję te w przysłowiach cechy mają przestrzec
młodych mężczyzn przed wyborem przyszłej żony.

Ke y words: Czech language, proverbs, linguistic picture of the world, František La di s la v
           Čelakovský
Słowa kluc zowe: język czeski, przysłowia, językowy obraz świata, František La di s la v
           Čelakovský

W zbio rze przysłów ze bra nych przez Františka La di s la va Čelakovskiego
w Mudrosloví národa slovanského v příslovích (Čelakovský 1852) łatwo zna -
leźć ob raz ów cze s nej ko bie ty, któ ry nie jed no krot nie po kry wa się ze ste reo ty po -
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wym ob ra zem ko bie ty dzi sie j szej, dla te go do naj waż nie j szych ka te go rii tego
ob ra zu na leżą: wiek, ce chy oso by i pełnio ne fun kcje. Dla cze go w przysłowiu?
Przysłowia bo wiem są po wszech nie zna ne i prze ka zy wa ne ust nie przez wie ki,
a na wet tysiącle cia.

Przysłowie to zda nie bądź rów no wa ż nik zda nia, wy ra żające myśl bez po-
śred nio do świa d czoną. Od noszą się więc do okre ślo nej sy tu a cji ży cio wej, są
efe ktem prze żyć i do świa d czeń au to ra. Przysłowia są prze wa ż nie jed noz da nio -
we, przy bie rają fo r mę po ucze nia lub stwier dze nia. Są one czę sto bu do wa ne na
za sa dzie pa ra le liz mu lub kon tra stu zna cze nio we go i skład nio we go, np. Jak
Kuba Bogu, tak Bóg Ku bie. Spo ty ka my w nich czę sto rymy we wnę trz ne, np.
W marcu jak w ga r n cu. 

Ju lian Krzy ża no wski, ba dacz li te ra tu ry i pa re mio log, we wstę pie do No wej
księ gi przysłów pol skich opi su je ce chy przysłów. Są to: ale go ry cz ność, ob ra zo -
wość, dy da ktyzm, trwałość, po wszech ność, mię dzyna ro do wość. Au tor pod kre -
śla fakt, że przysłowie nie jest je dy nie zja wi skiem li te ra c kim, ale ta k że ję zy ko -
wym. Za j mi j my się więc stroną ję zy kową, a dokład niej uży ciem w nim semu
kobie ta, tworzącego pole se man ty cz ne le kse mów, ta kich jak np.: ko bie ta, dziew-
czy na, żona, ma t ka itd. Za cznijmy od le kse mu ko bie ta, za wie rającego ar chi sem.

Czym jest le ksem? Słow nik wie dzy o ję zy ku po da je na stę pującą de fi ni cję:
Le ksem (wy raz, słowo) to naj mnie j sza jed no stka sy ste mu le ksy kal ne go ję zy ka. Może wy stę -

po wać sa mo dzie l nie lub w połącze niu z in ny mi wy ra za mi. In fo r mu je on o zja wi skach z ota -
czającej rze czy wi sto ści tzn.
– na zy wa lub wska zu je na oso bę lub przed miot: Piotr, Ra ci bórz, ja, my;
– wska zu je na właści wo ści, np.: ładny, do brze, taki;
– wska zu je na pro ces czyn no ści, np.: li czyć, iść, umie rać;
– mówi o re la cjach mię dzy ró ż ny mi zja wi ska mi, np.: nad, ka ż dy, dru gi;
– mówi o re la cjach mię dzy skład ni ka mi te kstu, np.: że, i, gdyż, oraz, kie dy (Płócien nik, Pod la wska
  2011, s. 292). 

1. Ku l tu ro wa de fi ni cja ko bie ty
Ku l tu rową de fi ni cję ko bie ty przed sta wił Władysław Ko pa li ń ski. Ko bie ta jest

[…] wcie le niem za sa dy ne ga ty w nie pa sy w nej; sym bo li zu je Cha os, nieład, nie zgo dę; pod świa do-
mość, ró ż no rod ność; czy stość; płod ność, Zie mię; Mat kę - Zie mię, ma t kę, ma cie rzy ń stwo, miłość,
opie kę; pię k no; mo ra l ność; cno tę; po ku sę; cu dzołóstwo, roz pu stę; in try gi, chy trość, kłam stwo;
stałość; kró le stwo; na ród, mia sto; bałwo chwa l stwo; Ko ściół, wy ro cz nię; eks ta zę; nie pe w ność;
nie bez pie czeń stwo; okru cie ń stwo; kra ń co wość; wie lo mów ność (Ko pa li ń ski 2001, s. 143).

Po wy ższe ze sta wie nie sym bo li ko bie cych uka zu je nam ob ra zy ko biet na prze- 
strze ni wie ków, ob raz, któ ry tkwi w na szej pod świa do mo ści. Wi dać tu, iż ob raz 
ten, a właści wie ob ra zy te są ró ż no rod ne, tak ró ż no rod ne, jak ob li cza i wi ze run -
ki ko biet współcze ś nie nam zna nych i lu bia nych, ko biet, któ re na co dzień są
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ma t ka mi, ba b ka mi, pie lęg niar ka mi, le ka rza mi. Odwołując się do Ja d wi gi Za -
cha r skiej, mo że my po wie dzieć: 

Ko bie ta jest jedną z za ga dek wszech świa ta. Mie ści w so bie wie le pie r wia stków do bra i zła
(Za cha r ska 2000, s. 71).

Spró bu j my roz wikłać dotąd jedną z nie wyja ś nio nych za ga dek wszech świa ta, 
spró bu j my stwo rzyć ję zy ko wy ob raz ko bie ty na pod sta wie przysłów ze bra nych
przez cze skie go pa re mio lo ga. 

2. Wiek ko bie ty
Ze wzglę du na wiek przysłowia mo że my po dzie lić na ki l ka grup, od dających 

ska lę od młodo ści do sta ro ści, przy czym w ana li zo wa nym ma te ria le nie wy stę -
pu je ko bie ta w najmłod szym wie ku, czy li tuż po uro dze niu. Za tem mo że my wy -
dzie lić na stę pujące ka te go rie: wiek mały, śred ni (młody), doj rzały i sta r czy.
Jed nak trud no tu taj po sta wić pre cy zy j ne gra ni ce wie ko we, po nie waż wy stę pu-
jące le kse my od noszą się do bli żej nie okre ślo ne go cza su, a w nie któ rych przy-
pa d kach rekon struo wa ne go na pod sta wie fun kcji, przy pi sa nej ku l tu ro wo oso bie
tak a nie ina czej na zy wa nej.

W pie r wszej gru pie – w i e k  m a ł y  – zna lazł się je den le ksem děvcinka
(Děvcinky hezounké, tichounké, milounké. – I od kudž zlé ženy se be rou), któ ry
mo ż na za li czyć do niej na pod sta wie le kse mów, wy stę pujących jako do okre śle -
nie cech oso by. Na mały wiek bo wiem wska zują zdro b nie nia hezounké, ti cho un-
ké, milounké, tra dy cy j nie ce chujące dzie ci, oraz prze ciw sta wio ne fo r mie wie ku
np. du że go: zlé ženy. Za tem zna cze nie tego przysłowia opie ra się na przeciw sta -
wie niu: początek (przy czy na) – efekt ko ń co wy (sku tek), przy czym początkiem
jest nie win ność, do broć, a sku t kiem – prze mia na na go r sze. Rów nież po śred nio
chara ktery zo wa na jest cór ka oz na czo na de mi nu ty wem dcer ka, któ ra jak dzie c ko 
ska cze po dre w nach złożo nych przy domu (por. Ma t ka za dce rou pláče, a dcer -
ka po prknu skáče), co już nie przy stoi młodej pan nie. 

W polu w i e k  ś r e d  n i  k o  b i e  t y  zna j du je my ki l ka le kse mów: děvče,
dívka, ho l ka, pan na. Oto przykłady: Děvče krev a mléko, Vytáhl nám sla ni ny
z hra chu. (Nejpěknějsi dívku z osa dy po jal), Ho l ka bez ho cha, ryba bez vody,
Ženo, pod me do ko ste la, »nemám v čem, mily«, po j d me do ho spo dy: „ho l ko dej
sem stré boty, jsou tam někde pod la vi ci (Żono pó j dź my do ko ścioła. „Nie mam
w czém miły“. Pó j dź myż do ka r cz my – „Dziéwko daj sam sta re bóty; są tam
gdzieś pod ławą1), Pan na se po tváři provdává.
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Po ja wiające się tu taj le kse my mo ż na uporządko wać w spo sób na stę pujący:
dzie w czę – dzie w czy na – pan na, przy czym na le ży się tu taj wspo móc ta k że
funkcją pełnioną przez ko bie tę w okre ślo nym wie ku. Wska zują na to ko lo ka cje
tych le kse mów w in nych te kstach. Ponad to ró ż ni ce wie ko we po mię dzy oso ba -
mi, na zy wa ny mi po szcze gól ny mi okre śle nia mi, są nie wie l kie, por. np. okre śle -
nia dívku […] po jal, pan na se […] provdává, gdyż w wię kszo ści przy pa d ków
za mąż wy chodzą młode dzie w czy ny (w śred nim wie ku). 

Na „śred ni” wiek wska zują ta k że na zwy uni wer sa l ne wie ku młod ego oraz
to wa rzyszące im do okre śle nia (lub oko li cz no ści), jak np. ho l ka ‘prasłowia ń ska
na zwa do ty czy oso by młodej ro dza ju żeńskiego’ (por. za cho wa ne do dziś
w gwarach i w ję zy kach łuży c kich go lec, go l ka), któ ra jest po rów ny wa na do
nie do stę p nej róży (Ho l ka je jako růže pichlavá) czy děvče, któ rej przy pi sa no ce -
chy wie ku przed małże ń skie go: krew – oz na ka ene r gii, siły, mle ko – go to wość
do ma cie rzy ń stwa.

Pole  w i e  k u  d o j  r z a ł e g o  („du że go”) rów nież po sia da ki l ka le kse mów
z se mem KO BIE TA. Są to: žena, nevěsta, ma t ka, ma ce cha, vdo va. Trzy osta t nie
wy stę pują ta k że w ka te go rii osta t niej (wiek sta r czy), przy czym czę ściej im
przypi su je się wie k akty w no ści ko bie ty (wiek doj rzały) niż za ni ku tej akty w no -
ści (wiek sta r czy). Oto przykłady: Ohně, povodně a zlé ženy ucho vej nás, Pane!,
Žena ne j sou ho u s le, aby pohráv na stěnu pověsil, Opilá nevěsta ne rozezná muže 
od sva kra, Když všickni v domě spí, nevěstě mlíti velí, Dítě za ruku, ma t ku za
srdce (Snad no si nakloníš ma t ku, maje se vlídníě k dítěti) – (Dzie cię za rękę
matkę za se r ce), Ač dítě křivo, předc mateři mílo, Co ma t ka to ma t ka (со ma ce -
cha to ma ce cha) (Ma m ka za ma t kę nie sto ji), U vdo vy chléb hotový, ale nekaž-
dému zdravý (U wdo wy chleb go to wy, ale nie každemu zdro wy), Ne bezpečno
do sta ti koně po smělém je z d ci, a vdo vu po smělém muži (Nie bez pie cz no do stać
ko nia po śmiałém Je z d cu, a wdo wu po smiałém męžu), Vdově někdy čert štětky
půjčuje, a vdo v ce sám češe.

Osta t nia gru pę – w i e k  s t a  r  c z y  – two rzy właści wie je den le ksem: bába.
O za ni ku akty w no ści i spo wo l nie niu działania świa d czy cho ć by to przysłowie:
Než bába uvaří kaši, vypustí dědek duši. Ten le ksem po ja wia się ta k że w ko lo -
ka cjach jed noz na cz nie wska zujących na wiek prze j ścia z jed ne go świa ta na dru -
gi (por. Bába přede, bůh jí ni t ku vede). Jest to ko bie ta mądrą, ale bez ene r gii do
po dej mo wa nia wię kszych i trud nie j szych prac, dla te go z włas ne go do świa d cze -
nia wyciąga wnio ski do tyczące swo jej sy tu a cji i nie usu wa się z ży cia pu b licz-
ne go (por. Čim dále, vždy hůře, jak ona bába řekla). 
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3. Ce chy ko bie ty
Przysłowia uj mują ta k że ce chy lu dz kie, któ re są za uwa ża l ne przez oto cze nie. 

Nie oz na cza to, że są to ty l ko ce chy uży te cz ne, po zy ty w ne z pun ktu wi dze nia
śro do wi ska. Z tego wzglę du po dzie l my je na dwie gru py: ce chy po zy ty w ne i ce -
chy ne ga ty w ne. 

Le kse my na zy wa ją ce ce chy po zy ty w ne ko bie ty wska zują nie ty l ko ce chy
cha ra kte ru człowie ka, ta kie jak: ctnost, dobré mra vy, srdečnost, do bro, šetrnost, 
ale rów nież ce chy wy ra żo ne w fo r mie me ta fo ry lub po rów na nia: jako víšně
‘piękna’, jako lusk ‘piękna’,  po tváři ‘piękna’. Do da t ko wo do chodzą ce chy to -
wa rzyszące pełnio nej fun kcji, naj częściej ma t ki – Dítě za ruku, ma t ku za srdce;
Ač dítě křivo, předc mateři mílo. Je dy nie ma t ka jest w sta nie po zy ty w nie za re a -
go wać na swo je dzie c ko w ka ż dych oko li cz no ściach i w ka ż dym sta nie. Oto
przykłady: Oz do ba žen ctnost a dobré mra vy. (Nie wie ścia oz do ba cno ta i dob-
re oby cza je), Dobré ženy není ceny, Pan na se po tváři provdává, Dítě za ruku,
ma t ku za srdce (Snad no si nakloníš ma t ku, maje se vlídníě k dítěti) – (Dzie cię za 
rękę ma t kę za se r ce), Ač dítě křivo, předc mateři mílo, Děvče jako víšně, Děvče
krev a mléko, Ho l ka jako lusk, Jed na bába čarovala, z ječmene kro u py dělala,
Dobrá hospodyně dům střeže, a nešetrná ho v rukávě ró z ne se.

O wie le wię ksze jest pole  c e c h  n e  g a  t y  w  n y c h,  któ re w od ró ż nie niu od 
pola cech po zy ty w nych wy ra żo ne jest sy tu a cja mi prze ży ty mi przez au to ra wy -
po wie dzi (ce chy do świa d czo ne, nie jak w po prze dnim polu cech po zy ty w nych
ce chy czę ściej pro je kto wa ne). Za rów no na da w ca jak i od bio r ca są w sta nie wy-
obra zić so bie za ist niałą sy tu a cję, ró ż ni ca po ja wi się je dy nie w in ter pre ta cji,
gdyż np. w przysłowiu Ho l ka jak Vila, a vdá se, hni la na da w ca ma przed ocza -
mi piękną dzie w czy nę, któ ra przed ślu bem była post rze ga na przez kan dy da ta na 
męża jako muza, a po ślu bie do świa d czył on czegoś in ne go: nie dbała o dom
i o mę ża, była le ni wa. Czę sto sku t kiem tego jest trud ne, wręcz nie do wy trzy -
ma nia, ży cie dla mę ż czy z ny (por. Ne v zal si děvčici, ale tru hli ci).

Wśród in nych ne ga ty w nych cech cha ra kte ru ko bie ty wy mie nia ne są: ga du l -
stwo, le ni stwo, pi ja ń stwo, nie ucz ci wość, kłama nie, roz pu sta, bez wstydność.
Oto ki l ka da l szych przykładów: Dvě, tři ženy dělají ja r mark, Opilá nevěsta
nerozezná muže od sva kra, Cizímu psu, cizímu koni a cizí ženě ni k dy nevěř (Cu -
dze mu psu, cu dze mu ko nio wi i cu dzej żo nie nie do wie rzaj), S koněm ne hraj,
ženě se nepoddávej, peníze sám scho vej chceš-li ujíti škody (S ko niem nie graj,
nie wie ście nie ule gaj, pie niądze sam cho waj, chce sz - li być bez szko dy), Koně
vášnivého, slu hy úporného, ženy nestoudné, bodejíž ni k do neměl (Ko nia s na ro -
vem, chłopa s upo rem, żony s bez wsty dem bo daj nikt nie miał), Kte ra cítá, spí-
vá, hude, div, do bro u - li ženou bude (Któ ra czy ta, śpie wa, gę dzie, z téj rza d ko
cno t li wa bę dzie), Ve z mi ma t ku s dce rou hlavičku ti spe rou, Zachtělo se ma t ce
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míti černohlávka, a on se jí zro dil celý jako jeho hlávka, U vdo vy chléb hotový,
ale nekaždému zdravý (U wdo wy chleb go to wy, ale nie každemu zdro wy),
Vdově někdy čert štětky půjčuje, a vdo v ce sám češe, Co ma t ka to ma t ka (ńî ma -
ce cha to ma ce cha) (Ma m ka za ma t kę nie sto ji), Syta kočka dobře loví, hladová
nevěsta mno ho kra de.

Wa r to tu do dać, że czę sto ce chy ne ga ty w ne są łączo ne z le kse mem bába,
któ ry w tym przy pa d ku nie oz na cza ‘kobieta w wie ku starczym’, ale ‘kobieta
leniwa’ lub ‘kobieta głupia’, np. Když člověk lo u ku kosi, lecjakás baba déšt
vyprosí – (Kie dy człowiek łąkę kosi, lada baba deszcz wy pro si), Ko zel v za hra-
dě a Němec v česke radě; Zmi je v zánadří, a svár mezi bratří, vlk mezi ko za mi
a čert mezi ba ba mi: kde to přebývá, tu dobře nebývá (Nie miec w ra dzie, koza
w sa dzie, wilk w obo rze, łgarz przy dwo rze, białogłowa na urzę dzie – za diabła
to wszy stko bę dzie). Oto inne przykłady rese man ty za cji le kse mu bába: Kam
d’ábel nemůže, tam babu pošle (Gdzie dia beł nie mo że tam babę po szli), Kde
sám čert nestačí, tam sta rou babu strčí, Baba s vozu, kolům lehčeji (Když práce, 
do které se dlo u ho nochtělo, od by ta, když starý dluh za pra ven, těžký ůkol
vykonán atd.).

Cie ka wym zja wi skiem jest fakt, że ce chy ne ga ty w ne nie są wy rażane ty l ko
ce cha mi cha ra kte ru, jed nak od bio r ca po tra fi przy pi sać od po wied nią ce chę do
od po wied niej sy tu a cji, ale je dy nie wte dy, gdy po sia da własne do świa d cze nia
w tym za kre sie. Np. w przysłowiu Nebezpečno do sta ti koně po smělém je z d ci,
a vdo vu po smělém muži ne ga ty w na ce cha nie jest przy pi sa na bez po śred nio ko -
bie cie, lecz mę ż czy ź nie, od któ re go ona prze jęła tę ce chę. Na to miast w przysło- 
wiu Viděla bába je hlu na věži, a věže neviděla ukry ta jest pra wda uni wer sa l na,
opi sa na w Bi b lii Tysiącle cia: Cze mu to wi dzisz drza z gę w oku swe go bra ta,
a be l ki we włas nym oku nie do strze gasz? (Mt 10, 34–36), któ ra uświa da mia, że
ko bie ty są za pa trzo ne w sie bie, włas nych wad nie widząc. 

Wśród cech okre ślających ko bie tę na le ży wy mie nić też gru pę okre śleń, któ -
rym trud no przy pi sać jed no z naczną wa r tość aksjo lo giczną, gdyż co dla jed ne go
od bio r cy jest złe, dla dru gie go może być dobre. Na przykład przysłowie Běda
mužum, kde žena vládne mo że my roz wa żyć na grun cie pry wa t nym (małże ń -
stwo), jak i służ bo wym (sze fo wa w fi r mie, podwład ny mi są mę ż czy ź ni). Z jed -
nej stro ny może być to ko bie ta/żona o ne ga ty w nych ce chach, z dru giej zaś su -
mien na sze fo wa, któ ra skru pu la t nie wy ko nu je swo je obo wiązki wy ma ga od sie -
bie i in nych (co nie ste ty może nie pod obać się mę ż czy z nom). Współcze s ne od -
czy ta nie tego przysłowia jed nak wska zu je na jego ne ga tywną wy mo wę, czy li na 
zamążpó j ście ko bie ty za mę ż czy z nę (prze de wszy stkim roz wod ni ka) dużo sta r -
sze go od sie bie.

Po do b nie w przysłowiu Která cítá, spívá, hude, div, do bro u - li ženou bude.
Z jed nej stro ny mamy do czy nie nia z oczy taną wy kształconą ko bietą, co z dru -
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giej stro ny może być ne ga ty w ne dla mę ż czy z ny o ni ż szym wy kształce niu czy
sto p niu in te li gen cji i tym sa mym dla nie go na bie ra to ne ga tyw ne go zna cze nia.
Jed nak w tym przy pa d ku trze ba się przy chy lić za zakwa lifi ko wa niem tego
przysłowia do gru py pa re mii opi sujących po zy ty w ne ce chy ko bie ty. Oto da l sze
przykłady: Kuřete od mlináře ne ber ku ple me nu, ani svině od pekaře, a ženy
z města nepojímej do vsi, Které vody nejprv doj de, tu pije. (Dospelá ke vdání
pan na ráda i z nižšího sta vu béře, bojíc se, by se neříkalo o ní že zby la na ocet). 

4. Fun k cja społecz na
Osta t nim kry te rium, któ re zo stało wyod rę b nio ne pod czas ana lizy przysłów,

jest fun k cja społecz na (uto ż sa mia na też z za wo dem) pełniona przez ko bie tę.
W tym przy pa d ku wy mie nia ne są na stę pujące fun kcje, któ re może pełnić ko bie -
ta: go spo dy ni do mo wa, ku char ka i wie sz czka (cza ro w ni ca). Oto ki l ka przykła-
dów: Bez ženy dům jako bez kočky, a bez muže jako bez psa, Dobrá hospodyně
dům střeže, a nešetrná ho v rukávě ró z ne se, Na dvojí bába ha da la: ane bo umře, 
ane bo zůstane živa (Na dwo je ba b ka wró żyła). 

Za tem pod sta wową funkcją społeczną ko bie ty jest dbałość o dom, o jego do -
bro byt, o spo kój, dla te go w przysłowiu Bez ženy dům jako bez kočky… ko bie ta
jest przy rów ny wa na do ko t ki, któ rej ży cie jest sku pio ne na umi la niu chwil od -
po czyn ku do mo w ni kom i dbałość o to, aby my szy nie pu sto szyły ich dóbr. Je sz -
cze do bi t niej pod kre śla od da nie ko bie ty ro dzi nie (w tym mę żo wi) w na stę -
pujących przysłowiach: Kde muž, tam i žena (žena dělí stav manžela svého),
Hořký to pohřeb, když žena muže do hro bu skláda, Co matka to ma t ka (co ma -
ce cha to ma ce cha) (Ma m ka za ma t kę nie sto ji).

Trze ba tu je sz cze nad mie nić, że bába ko ja rzo na była z osobą po sia dającą
nie zwykłe zdo l no ści, cza sa mi była osobą leczącą ciało, cza sa mi du szę, miała
zdo l no ści prze po wia da nia przyszłości. W od ró ż nie niu od dzi sie j szej in ter pre ta -
cji le kse mu bába było to okre śle nie po zy ty w ne, god ne sza cun ku. 

5. Za ko ń cze nie
Ana li zo wa ne przysłowia są re zu l ta tem wę dró wek Františka Ladislava Čela-

kovskiego po Cze chach, ale też po zie miach pol skich. Ze bra ny ma te riał jed no-
z na cz nie wska zu je, że au tor za pi sał te przysłowia, któ re do świa d czył. Za tem są
one w du żej czę ści se le kty w ne. Trud no więc oso bie in ter pre tującej prze nieść się 
dokład nie w ten sam stan. Ponad to wię kszość przysłów mo że my za kwa lifi ko -
wać do ki l ku ka te go rii jed no cze ś nie, trud no jed noz na cz nie okre ślić, któ ra jest
nad rzęd na. Mimo to ob raz ko bie ty w ana li zo wa nych przysłowiach ry su je się
dość jed noz na cz nie.
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Ko bie ta jest post rze ga na do pie ro od wie ku dzie cię ce go, nie tuż po uro dze -
niu, ale mająca już ki l ka lat. Naj wy ra ź niej do strze ga na jest w wie ku młodym
i doj rzałym jako dwa prze ciw ie ń stwa: ob raz pro je kto wa ny i ob raz do świa d czo -
ny. To prze ciw sta wie nie wska zu je czę sto na roz cza ro wa nie ze stro ny mę ż czyzn. 
Za tem uję te są w przysłowiach ce chy, któ re mają prze strzec młodych mę ż czyzn 
przed wy bo rem przyszłej żony. 

Kobieta w XIX wieku nie pełniła żadnych funkcji ogólnospołecznych. Je dy-
nie jedno przysłowie potwierdza, że była przeznaczona do zawodu kucharki na
zamku. Poza tym jej miejsce było w domu przy mężu i dzieciach. Tutaj re a li zo-
wała się w pełni. Młoda mężatka w tym przypadku była postrzegana raczej
negatywnie, choć nie zawsze, starsza zaś – pozytywnie. To ona była dobrą mat-
ką, żoną i gospodynią domową, dbała o własne ognisko rodzinne i była wierna
mu aż do śmierci. 
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Da nu ta JAGIEŁŁO

Leksy kogra fi cz ny opis bo he mi z mów
w ję zy ku pol skim na przykład zie zbio ru 

opo wia dań An drze ja Sa p ko wskie go Osta t nie ży cze nie
Abs tract

The au t hor ana ly zes the no vel of An drzej Sa p ko wski en ti t led The last re qu est [Osta t nie zy cze -
nie], in which the re are many bo he misms pre sent. The lan gu a ge of this no vel is sig nifi can t ly dif -
fe rent from the fan ta sy bo oks lan gu a ge used by ot her au t hors. They use the le xi cal stock of the
Po lish lan gu a ge, in which bo he misms are well en tren ched. The au t hor has exa mi ned this pa r ti cu -
lar part of vo ca bu la ry and came to a con c lu sion that a si g ni fi cant nu m ber of words per forms an
in for ma ti ve fun c tion; li ke wi se, in the con tem po ra ry Po lish, even tho ugh some of the se words are
emo tio nal ly cha r ged le xe mes. 

Abs trakt
Au to rka ana li zu je po wieść Andrze ja Sa p ko wskie go Osta t nie ży cze nie, w któ rej wy stę pu je wie -

le bo he mi z mów. Ję zyk tej po wie ści zna cz nie ró ż ni się od ję zy ka utwo rów z ga tun ku fan ta sy in -
nych au to rów. Wy ko rzy stują one za sób le ksy ka l ny polszczy z ny, w którym bo he mi z my są do brze
za ko rze nio ne. Au to rka właś nie tę część słow ni c twa pod dała ana li zie. Do cho dzi do wnio sku, że
znacząca ich część pełni fun kcję in fo r ma cyjną, po do b nie jak we współcze s nej pol szczy ź nie, na -
wet je śli część z nich to le kse my na ce cho wa ne emo cjo na l nie. 

Ke y words: Polish literary, An drzej Sa p ko wski, borrowings, bohemisms
Słowa klu czo we: literatura polska, An drzej Sa p ko wski, zapożyczenia, bohemizmy

An drzej Sa p ko wski za de biu to wał w roku 1986 opo wia da niem Wie dź min,
opub li ko wa nym w mie się cz ni ku „Fan ta sty ka”. Pó ź niej na pi sał dwa cy kle po -
wie ścio we. Pie r wszy z nich, po pu la r nie na zy wa ny sagą o wie dź mi nie, składa
się z dwóch to mów opo wia dań, za ty tułowa nych Osta t nie ży cze nie i Miecz prze -
zna cze nia oraz po wie ści w pię ciu to mach: Krew el fów, Czas po gar dy, Chrzest
og nia, Wie ża ja skółki i Pani je zio ra (1993–1999). Ga tun ko wo cykl ten kla syfi -
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ko wa ny jest jako dark fan ta sy lub jako fan ta sy. Dru gi cykl to tak zwa na try lo gia 
hu sy cka, zna na ta k że jako Saga o Re y ne va nie, składająca się z Na rren turm,
Boży bo jo w ni cy i Lux per pe tua (2002–2006), na pi sa na w kon we ncji fan ta sy hi -
sto ry cz nej. Oprócz tego na pi sał Sa p ko wski po wieść Żmija (2009) oraz dzie sięć
opo wia dań poza cy klem wie dź mi ń skim, z któ rych dwa łączą ze świa tem wie dź -
mi na wy stę pujące w nich po sta cie. Wszy stkie fa bu la r ne utwo ry Sa p ko wskie go
mieszczą się w sze ro ko po ję tym ga tun ku fan ta sty ki od dark fan ta sy do, rza d ko
upra wia ne go w Pol sce, sub ga tun ku spa ce ope ra. Sa p ko wski wydał ta k że esej
Świat kró la Ar tu ra, le ksy kon miłoś ni ka fan ta sy Rę ko pis zna le zio ny w Smo czej
Ja ski ni oraz po rad nik dla osób za czy nających grać w RPG1: Oko Yr r he de sa, za -
wie rający sce na riusz przy go dy. Ponad to w związku z rosnącym zain tere so wa -
niem po sta cią au to ra, wy daw ni c two Su per no wa w roku 2005 opu b li ko wało
książkę Hi sto ria i fan ta sty ka, któ rej tre ścią jest wy wiad - rze ka Sta nisława Be re -
sia z An drze jem Sa p ko wskim.

Utwo ry Sa p ko wskie go wy da ne zo stały w przekładach na ję zy ki: an gie l ski
(w Wie l kiej Bry ta nii i w Sta nach Zjed no czo nych), bułga r ski, cze ski, fi ń ski,
fran cu ski, hi sz pa ń ski, li te wski, nie mie cki, po rtu ga l ski, ro sy j ski, ser b ski, słowac- 
ki, szwe dz ki, ukra i ń ski i włoski. Sa p ko wski jest la u re a tem wie lu na gród li te ra c -
kich pol skich i za gra ni cz nych, mię dzy in ny mi Pa sz po r tu Po li ty ki (w roku 1997) 
oraz pię cio kro t nie na gro dy im. Ja nu sza Za j d la. W Cze chach Sa p ko wski uzy skał 
czte ro kro t nie na gro dę sto wa rzy sze nia ASFFH (Aka de mie scien ce fi c tion, fan ta -
sy a hor ro ru).

Twó r czość Sa p ko wskie go jest te ma tem wie lu pa sti szy, pa ro dii, prób kon ty -
nu a cji czy też na śla dow nic twa, za rów no w utwo rach tzw. fa no wskich, pub li ko -
wa nych głów nie w In ter ne cie, jak i dziełach pro fe sjo nal nych pi sa rzy.

Zbiór opo wia dań Osta t nie ży cze nie skon stru o wa ny zo stał na za sa dzie po wie -
ści szka tułko wej. Składa się z opo wia da nia Głos rozsądku, prze ry wa ne go przez
po zo stałe opo wia da nia, wy ja ś niające, uzu pełniające i tworzące spójną hi sto rię
wie dź mi na Ge ra l ta z Ri vii. Są to utwo ry: Wie dź min, Zia r no pra wdy, Mnie j sze
zło, Kwe stia ceny, Kra niec świa ta i Osta t nie ży cze nie.
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1 RPG – z ang. role -p la y ing game, ina czej gra fa bu la r na lub gra wy ob ra ź ni – gra, w któ rej
gra cze wcie lają się w role fi kcy j nych po sta ci. Cała roz gry w ka to czy się w fi kcy j nym świe cie,
ist niejącym ty l ko w wy ob ra ź ni grających. Jej ce lem na ogół jest roze gra nie gry według za pla no-
wa ne go sce na riu sza i osiągnię cie umo w nie okre ślo nych lub indy widu a l nych ce lów, przy za cho -
wa niu wy bra ne go ze sta wu reguł, zwa ne go me cha niką gry. Grę fa bu larną mo ż na po rów nać do
te a tru im pro wi za cji, w któ rym oso ba pro wadząca (naj czę ściej zwa na Mi strzem Gry) od gry wa rolę 
au to ra sce na riu sza, re ży se ra, na rra to ra i za zwy czaj akto ra ról po sta ci dru gop la no wych – gra cze
na to miast są akto ra mi pier wszop lano wy mi, jed na k że nie znającymi sce na riu sza i zmu szo ny mi
im pro wi zo wać i re a go wać na sy tu a cje, ja kie sta wia przed nimi Mistrz Gry. Cała roz gry w ka to czy
się pra wie wyłącz nie w opa r ciu o słowne opi sy.



Fabuła ka ż de go z opo wia dań za wie ra wątki zna ne z ba ś ni lub kla sy cz nych
po wie ści. Są one jed nak naj czę ściej zin ter pre towa ne dość prze wro t nie. Zgod nie
z tezą, że ka ż da opo wieść miała źródło w pra wdzi wym wy da rze niu, pó ź niej wy -
idea lizo wa nym i wy sty lizo wa nym, do ko nu je au tor euhe me ry za cji. Za bieg ten
sto su je Sa p ko wski w wie dź mi ń skiej sa dze bar dzo czę sto i uwa ża za swój „znak
fi r mo wy”, to też główny bo ha ter wszy stkich utwo rów to nie dzie l ny kró le wicz
ani do bry sze w czyk, któ ry ra tu je i po ma ga lu dziom ze szla che t no ści, ty l ko wie -
dź min – za bó j ca po two rów, za wo do wiec wy ko nujący swo je rze miosło odpłat -
nie lub za „to, co w domu za sta niesz, a cze go się nie spo dzie wasz”. Jak wia do -
mo, w ba ś niach tą nie spo dzianką bywało dzie c ko, za bie ra ne jako zapłata za
udzie le nie po mo cy w bez nad zie j nej sy tu a cji. W świe cie Sa p ko wskie go wie dź -
mi ni sto so wa li owo „pra wo nie spo dzian ki” do po zy ski wa nia no wych ade p tów.

Jed nym z cie ka wszych za bie gów sty li sty cz nych w opo wia da niach „wie dź -
mińskich” jest czę ste uży wa nie w dia lo gach fra zy będącej tytułem utwo ru.
Słowa te po ja wiają się w ró ż nych kon te kstach, w dosłow nym bądź prze no ś nym
zna cze niu. Znaczną część dzieł An drze ja Sa p ko wskie go za kla syfi ko wać na le ży
do ga tun ku fan ta sy. Na le ży do nie go ta k że zbiór opo wia dań Osta t nie ży cze nie.
En cy klo pe dia PWN po da je la ko ni cz nie: 

Fan ta sy – magicz no-a wantur ni cza od mia na fan ta sty ki, nawiązująca do mi tów, le gend i ba ś ni
wspó l nych wie lu krę gom ku l tu ro wym (En cy klo pe dia PWN 1999, s. 602), 

co oczy wi ście jest nie wy sta r czające. O trud no ści zde fi nio wa nia fan ta sy pi sze 
An drzej Sa p ko wski w książce Rę ko pis zna le zio ny w smo czej ja ski ni: 

De fi nio wa nie fan ta sy, jak do wo dzi pra kty ka, jest nie zwy kle trud ne. De fi ni cji jest i owszem,
wie le, imię ich, mo ż na po wie dzieć, jest le gion, a wszy stkie mają ze sobą coś wspó l ne go. To zaś
mia no wi cie, że ka ż da prze czy na stę p nej, ka ż da za wie ra w so bie te ce chy ga tun ku, któ re na stę p na
wy klu cza (Sa p ko wski 2001, s. 9).

W książce Fan ta sty ka i hi sto ria po da je Sa p ko wski je sz cze na stę pujące okre -
śle nie: 

Fan ta sy ma z tysiąc de fi ni cji, na stu dio wa nie wszy stkich nie miałem cza su i wy my śliłem
własną, według któ rej fan ta sy to jest opo wie dze nie mitu, ba ś ni, le gen dy, ale ję zy kiem ab so lu t nie
nie ba ś nio wym (Be reś, Sa p ko wski 2005, s. 33). 

Jaki więc jest ten „ab so lu t nie nie ba ś nio wy” ję zyk, któ ry według Sa p kow-
skiego de fi niu je ga tu nek fan ta sy?

W tym ga tun ku ję zyk nie wy ró ż nia się ni czym szcze gó l nym. Au to rzy uni -
kają wy ra zów brzmiących spe cjali sty cz nie, ko jarzących się ze współcze s ny mi
dzie dzi na mi na uki i te ch niką. Czę sto z mnie j szym lub wię kszym po wo dze niem
pró bują ar cha i zo wać go, się gając do ję zy ka ba ś ni lub sta rych kro nik. Arcy dzieła 
świa to wej li te ra tu ry fan ta sy, ja ki mi są książki J. R. R. To l kie na, wy sty lizo wa ne
są na wczes nośred niowie cz ne sagi, ko rzy stają też z fra ze o lo gii bi b li j nej.
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Sa p ko wski za rów no w be le try sty ce, jak i pub li cy sty ce posługu je się ję zy -
kiem bo ga tym, pełnym me ta for i fra zeo logi z mów, nie uni ka ani wzniosłych
słów, ani wul ga ry z mów. Chę t nie sto su je iro nię i ru ba sz ny hu mor. Się ga do
wszystkich warstw i po zio mów ję zy ka. Czę sto wtrąca do wy po wie dzi słowa,
zwro ty, a na wet całe zda nia łaci ń skie, an gie l skie, fran cu skie i ro sy j skie. Cza sa -
mi ta k że cze skie i po chodzące z in nych ję zy ków eu ro pe j skich. Sam pi sarz na te -
mat ję zy ka swo jej twó r czo ści mówi, że jako au tor ma pra wo „do sty li za cji ję zy -
ka, któ rym ope ru je, i two rze nia ta kich mi sz ma szów, ja kich za pra g nie i ja kie
uzna za do brze służące fa bu le” (Be reś, Sa p ko wski 2005, s. 142).

Styl pi sa r ski i ję zyk Sa p ko wskie go jest chara ktery sty cz ny i co raz czę ściej
na śla do wa ny świa do mie przez młod szych twó r ców, szcze gó l nie upra wiających
ga tu nek fan ta sy. Za uwa ża l ny wzrost li cz by wy da wa nych po zy cji fan ta sy wiąże
się z roz po wszech nie niem ele men tów wa r szta tu twó r cze go au to ra, na zy wa ne go
przez nie któ rych „oj cem pol skiej fan ta sy”. Mnożą się bo ha te ro wie, któ rzy
„uśmiechają się pa skud nie”, w cza sie sze r mier ki „wi rują w pi ru e cie”, ich prze -
ciw ni cy pa dają „w rosnącą szy b ko, ciemną kałużę”. Słow ni c two uży wa ne przez 
Sa p ko wskie go wcho dzi ta k że do uży t ku co dzien ne go w krę gach czy te l ni ków
fan ta sty ki i gra czy RPG. Szcze gó l nie jego ba r w ne wul ga ry z my, sta ro pol skie lub 
ty l ko wy sty lizo wa ne na da w ne. Dzię ki temu pi sa rzo wi re ne sans prze ży wają
zwro ty zna ne nam z kart try lo gii Sien kie wi cza, cy ta ty hi sto ry cz ne, za po mnia ne
wcze ś niej fra zeo logi z my czy rza d kie imio na.

Od cza su pu b li ka cji utwo rów Sa p ko wskie go zmie niło się post rze ga nie ję zy -
ka jako two rzy wa lite ra c kie go za rów no wśród od bio r ców, jak i twó r ców. Zna -
cze nia tego aktu kultu rotwó r cze go nie spo sób prze ce nić. To, w jaki spo sób Sa p -
ko wski posługu je się ję zy kiem, skąd cze r pie ję zy ko we za so by, zasługu je na
szcze gółową ana li zę. 

Bo he mi z my Sa p ko wskie go
Bo he mi z my to bar dzo nie wie l ka część tego roz ległego pro ble mu. Może to

być jed nak początek sze r szych ba dań nad zapo ży cze nia mi sto so wa ny mi przez
au to ra Wie dź mi na, któ re zo staną prze pro wa dzo ne w przyszłości. Na leżą one do
li cz nych za po życzeń, któ re są de fi nio wa ne na stępująco:

Za po ży cze nia to ele men ty prze ję te z in ne go ję zy ka. Mogą nimi być głoski, cząstki słowo twó r -
cze, wy ra zy, wy ra że nia, kon stru kcje skład nio we (En cy klo pe dia PWN 1999, s. 872).

Ze wzglę du na przed miot za po ży cze nia dzie li my po ży cz ki na: 
a) właści we – za po ży czo ne w swo jej pie r wo t nej fo r mie i zna cze niu, 
b) se man ty cz ne,
c) stru ktu ra l ne. 
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Do za po ży czeń właści wych za li cza się ta k że wy ra zy z lek ko zmie nioną
formą, do sto so waną do fo ne ty ki i mo r fo lo gii po ży czającego ję zy ka oraz de ry -
wa ty, dla któ rych bazą słowo twórczą były za po ży cze nia. Za po ży cze nia se man -
ty cz ne (zna cze nio we) ist niejącej już w sy ste mie le ksy ka l nym fo r mie przy pi sują
nowe zna cze nie. Zwa ne są ta k że po ży cz ka mi ukry ty mi lub neo se man tyz mami.

Według sto p nia przy swo je nia dzie li my po ży cz ki na cy ta ty, wy ra zy czę ścio -
wo przy swo jo ne i całko wi cie przy swo jo ne. Duże zna cze nie ma tu okres, w któ -
rym dany wy raz wszedł w skład za so bów le ksy ka l nych na sze go ję zy ka, ale
i czę stość jego uży wa nia, co z ko lei wy ni ka z krę gu tema ty cz ne go, do któ re go
ów wy raz na le ży.

Czę ścio wo przy swo jo ne są wy ra zy, któ re przeszły już pewną ad ap ta cję do
ję zy ka pol skie go, tak w pi so w ni, jak i w wy mo wie. Wy ra zy całko wi cie przy -
swo jo ne od czu wa my jako ro dzi me, czę sto nie zdając so bie na wet spra wy z ich
ob ce go po cho dze nia.

Za po ży cze nia dzie li my ta k że na bez po śred nie i po śred nie ze wzglę du na sto -
pień złożo no ści kon ta któw mię dzy ję zy ka mi. W pie r wszym przy pa d ku w pro ce -
sie biorą udział ty l ko dwa ję zy ki: da w ca i bio r ca. „Zna cz nie czę ściej jed nak
mamy do czy nie nia z przykłada mi za po ży czeń, któ rych pie r wo t ne źródło jest
do syć od ległe i któ rych prze j mo wa nie wy ma ga po śred ni c twa in nych ję zy ków”
(Ry bi cka 1976, s. 47). 

Wpływ ję zy ka cze skie go na pol szczy z nę roz począł się w X wie ku, w wy ni -
ku przy ję cia re li gii chrze ści ja ń skiej za po śred ni c twem Cze chów. Ter mi no lo gia
chrze ści ja ń ska jest bar dzo bo ga ta i fun kcjo nu je do dziś. Ze wzglę du na wy bór
ana lizo wa ne go dzieła, będę się nią za j mo wać w ogra ni czo nym sto p niu, po nie -
waż w świe cie stwo rzo nym przez An drze ja Sa p ko wskie go, w któ rym roz gry wa
się ak cja opo wia dań z tomu Osta t nie ży cze nie, re li gia chrze ści ja ń ska nie ist nie -
je. Mimo to jed nak au tor nie uniknął uży cia wy ra zów z tej gru py le ksy ka l nej,
po nie waż są one zro ś nię te z fra ze o lo gią ję zy ka pol skie go, a nie któ re z nich zy -
skały sze r sze zna cze nie. Dru ga fala napływu bo he mi z mów do pol szczy z ny
nastąpiła w XIV i XV wie ku.

Cze skiej eks pan sji kul tu ra l nej i ję zy ko wej sprzy jały ta k że: szerzący się w Cze chach ruch re li -
gi j ny naro dowo- hu sy cki oraz powiąza nia z dy na stią Ja giel lo nów. W r. 1390 spro wa dzo no z Pra gi
do Kra ko wa be ne dy kty nów słowia ń skich, na przełomie XIV i XV w. wie lu Po la ków stu diu je
w Pra dze, ję zyk cze ski od gry wa znaczną rolę na dwo rze Ja giełły. Pra ga do sta r czyła też wie lu
uczo nych od no wio nej Aka de mii Kra ko wskiej […] (Ry bi cka 1976, s. 11).

W okre sie re ne san su pol skie go wpływ cze ski zna cz nie ma le je, ale nie zu -
pełnie, bo, jak pi sze An to nin Meštan, „cze sz czy z na na dal zna na jest w krę gach
in te li gen cji a cze skie dru ki wy wo żo ne do Pol ski zna j dują na by w ców. Do pie ro
roz wój pol skie go pi śmien ni c twa i dru ku ten po pyt zmnie j szył” (Meštan 1998,
s. 74–75).
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Od XVII wie ku do dzi siaj za po ży cze nia cze skie w ję zy ku pol skim są już
bar dzo nie li cz ne. W przed mo wie do słow ni ka Bo he mi z my w języ ku pol skim
Mie czysław Ba saj i Ja nusz Sia t ko wski po dają li cz ne kry te ria wska zujące na po -
cho dze nie wy ra zu z ję zy ka cze skie go, za zna czając:

Kry te ria fo r ma l ne – fo ne ty cz ne i mor folo gi cz ne – mają, jak zwy kle w wy pa d ku ję zy ków bli -
sko spo kre w nio nych, ogra ni czo ne zna cze nie przy usta la niu wpływu cze skie go. Dla te go też szcze -
gó l ne go zna cze nia na bie ra kom p le kso we uw z ględ nia nie ró ż no rod nych czyn ni ków poza for ma l -
nych, jak ge o gra fia i hi sto ria wy ra zu, jego zna jo mość w gwa rach, se man ty ka, przy na le ż ność do
okre ślo ne go krę gu ter mi no lo gii (np. ko ście l nej, wo j sko wej, admi ni stra cyj nej) itp. Właściwą de cy -
zję wa run ku je też prze ko nująca ety mo lo gia wy ra zu (Ba saj, Sia t ko wski 2006, s. 5).

W po szu ki wa niu wy ra zów i kon stru kcji bohe mi sty cz nych w książce Osta t -
nie ży cze nie Sa p ko wskie go za sto so wa no me to dę po rów na nia te kstów opo wia -
dań z hasłami słow ni ka Ba sa ja i Sia t ko wskie go. Do da t ko wo ety mo lo gię wy ra -
zów, któ re wy ka zy wały po dobną bu do wę i zna cze nie do swo ich od po wied ni -
ków cze skich, spra w dzo no w słow ni kach ety molo gi cz nych ję zy ka pol skie go.
Po mo c ne były ta k że słow ni ki pol sko - cze skie i cze sko- po l skie, źródła in ter ne to -
we, w tym spi sy na zwisk i imion, słow ni ki te ma ty cz ne, oraz je dy ne, jak dotąd,
opra co wa nie do tyczące czę ścio wo ję zy ka twó r czo ści Sa p ko wskie go, mia no wi -
cie Na zew ni c two li te ra c kie w utwo rach An drze ja Sa p ko wskie go i Nika Pie ru mo -
wa (Sze le wski 2003) oraz to, co sam Sa p ko wski, w li cz nych wy wia dach, mówi
na te mat za sto so wa nia przez sie bie słów ob cych, po chodzących ze zna nych mu
ję zy ków.

Słow nik bo he mi z mów wy no to wa nych z utwo ru Osta t nie ży cze nie za wie ra
102 hasła, przy czym cze chi z mów użył Sa p ko wski 1680 razy, co oz na cza, że
sta no wią one bli sko 2,2% te kstu, czy li dokład nie tyle, ile w swo ich ba da niach
wy ka zała Małgo rza ta Wita szek- Sambo r ska w te kstach współcze s nej pol szczy z -
ny (Wi ta szek–Sa m bo r ska 1993, s. 52).

Wię kszość haseł two rzy ro dzi ny wy ra zo we. Naj bo ga t sze z tych ro dzin to:
– dia beł, dia boł, dia b li ca, dia b li ‘we fra zeo logi z mach, jako przekleństwo’, po

diabła, do diabła, dia be l nie, dia b li ‘pochodzący od diabła, na leżący do
diabła’;

– isto ta, isto t ny, iście, ist ny, ist nieć, ist nie nie;
– kształt, kształtny, bez kształtny, zmien no kształtny, igłokształtny, człeko kształ-

tny, człeko kształtność, wy kształcony, znie kształcony;
– krzyż, krzy żak, (s)krzy żo wać, skrzy żo wa ny, krzy żo wy, skrzy żo wa nie;
– ra tu nek, ra to wać, ura to wać, wy ra to wa ny, ura to wa ny, ura to wa nie;
– wa l ka, wa le cz ny, wa l czyć, walczący, zwa l czać;
– wesoły, wesoło, we se le, po we se leć, wesołość.
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Po zo stałe hasła za wie rają od jed ne go do czte rech wy ra zów. Łącz nie jest to
220 wy ra zów, z któ rych wię kszość to de ry wa ty po wstałe naj pra wdopo dob niej
już na grun cie pol skim.

Bo he mi z my uży wa ne przez Sa p ko wskie go po gru po wać mo ż na w krę gi te -
ma ty cz ne, któ re jed nak prze ni kają się, a nie któ re słowa trud no za kwa lifi ko wać
do jed nej z nich. Naj licz nie j szym krę giem są wy ra zy, wy ra żające właści wo ści
istot i rze czy, kształty, ko lo ry, a ta k że lu dz kie po sta wy, na stro je, spo so by za -
cho wa nia. Są to ta kie wy ra zy, jak: czy te l ny, do wcip, har dy, isto ta, krzyż (jako
kształt, nie jako sym bol chrze ści ja ń ski), swo bo da, wesoły, ta j ny, twarz. Gru pa
ta za wie ra 64 wy ra zy uży te w te k ście 383 razy.

Dru gim, pod wzglę dem czę sto ści uży cia zbio rem wy ra zów są słowa, tworzą- 
ce gra ma tyczną stru ktu rę te kstu. Jest ich ty l ko 15, lecz wy stę pują aż 319 razy.
Ki l ka z nich to ar cha i z my: ja ko wy, ta ko wy, na der, pod le, we dle, opo dal, wnet,
za iste. Bez wątpie nia Sa p ko wski uży wa ich, aby sty li zo wać tekst, na dać wy po -
wie dziom kon kre t ny cha ra kter. Do tej gru py jed nak na le ży ta k że przy imek bez
oraz 161 użyć przed ro stka bez- w wy ra zach, ta kich jak: bez wa run ko wo, bez sze -
le st nie, bez nad zie j ny, bezce remo nia l nie czy bez ce lo wość, co zna cz nie zwięk-
szyło jej ob ję tość.

25 wy ra zów związa nych jest z or ga ni zacją społecze ń stwa, pa ń stwa, ro dzi ny, 
z ka len da rzem. Uży to ich 186 razy, a wie le z nich w celu uwy pu kle nia ko lo ry tu
świa ta wy sty lizo wane go na śred nio wieczną rze czy wi stość, jak: gro do dzie rż ca,
hołd, ma r szałek, ry cerz, len no, władca czy włady ka.

Sfe rę sa kralną re pre zen tu je 15 wy ra zów, uży tych 127 razy. To te r mi ny z za -
kre su re li gii i or ga ni za cji ży cia re li gij ne go, któ rych Sa p ko wski uży wa bez
chrześcija ń skie go kon te kstu: kapłan, kapłanka, ołtarz, świąty nia, za kon, za kon -
ny.

Po do b na sy tu a cja wy stę pu je w gru pie wy ra zów okre ślających zja wi ska nad -
natu ra l ne. Wy ra zy dia beł i piekło ode rwa ne są od ich chrze ścija ń skie go podło-
ża. Słów tych jest za le d wie 10, a wię kszość z nich to de ry wa ty słowa dia beł.
Uży wa ne są z dużą czę stot li wo ścią, bo 115 razy. Jak przy stało na fan ta sty kę,
dia beł oz na cza tu re a l nie fun kcjo nującą w świe cie isto tę (po do b nie jak skrzat),
ale słowo to ta k że spełnia fun kcję eks pre syjną (tak samo jak piekło).

Ku l tu rę ma te rialną człowie ka opi sują trzy gru py wy ra zów: do pie r wszej za li -
czyć mo ż na bu do w le i ich czę ści oraz wszy stko, co związane z prze strze nią
zago spo da ro waną przez człowie ka. Li czy ona 16 wy ra zów, ta kich jak: bra ma,
ko min, mia sto, pałac, za mek, uży tych 140 razy. Drugą grupą są czę ści uz bro je -
nia, związane z rze miosłem wo jen nym: hełm, pan cerz, ka pa lin, ku sza, przył-
bica. Jest ich, wraz z de ry wa ta mi 9, w uży ciu 30 razy. Trze cia gru pa za wie ra
na zwy od zie ży, na rzę dzi, śro d ków płat ni czych itp. Jest ich 13, uży tych 62 razy.
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24 wy ra zy wy ra żają czyn no ści, a ta k że czę sto ich efekt lub przy czy nę: błagać,
li tość, ra tu nek, stwo rzyć. Sa p ko wski użył ich 158 razy.

Za po ży czo ne z cze sz czy z ny na zwy ro ślin i zwierząt wy stę pują nie li cz nie, bo 
jest ich ty l ko 8, uży tych 31 razy, po mi mo że tekst za wie ra wie le opi sów przy ro -
dy. Czę sto jed nak jest to przy ro da fan ta sty cz na, a opi sy pełne są neo lo gi z mów
lub po ży czek z in nych ję zy ków.

Bo he mi z mów związa nych z wojną, prze mocą, agresją jest w Osta t nim ży cze -
niu 17, uży tych 64 razy. Wię kszość z przy pa d ków uży cia to słowa wa l ka wraz
z de ry wa ta mi oraz po chod ne wy ra zu gwałt.

Do żad nej z po wy ższych grup nie mo ż na za li czyć słowa przy pa dek, uży te go
18 razy w ró ż nych zna cze niach (wraz z jed no ra zo wym wystąpie niem wy ra zu
przy pa d ko wo), ani dwóch imion cze skich: Li bu sze i Ve le rad, wy stę pujących 47
razy.

Pod su mo wa nie
Z po wy ższej ana li zy wy ni ka, że wię kszość bo he mi z mów w Osta t nim ży cze -

niu pełni fun kcję in fo r ma cyjną, po do b nie jak we współcze s nej pol szczy ź nie,
na wet je śli część z nich to le kse my na ce cho wa ne emo cjo na l nie. Nie wie l ka ich
ilość uży ta zo stała w celu sty li za cji wy po wie dzi i opi su re a liów fan ta sty czne go
świa ta. 

Ję zyk książek Sa p ko wskie go zna cz nie ró ż ni się od ję zy ka in nych utwo rów
z ga tun ku fan ta sy. Jest on za rów no ory gi na l ny i no wa to r ski, jak i opa r ty na tra -
dy cji i wy ko rzy stujący w pełni bo ga ty za sób le ksy ka l ny ję zy ka pol skie go,
w którym bo he mi z my są tak do brze za ko rze nio ne, że nie od czu wa my już ich
ob ce go po cho dze nia. Świa d czy o tym rów nież ogro m na ilość de ry wa tów, po -
wstałych prze wa ż nie na ro dzi mym grun cie, któ rych ró ż no rod ność i ilość po tra fi 
Sa p ko wski do sko na le wy ko rzy stać, przez uży cie tak rza d kich słów, jak: prze-
błagi wać, ko mna t ka, ba żan ci czy har dość, a na wet two rzy z nich ta kie wy ra zy,
jak igłokształtny czy sre br nobłęki t ny. Jed nak wię kszość cze chi z mów, wy stę -
pujących w zbio rze Osta t nie ży cze nie, to hasła bar dzo czę ste, o stru ktu rze ty po -
wej dla słow ni c twa ro dzi me go. Na leżą one do pod sta wo we go za so bu le ksy kal -
ne go ję zy ka pol skie go.
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Mie czysław BALO WSKI

Od ro dze nie naro do we na Słowa cji
Abs tract

The au t hor de scri bes the Slo vak Na tio nal Revi val in the ni ne te enth cen tu ry. He pays at ten tion
to the birth of the Slo vaks com mon na tio nal cons cio u s ness, which re su l ted in the se pa ra tion of
this na tion as an in de pen dent co un try in the twen tieth cen tu ry. The Slo vak lan gu a ge is one of the
ol dest an cient Sla vic dia lects; no ne t he less, for hi sto ri cal re a sons, it was not de ve lo ped as
a supralo cal dia lect, which co uld have be co me a na tion wi de lan gu a ge; sub sequ en t ly, a na tio nal
langua ge. It had not ta ken pla ce un til the ni ne te enth cen tu ry.

Abs trakt
Autor opisuje od ro dze nie na ro do we na Słowa cji w XIX wieku. Zwraca uwagę na rodzenie się

wspólnej świadomości narodowej Słowaków, która doprowadziła w wieku XX do wyodrębnienia
się tej nacji w samodzielne państwo. Język słowacki należy do najstarszych dialektów języka
prasłowiańskiego, jednak ze względów historycznych nie wykształcił dialektu ponadlokalnego,
który mógłby się stać językiem ogólnonarodowym, a później państwowym. To miało miejsce
dopiero w XIX wieku.

Ke y words: Slovak language, The Slovak National Revival, codification of literary language, 
         An to n Bernolák, Ľudovít Štúr
Słowa klu czo we: język słowacki, Słowackie Odrodzenie Narodowej, kodyfikacja języka
         literackiego, An to n Bernolák, Ľudovít Štúr

Początki ję zy ka słowa c kie go się gają tych sa mych lat, co początki ję zy ka
cze skie go, ale  jego roz wój był od mien ny. W cza sach Cy ry la i Me to de go gwa ry 
słowa c kie utrzy my wały się na wsiach, a ję zy kiem ziem pod ległych Pa ń stwu
Wiel komo ra wskie mu był ję zyk staro cer kiew now nosłowia ń ski. Wpra w dzie na
ka r tach Mszału Ki jo wskie go zna j dują się fo r my, któ re mo ż na uz nać za ce chy
gru py za cho d niosłowia ń skiej, do któ rej na le ży rów nież ję zyk słowa cki, to jed -
nak teza o ich słowa c ko ści (np. ce cha o mięk kim i twar dym l epen te ty cz nym
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w mie j s ce ps. gru py dl czy tl) byłaby trud na do ob ro ny. Spra wę kom p li ku je
rów nież fakt, że w okre sie pi śmien nym ję zy kiem uży wa nym na te re nie Słowa cji 
był ję zyk cze ski, wpro wa dzo ny przez du cho wie ń stwo cze skie, któ re pro wa dziło 
na ukę w słowa c kich szkółkach ko ście l nych (por. Pa u li ny 1983, s. 78; Krajčo-
vič, Žigo 20021). Na to miast ję zyk słowa cki – czy dokład niej mówiąc: dia le kty
słowa c kie – jest po twier dzo ny je dy nie w ora l nej twó r czo ści lu do wej oraz w na -
zwach mie j s co wych, jak np. Bol le rat (Boľeradz), Pe s can (Péščany), Sci tar
(Ščitár), Ol es ca (Oleška) itd. (sze rzej patrz: Krajčovič 2005, 2011, ta k że: Krško 
2003, 2013, 2014).

Sy tu a cja ta trwa do wie ku XVIII, kie dy w śro do wi sku ka to li c kim za czy na
ro dzić się myśl o wy ko rzy sta niu ży wej mowy ludu słowa c kie go do ko mu ni ka cji 
nie ty l ko co dzien nej. Pie r wszym tego prze ja wem jest tzw. ka me du l ska słowac -
czy z na, którą za pi sa no w kla szto rze ka me dułów przekład Pi s ma Świę te go (ok.
1756–1759 r.), a ta k że łaci ń sko-słowa cki słow nik Syl la bus di c tio na rii la ti no-
-slavo ni cus z roku 1763, za wie rający pie r wsze wska zów ki kody fika cy j ne ję zy -
ka słowa c kie go. Dru gim źródłem były ka l wi ń skie dru ki, jak np. Ra dosc se r ca
pobožnoho z roku 1758. Ró ż ni ca mię dzy nimi była – z jed nej stro ny – dia le kta l -
na (ka me du l ska ko dy fi ka cja opie rała się o dia le kty za cho d niosłowa c kie, ka l wi -
ń ska – o dia le kty wscho d niosłowa c kie), a z dru giej – gra fi cz na (ka me du li przy -
ję li tra dy cję al fa be tu cze skie go, ka l wi ni – al fa be tu wę gie r skie go). Ale ani jed na, 
ani dru ga pró ba nie przy jęła się. Nie da się jed nak za prze czyć, że są one efe -
ktem roz po czy nającego się na Słowa cji od ro dze nia na ro do we go, któ re w tym
cza sie objęło nie mal całą Słowia ńsz czy z nę.

Słowa c kie Od ro dze nie Na ro do we (Slovenské národné ob ro de nie) było skie -
ro wa ne głów nie prze ciw ko ma dzia ry za cji ży cia na Słowa cji, co w efe kcie po bu -
dziło świa do mość na ro dową Słowa ków, dążących do stwo rze nia włas ne go od -
rę b ne go or ga ni z mu pa ń stwo we go2. Wę grzy bo wiem nie uz na wa li za sa mo dzie l -
ne na ro dy in nych Słowian z wyjątkiem Cho r wa tów, zna j dujących się w gra ni -
cach Ce sa r stwa Au stria c kie go, dla te go uwa ża li, że po zo stałe gru py et ni cz ne po -
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1 Por. też łaciń sko - cze ski słow nik Prešporský slovník, opra co wa ny na pod sta wie słow ni ka
Kla re ta i wy da ny na  Słowa cji, któ ry za wie ra cze skie ek wi wa len ty łaci ń skich te r mi nów, będących 
nie od zo w nym skład ni kiem le ksy ki ów cze s ne go tzw. ogó l ne go wy kształce nia.

2 10 maja 1848 r. na wie cu w Li p to v skim Svätym Mikulášu po raz pie r wszy ogłoszo no po stu -
la ty słowa c kie go ru chu na ro do we go, aby wpro wa dzić ję zyk słowa cki jako urzę do wy na te re nie
Słowa cji oraz utwo rzyć w se j mie re pre zen tacje wszy stkich na ro dów. Po stu la ty te po wtó rzo no
w cze r w cu 1861 r. w wysłanym z Ma r ti na Me mo ran dum Na ro du Słowa c kie go, w któ rym żądano
za cho wa nia jed no ści im pe rium habs bu r skie go, stwo rze nia samo dzie l ne go re gio nu (pa ń stwa), za -
mie szka ne go przez Słowa ków, tzw. Slovenské oko lie, wpro wa dze nia ję zy ka słowa c kie go jako
urzę do we go oraz utwo rze nia se j mu słowa c kie go i wpro wa dze nia do se j mu Ce sa r stwa Au stria c -
kie go jego przed sta wi cie li. Jed nak ce sarz na au to no mię słowacką się nie zgo dził.



win ny ulec ma dzia ry za cji lub ger ma ni za cji. Z tego fa ktu zda wa li so bie spra wę
Słowa cy. Do da t ko wo chcie li oni, aby ję zyk wę gie r ski był ję zy kiem urzę do wym 
na te re nach słowia ń skich, co spo wo do wałoby, że lud ność mie j s co wa w ogó le
nie ro zu miałaby urzęd ni ków. Myśl o pod nie sie niu ran gi swo je go ję zy ka przez
Wę grów była dla Słowa ków si l nym bo dź cem do wy two rze nia włas ne go ponad -
loka l ne go kodu – słowa c kie go ję zy ka lite ra c kie go. Do da t ko wym bo dź cem był
obo wiązek szko l ny wpro wa dzo ny w 1774 roku przez Ma rię Te re sę na te re nie
Ce sa r stwa. Za ist niała więc po trze ba na ucza nia dzie ci najmłod szych (w kla sach
początko wych szkół ele men ta r nych) w ich ję zy ku, aby pó ź niej kon ty nu o wać
na ukę w ję zy ku urzę do wym im pe rium habs bu r skie go. Pro ces ten jed nak nie był 
jed no li ty. Roz bu dze nie świa do mo ści na ro do wej i ko nie cz ność wy pra co wa nia
ję zy ka ponad regio nal ne go spo wo do wały pro ces, któ ry na zy wa my dzi siaj Sło-
wa c kim Od ro dze niem Na ro do wym.

Języ koz na w cy wy dzie lają trzy okre sy od ro dze nia na ro do we go na Słowa cji,
obe j mującego nie ty l ko działania po li ty cz ne czy na ro do we, ale ta k że pro ces
two rze nia włas ne go ję zy ka lite ra c kie go:
1. II połowa XVIII wie ku do 1820 roku – etap wstę p ny, w okre sie tym kon ku ro -

wały dwa ośro d ki: bra tysławski z ewan ge li ka mi, któ rzy w tym cza sie two rzy -
li gru pę 25% całego społecze ń stwa, i ma r ti ń ski, w któ rym do mi nującą rolę
ode gra li księ ża ka to lic cy;

2. lata 1820–1830 – okres ten mo ż na na zwać drugą falą, w któ rej na dal nie wy -
pra co wa no jed no li te go ję zy ka słowa c kie go, ale zwró co no uwa gę na słabe
stro ny ko dy fi ka cji za pro pono wa nej przez np. An to na Bernoláka; głów ny mi
jego prze ciw ni ka mi byli ewan ge li cy: Ján Kollár i Pa vel Šafárik, któ rzy pro -
wa dzi li dys ku sję z kon tynu ato ra mi my śli Bernoláka: Ja nem Hol lym i Ma r ti -
nem Hamu j l ja kiem;

3. lata 1830–1848 – okres ten mo ż na na zwać właści wym okre sem Słowa c kie go
Od ro dze nia Na ro do we go; w tym cza sie dzię ki działaniom Ľudovíta Štúra
wy pra co wa no jed no li ty wa riant ję zy ka słowa c kie go, któ ry z pe w ny mi zmia -
na mi obo wiązuje do dziś. 
Za tem przełomem w hi sto rii ję zy ka słowa c kie go był okres pie r wszy i trze ci

Słowa c kie go Od ro dze nia Na ro do we go. 
Pod ko niec XVIII w. wśród nie li cz nej in te li gen cji słowa c kiej za częła się

kształto wać świa do mość od rę b no ści na ro do wej, a wraz z nią dążność do po sia -
da nia włas ne go, na ro do we go ję zy ka (w 1793 r. powołano do ży cia Słowa c kie
To wa rzy stwo Na uko we – Slovenské učené tovarišstvo, któ re m.in. ini cjo wało
pra cę nad słowa c kim ję zy kiem li te ra c kim). Owe ten den cje kody fika cy j ne ję zy -
ka słowa c kie go naj wcze ś niej po ja wiały się w ka to li c kich ośro d kach ży cia
umysłowe go, na przykład w da w nym ośro d ku uni wer syte c kim w Trna wie (Uni -
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we r sy tet w Trna wie założo no w 1635 r., a w 1777 r. prze nie sio no go do Budy).
Główną po sta cią tego ru chu był An ton Bernolák (1762–1813), któ ry naj pierw
stu dio wał fi lo zo fię w Trna wie, a pó ź niej pra co wał tam jako se kre tarz wi ka riu -
sza ar chi die ce zji (do 1820 roku Trna wa była sie dzibą pry ma sów Wę gier).
On jako pie r wszy w pracy Dis se r ta tio philo logi co-c riti ca de li te ris Sla vo rum
(1787) wska zał uza sad nie nie po trze by ko dy fi ka cji lu do wej słowacczy z ny,
widząc ko nie cz ność opra co wa nia ję zy ka ponad diale ktal ne go, opa r te go o żywy
ję zyk (w pracy tej zawarł rów nież mały słowniczek i za sa dy pi so w ni słowa c -
kiej, któ rej pod sta wową regułą była za sa da fo ne ty cz na – „pisz tak, jak
słyszysz”). Za rys swo jej gra ma ty ki przed sta wił on w pra cy Lin gu ae sla vo ni cae
per re g num Hun ga riae usi ta tae com p ne dio sa si mul et fa ci lis ort ho gra p fia
(1787). Za pod sta wę pro po no wa nej ko dy fi ka cji przyjął południo wo-za cho d -
niosłowa c kie dia le kty oko lic Trna wy, a do cech tak opra co wa ne go ję zy ka lite ra -
c kie go włączył rów nież ki l ka cech dia le któw śro d ko wosłowa c kich. Swoją ko -
dy fi ka cję ję zy ka słowa c kie go uko ń czył w 1787 r. Wów czas wydał: Gram ma ti -
ca sla vi ca ad sy ste ma scho la rum na tio na lium ac co mo da ta (1790) oraz Ety mo lo -
gia vo cum slo va rum (1791). Jak po da je Bo hu s lav Havránek:

Bernolákova slovenština lišila se od současné spisovné češtiny so u sta vou hláskovou
a způsobem pra vo pi su. Bernolák od stra nil ze slovenštiny ř – na hra dil je pod le výslovnosti na
celém Slo ven sku běžné r; za ě (=je) v případech, jako město, pěkný, věc atd., uvádí pod le
výslovnosti rozšířené na největší části slovenského jazykového území e: me sto, pekné, vec atd., za 
české ů kla de ó: kóň, vóla a p., čes. kůň, vůle a p., za českou dvojhlásku ou zavádí v du chu lidové
slovenštiny ú, tedy múka, súd, (oni) nesú a p., za mo u ka, soud, (oni) ne sou a p., nechává
v slovenštině nepřehlasované a, á, u, ú pro ti českým tvarům s přehláskou, učí psáti duša, uli ca,
g. sg. oráča a p., dat., lok. pl. ulicám, ulicách, tva ry slo ves. donášám, vracám, -áš, -á atd.; akus.
sg. dušu, uli cu a p., instr. sg. dušú, ulicú, 3. pl. bijú, rozumejú atd. pro ti čes. tvarům: duše, uli ce,
oráče; ulicím, -ích; donáším, vracím; duši, uli ci, duší; bijí, rozumějí a p. Uvádí do spisovné řeči
souhlásky dz, dž, g v případech, jako: me dza, ri dzi, hádzať, hádžem; gula, gulička, guľati, gaťe
a p. – v so u hla se se skutečným sta vem výslovnosti na celém Slo ven sku ane bo na největší jeho
části (Havránek 1936, s. 156).

Na stę p nie Bernolák przystąpił do opra co wa nia słow ni ka ję zy ka słowa c kie -
go, któ ry uka zał się dru kiem do pie ro po jego śmie r ci, wy da ny przez Jura Pa l ko -
viča ze wspa r ciem pry ma sa A. Rudnay’ego pod nazwą Slovár Slovenskí
Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherski (1825–1827, t. I–VI). To ob sze r ne dzieło,
liczące 5 302 stro ny, obe j mu je le ksy kę słowacką przełomu XVIII i XIX wie ku
w pię ciu to mach, tom szó sty to in deks haseł łaci ń skich, nie mie c kich wę gie r -
skich z odsyłacza mi do to mów wcze ś nie j szych. Ze wzglę du na nie sta bi l ność
słow ni c twa słowa c kie go w tym cza sie w słow ni ku zna j dzie my wie le wy ra zów
gwa ro wych, neo lo gi z mów oraz fra zeo logi z mów lu do wych (stałych i lu ź nych
związków wy ra zo wych, po ja wiających się w ora l nej twó r czo ści lu do wej), a ta k -
że wie le bo he mi z mów (por. http://www.juls.sa v ba.sk/edie la/be r no lak). W ten
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sposób sko dyfi ko wa ny ję zyk słowa cki stał się pod stawą dys ku sji ów cze s nych
bu dzi cie li na ro do wych i języ koz na w ców nad kształtem przyszłego słowa c kie go 
ję zy ka lite ra c kie go3, któ ra trwała do ok. 1850 r.

Z opi sem tym nie zga dza li się słowac cy bu dzi cie le ewan ge lic cy, sku pie ni
w ośro d ku bra tysławskim. Rów no le gle z pró ba mi sko dyfi ko wa nia ży we go ję zy -
ka słowa c kie go przez Bernoláka pod ję li własne wysiłki wy two rze nia ję zy ka
lite ra c kie go, opie rając się na usta le niach history czno-fi lologi cz nych cze skich
bu dzi cie li na ro do wych (ko dy fi ka cji ję zy ka cze skie go lite ra c kie go w XIX wie ku 
do ko nał Jo sef Do brovský na ba zie Bi b lii kra li c kiej z XVI wie ku). Po le gały one
na po wro cie do ję zy ka sta rosłowia ń skie go, któ re go ko le b ki do my śl nie szu ka no
właś nie na zie miach słowa c kich. (Do da j my, że ję zyk sta ro cer kiew nosłowia ń ski
to za pi sa na przez św.św. Cy ry la i Me to de go po stać dia le ktu sołuń skie go gru py
ję zy ko wej bułgar sko- mace doń skiej z IX wie ku.) W pra kty ce jed nak ów ję zyk
sta rosłowia ń ski był ję zy kiem cze skim z li cz ny mi słowa cy z ma mi, zwa ny sta ro-
słowa c kim. Po ja wiła się rów nież myśl, aby przyjąć cze ski ję zyk li te ra cki jako
fo r mę pi sa nej ko mu ni ka cji na Słowa cji (tzw. bi b lijną cze sz czyznę, por. Krajčo-
vič 1981, Pa u li ny 1983). 

Go r li wym zwo len ni kiem i pro pa ga to rem tej te o rii ję zy ka słowa c kie go był
Ján Kollár, je den z twó r ców pan sla wi z mu, idei kul tu ra l nej, po li ty cz nej i ję zy ko -
wej jed no ści Słowian (w 1824 r. opu b li ko wał w ję zy ku cze skim Slávy dcerę,
któ ra była ma ni fe stem jed no ści słowia ń skiej), ścisłej współpra cy i jed no ści ję -
zy ko wej Cze chów i Słowa ków, a ta k że zwo len nik idei au stro sla wiz mu. Uwa żał
on współcze s ny ję zyk słowa cki za nie doj rzały do pełnie nia roli ję zy ka na ro do -
we go i dążył do wskrze sze nia da w ne go ję zy ka wspól no ty prasłowia ń skiej,
slovienčiny, którą uto ż sa miał z kul tu ra l nym dia le ktem współcze s nych so bie
Słowa ków, ja kim – według Kollára – miał być ję zyk cze ski z ele men ta mi sło-
wackie go (czy li słowa kizowaną wersją cze sz czy z ny, opartą na pie r wszym cze -
skim przekład zie Bi b lii kra li c kiej). W pra cy O literárnej vzájomnosti me dzi
rozličnými kmeňmi a nárečiami slovanského národ (1836) wska zy wał ar gu men -
ty na po czet po kre wie ń stwa mię dzy ję zy ka mi słowia ń ski mi, uwa żał on, że wie -
le wy ra zów, uży wa nych w ję zy ku słowa c kim, jest ad ap ta cją fo ne tyczną słów
czeskich. Z tego wzglę du w la tach czter dzie s tych wystąpił ze zde cy do waną kry -
tyką two rze nia ję zy ka słowa c kie go opa r te go na dia le ktach śro d ko wosłowa c -
kich. W cza sach dys ku sji na te mat ję zy ka na ucza nia w szkołach ele men ta r nych
na Słowa cji za pro po no wał, aby mi nister Ale xandr Bach zarządził na ucza nie
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3 Utwo rzo no na wet spe cjalną na zwę na słowa cki ję zyk li te ra cki za pro pono wa ny przez Be r no-
láka: berno lako wsz czyz na (bernolákočina, bernolákovská slovenčina, Bernolákova spisovná slo-
venčina).



w ję zy ku sta rosłowa c kim, po nie waż był on już usta no wio ny przez Ba cha ję zy -
kiem urzę do wym (do 1859 r.).

Na tym tle prze bie gał spór pan sla wi sty Kollára z pie r wszym rze czy wi stym
kody fi ka to rem no r my słowa c kie go ję zy ka lite ra c kie go, uwa ża nym po wszech nie 
za twó r cę lite ra c kie go słowa c kie go, Ľudovítem Štúrem, je dy nym posłem słowa -
c kim w se j mie Ce sa r stwa. Štúr od początku opo wia dał się za samo dzie l no ścią
Słowa cji, a wpro wa dzo ne w 1832 r. przez ko mi tet bra tysławski zarządze nie
o ma dzia ry za cji Słowa cji je sz cze bar dziej utwier dziło go w słusz no ści wy bra nej 
dro gi. 

Na ukę Ľ. Štúr (1815–1856) po bie rał w ewan ge li c kim li ce um w Bra tysławie,
po nie waż w nim uczono li te ra tury słowa c kiej. Tam roz począł swoją działal ność 
na rzecz usamo dzie l nie nia się Słowa ków, założył to wa rzy stwo Spoločnosť čes-
ko-slovanská (jego człon ko wie uczy li się na spo t ka niach hi sto rii swe go na ro du), 
w maju 1848 r. był współtwórcą pie r wsze go słowa c kie go pro gra mu poli ty cz ne -
go Žia do sti slovenského národa, a we wrze ś niu tegoż roku z Jo ze fem Hur ba -
nem i Mi cha lem Hodžą powołał Słowacką Radę Na ro dową, któ ra wy po wie -
działa posłusze ń stwo rządowi wę gie r skie mu. Rok pó ź niej Štúr założył pie r wsze 
cza so pi s mo słowa c kie „Slovenské národné no wi ny”; powołał do ży cia sto wa -
rzy sze nie Tatrín, któ re go rolą była popu la ry za cja słowa c kie go dzie dzi c twa kul -
tura l ne go, a na stę p nie ję zy ka słowa c kie go w po sta ci sko dyfi ko wa nej przez nie -
go. Jed nak naj większą zasługą Štúra było sko dyfi ko wa nie ję zy ka słowa c kie go
na ba zie dia le któw śro d ko wosłowa c kich. Jego ko dy fi ka cja ję zy ka słowa c kie go
miała na celu prze de wszy stkim ob ro nę na ro do we go cha ra kte ru ję zy ka słowa c -
kie go wo bec Kollárowych prób jego cze chi za cji. Ponad to chciał on stwo rzyć
taki ję zyk li te ra cki, któ ry bę dzie od po wia dał ży wej mo wie całego słowa c kie go
ludu, nie ty l ko – jak w przy pa d ku Bernoláka – dia le ktom za cho d niosłowa c kim.
Pod ję cie się tego za da nia było ini cjo wa ne ta k że przez jed ne go z naj bli ż szych
współpra co w ni ków Štúra, Jo zefa Mi lo s lava Hur bana, któ ry wspie rał go w po-
czątkowym okre sie prac nad nową po sta cią ję zy ka słowa c kie go4. Jed nak pó ź -
niej opo wie dział się za roz wiąza niem M.M. Hodžy i M. Hat ta li jako tym, któ re
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4 Jo zef Mi lo s lav Hur ban (1817–1888) naj pierw był zwo len ni kiem idei głoszo nych przez Jána
Kollára, szy b ko jed nak z nich zre zy g no wał, prze chodząc do obo zu Ľudovíta Štúra, któ re go
po z nał w or ga ni za cji Spoločnosť česko-slovanská. Na ple ba ni w Hlbo kim w 1843 r., gdzie pełnił
funk- cję pro bo sz cza pa ra fii ewan ge li c kiej, wspó l nie z M. Hodžą prze ko ny wał L. Štúra o po trze- 
bie nowej ko dy fi ka cji ję zy ka słowa c kie go, na zwa nej pó ź niej ko dy fi kacją sztu rowską. Na to miast
w 1847 r. na ze bra niu związku Ta trín wszedł w skład ko mi sji, któ rej za da niem była mo dy fi kacja
nie których za sad ko dy fi ka cji sztu ro wskiej. Tego za da nia pod ję li się M. Hodža i M. Hat ta la.
W roku 1863 wspó l nie z grupą działaczy na ro do wych utwo rzył w Ma r ti nie Ma ti cę slo venską
(Macierz Słowacką), któ rej za da niem było krze wie nie hi sto rii, ku l tu ry i ję zy ka słowa c kie go.  



uw z ględ niało naj większą gru pę Słowa ków, a ta k że wszy stkie wa ż nie j sze dia le -
kty słowa c kie.

Opi so wi no we go słowa c kie go ję zy ka lite ra c kie go Ľ. Štúr po świę cił dwie
pra ce: Nárečja Slo ven skuo ale bo po tre ba písaňja v to m to nárečí (1846) i Na uka 
reči slo ven skej (1846). W pie r wszej z nich przed sta wił ar gu men ta cję pod ję cia
się no wej ko dy fi ka cji ję zy ka słowa c kie go, a przy oka zji podał wykład sy ste mu
ję zy ko we go jako ponad diale ktal ne go kodu poro zu mie wa nia się (sze rzej patrz:
Blanár 1997)5. W dru giej zaś – Na uka reči slo ven skej (Štúr 2006) – za warł opis
słowa c kie go sy ste mu gra maty cz ne go i za sad jego ko dy fi ka cji6. Jed nak Štúrow-
ska gra ma ty ka za wie rała pe w ne nie ścisłości, au tor do pu sz cza np. dość sze roką
wa rian ty w ność form („Slová a hovoreňja spu o so bi i v inších rozličnorečjach
Slovenskích užívanje každí v reči spi so v nej slobodňe užívať muože; Štúr 2006,
s. 9; por. też Žigo 2005), dla te go Mi chal M. Hodža7 i Ma r tin Hat ta la8 pod ję li się 
jej we ry fi ka cji, a jej efekt opu b li ko wał Hat ta la w 1852 roku pod tytułem Krátka 
mlu v ni ca slo venská (sze r sza wer sja uka zała się do pie ro w 1864 roku pod nazwą
Mlu v nica slovenského ja zy ka; sze rzej patrz: Kačala 2004). To właś nie ta wer sja
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5 Według B. Havránka książka ta miała cha ra kter pro pa gan do wy i ob ron ny, au tor oprócz tego,
że po da je wykład „o tendencích a pohnutkách spisovné slovenštiny”, rów nież „se pokouší o te o rii 
samostatného slovenského národa” (Havránek 1936, s. 164). Cały tekst pra cy jest do stę p ny na
stro nie in ter ne to wej http://www.juls.sa v ba.sk/edie la/na re cja_slo ven skuo/na re cja_slo ven skuo.pdf. 

6 Au tor „kon stru u je už na podkladě fonetických a tvaroslovných od chy lek slovenských nářečí
od češtiny mluvnický ob raz samostatného slovenského ja zy ka” (Havránek 1936, s. 164). Cały
tekst pra cy jest do stę p ny na stro nie in ter ne to wej http://www.juls.sa v ba.sk/edie la/nrs/na -
uka_reci_slo ven skej.txt.

7 Mi chal Mi lo s lav Hodža (1811–1870) pie r wo t nie był zwo len ni kiem języka sta rosłowa c kie go,
do pie ro około 1825 roku zmie nił zda nie. Pra wie 20 lat pó ź niej na spo t ka niu ze Štúrem i Hur ba -
nem w Hlbo kiem dys ku to wał o po trze bie no wej ko dy fi ka cji słowa c kie go ję zy ka lite ra c kie go. Pó -
ź niej podjął się zmia ny sztu ro wskich za sad orto gra fi cz nych. Za pro po no wał m.in. za cho wa nie
słowa c kich głosek [ä] i [y], [l] i [ľ], dy f ton gów oraz za pi su nie zmię kcza nych głosek [d], [t], [n],
[l] przed sa mogłoska mi prze dni mi [e] i [i]). 
   Brał udział ta k że w działal no ści słowa c kich na ro do w ców, za co zo stał po zba wio ny fun kcji
wi ka re go. 26–28.08.1844 r. w Li p to v skim Mikulášu brał udział w założy cie l skim spo t ka niu
słowac koję zycz ne go związku Tatrín, któ re go zo stał pie r wszym prze wod niczącym. W 1863 r. był
jed nym z założy cie li Ma ti cy slo ven skiej. 

8 Mar tin Hat ta la (1821–1903) już w 1848 r. uznał, że uwa gi Hodžy od no ś nie do za sad orto gra -
fi cz nych Štúra są słusz ne, co wy ra ził w pra cy Epi ge nes slo ve ni cus, po rów nując trzy spo so by ko -
dy fi ka cji ję zy ka słowa c kie go: Kollára i Šafárika, kon tynu a to rów Bernoláka i Hodžy, na śla do w cy
Štúra. Trze ba też do dać, że oprócz wspo mnia nej Krátkiej mlu v ni cy slo ven skiej napi sał ki l ka in -
nych prac, po świę co nych sy ste mo wi gra maty cz ne mu ję zy ka słowa c kie go, wy ka zując od mien ność 
tego sy ste mu od sy ste mu ję zy ka cze skie go: Gram ma ti ca lin gu ae Slo ve ni cae, col la tae cum pro xi -
me co g na ta (1850), Zvukosloví ja zy ka sta ro- i novočeského a slovenského (1854), Skla d ba ja zy ka
českého a slovenského (1855), Srovnávací mlu v ni ce ja zy ka českého a slovenského (1857).



bar dzo szy b ko zy skała po pu la r ność w całej Słowa cji i zo stała uz na na za po -
wszech nie obo wiązującą. Ka te ri na Muziková jed nak zwra ca uwa gę na fakt, że
„Kým Ľ. Štúr a S. Cza m bel kládli dôraz na syn chrón ny prístup, spisovný ja zyk
sa má podľa nich opie rať o živý ja zyk (po rov. Krajčovič – Žigo, 2002, s. 168;
Cza m bel, 1901, s. 300 a n.; Jóna, 1973, s. 40–41), M. Hat ta la sa snažil priblížiť
slovenčinu češtine a v zmy s le prevládajúcej do bo vej me to do ló gie ap li ko val pri
kodifikácii historizujúci prístup” (Muziková 2016, s. 469). 

 M. Hat ta la wy dając Krátką mlu v ni cę slo venską, za ko ń czył pro ces ko dy fi ka -
cji no we go słowa c kie go ję zy ka lite ra c kie go, dzię ki cze mu – jak uwa ża Ka ta-
rína Sedláková – „má zásluhu na sy ste mati c kom opísaní gramatických pro strie -
d kov nášho ja zy ka” (Sedláková 2005, s. 138). 

 Trze ba tu do dać, że Ľudovít Štúr za pod sta wę słowa c kie go ję zy ka lite ra c -
kie go uznał pra wie cały dia lekt śro d ko wosłowa cki: 

Štúrovi ta nul na my s li skutečně spíše širší ob raz základu, cele středoslovenské území v jeho
pojetí: Li p tov, Ora va, Tu rec, horní Trenčansko a horní Ni tra, Zvo len, Te kov, Hont, No vo hrad
a velká část Ge me ra. Ve skutečnosti sice ani hlásková ani tvarová so u sta va Štúrovy slovenštiny
nespočívá na tak širokém základě […], ale Štúr s porozuměním a s úspěchem vy bral zna ky ne j -
cha rakterističtější, společné největší části středního Slo ven ska, s částečným zřetelem i na slo ven-
ský západ a východ, a ty uvedl do spisovné řeči. Pro to z důvodů praktických ne u vedl Štúr do
slovenštiny na př. ani ä ani ľ” (Havránek 1936, s. 165).                                     

Na to miast mo dy fi ka cja Hodžy i Hat ta li uw z ględ niała ta k że ce chy dia le ktu
wscho d niosłowa c kie go, co osta te cz nie od da liło no wo po wstały ję zyk na ro do wy
Słowa ków od ję zy ka cze skie go i tzw. ję zy ka sta rosłowa c kie go9. 

Li te ra tu ra
BARTULA Cz., 2002, Z za gad nień ję zy ka prasłowia ń skie go i staro -cer kie w no-słowia ń skie go,

„Biu le tyn Pol skie go To wa rzy stwa Ję zy ko z nawczego” LVIII, s. 137–147.
BLANÁR V., 1997, Štúrov spis Nárečja slo vensko (1846), „Phi lo lo gi ca. Zborník Filo zo fi c kej fa -

ku l ty Uni ve rzi ta Komenského” XLV, s. 49–57. 
DOLNÍK J., 1999, Spisovná slovenčina a čeština, „Stu dia Aca de mi ca Slo va ca”, s. 39–52.
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9 Trze ba tu do dać, że w au stro- węgie r skich spi sach lud no ści na dal uj mo wa ny był ty l ko ję zyk
cze ski- mo ra wski-słowa cki (niem. böhmisch-mährisch-slowakisch), a w cza so pi śmie „Naše řeč”
ję zyk ten był uz na wa ny za „wschod nią gałąź” ję zy ka cze skie go: „Panu K. K. v P. Děkujeme za
po kyn. Bu de me si zajisté všímati řeči také východní větve našeho národa, spisovné i lidové. Ví-
me, že v podstatě je ryzí a bohatá, ale vidíme zároveň, že má, zejména v novinách a knihách,
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Iwo na IMIOŁO

Sta tus pra w ny tłuma czy sądo wych w Pol sce,
Re pu b li ce Cze skiej i Re pu b li ce Słowa c kiej

– ana li za po rów na w cza1

Abs tract
Com ments by a pra cti cing in ter pre ter and trans la tor of Czech and Slo vak and con su l tant to the

Sta te Com mis sion in Poland’s Mi ni stry of Ju sti ce awar ding the ti t le of a sworn in ter pre ter/trans la -
tor. The pa per di s cus ses se le c ted is su es re la ted to pra cti sing the pro fes sion of a co urt trans la tor
and in ter pre ter in Po land, the Czech Re pu b lic and Slo va kia (ob ta i ning qua li fi ca tions, ran ge of
rights and re spon sibi li ties, pro fes sio nal to ols). The pa per also to u ches upon the to pic of pro fes sio -
nal lia bi li ty.
   The stu dy clo ses with a ta b le co m pa ring the le gal sta tus of co urt trans la tors and in ter pre ters in 
the co un tries co ve red.

Abs trakt
Re fle ksje pra kty kującej tłuma cz ki ję zy ka cze skie go i słowa c kie go oraz kon su l tan tki Pa ń stwo -

wej Ko mi sji Egza mina cy j nej na Tłuma cza Przy sięgłego w Mi ni ste r stwie Spra wied li wo ści Rze -
czypo spo li tej Pol skiej. W artykule zo stały omó wio ne wy bra ne aspe kty wy ko ny wa nia za wo du
tłuma cza sądo we go w Pol sce, Cze chach i w Słowa cji (na by wa nie upra w nień, za kres upra w nień
i obo wiązków, na rzę dzia pra cy). Po ru szo ny zo stał rów nież wątek odpo wie dzial no ści za wo do wej. 
    Ar ty kuł za my ka ta be laryc zne porównanie sta tusu prawnego tłumaczy sądo wych w oma wia-
nych kra jach.

Key words: Czech language, Slovak language, translator judicial, law
Słowa kuc zowe: język czeski, jezyk słowacki, tłumacz sądowy, prawo

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  5
Racibórz 2016

1 Ref erat został wygłoszony na międzynaro dowej kon fer encji pt. „Nowe za da nia tłumaczy są-
dowych w rozszer zonej Europie”, która odbyła się w Kra kowie w dni ach 3–5 kwi et nia 2014 r.
i opracowany według stanu prawnego na dzień 3 kwietnia 2014 r.



Wstęp
W ar ty ku le przed sta wio no sta tus pra w ny tłuma czy sądo wych w świe t le obo -

wiązujących prze pi sów pra wnych w Pol sce, Re pu b li ce Cze skiej i Re pu b li ce
Słowa c kiej. Omó wio no prze pi sy do tyczące tłuma czy ję zy ków ob cych. 

W czę ści wstę p nej ar ty kułu wy mie nio no prze pi sy pra w ne re gu lujące wy ko -
ny wa nie za wo du tłuma cza sądo we go w wy bra nych kra jach. Prze pi sy pra w ne,
o któ rych mowa, są za ra zem źródłem wsze l kich in fo r ma cji za wa r tych w ni niej-
szym re fe ra cie.

Na stę p nie omó wio no wa run ki oraz spo sób na by wa nia upra w nień tłuma cza
sądo we go, za kres jego upra w nień i obo wiązków. Za pre zen towa no na rzę dzia,
z któ rych tłumacz sądowy ko rzy sta w swo jej pra cy. Po ru szo no rów nież kwe stię
odpo wie dzial no ści za wo do wej. Wy bra ne za gad nie nia ana li zo wa no ko le j no w
Pol sce, Re pu b li ce Cze skiej i w Słowa cji. 

W ko ń co wej czę ści re fe ra tu, będącej za ra zem pod su mo wa niem, wska za no
do strze żo ne po do bie ń stwa i ró ż ni ce.

1. Pol ska – źródła prawa 
Usta wa z dnia 25 li sto pa da 2004r. o za wo dzie tłuma cza przy sięgłego (zwa na da lej

„ustawą”)
Roz porządze nie Mi ni stra Spra wied li wo ści z dnia 24 sty cz nia 2005r. 

w spra wie wy na gro dze nia za czyn no ści tłuma cza przy sięgłego (zwa ne da lej „roz -
porządze niem”)

Roz porządze nie Mi ni stra Spra wied li wo ści z dnia 24 sty cz nia 2005r. 
w spra wie Pa ń stwo wej Ko mi sji Egza mina cy j nej do prze pro wa dza nia eg za mi nu na
tłuma cza przy sięgłego (zwa ne da lej „roz porządze niem”)

Roz porządze nie Mi ni stra Spra wied li wo ści z dnia 24 sty cz nia 2005r. 
w spra wie szcze gółowe go spo so bu prze pro wa dza nia eg za mi nu na tłuma cza przy -
sięgłego (zwa ne da lej „roz porządze niem”)

Roz porządze nie Mi ni stra Spra wied li wo ści z dnia 24 sty cz nia 2005r. 
w spra wie wy so ko ści opłaty egza mina cy j nej po no szo nej przez kan dy da ta na tłuma -
cza przy sięgłego (zwa ne da lej „roz porządze niem”)

Roz porządze nie Mi ni stra Spra wied li wo ści z dnia 18 grud nia 2009r. zmie niające roz -
porządze nie w spra wie wy na gro dze nia za czyn no ści tłuma cza przy sięgłego (zwa ne
da lej „roz porządze niem”)

Roz porządze nie Mi ni stra Spra wied li wo ści z dnia 9 li sto pa da 2010 r. w spra wie sta żu
adap tacy j ne go i te stu umie ję t no ści w toku po stę po wa nia o uz na nie kwa li fi ka cji do
wy ko ny wa nia za wo du tłuma cza przy sięgłego (zwa ne da lej „roz porządze niem”)

126 Iwona IMIOŁO



1.1. Uzy ski wa nie upra w nień tłuma cza sądo we go (przy sięgłego)
Zgod nie z art. 2 ust. 1 wy żej wy mie nio nej usta wy, tłuma czem sądo wym,

zwa nym w pol skich prze pi sach pra wnych tłuma czem przy sięgłym, może być
oso ba fi zy cz na, któ ra spełni okre ślo ne wa run ki, a mia no wi cie: musi po sia dać
oby wa te l stwo pol skie lub oby wa te l stwo jed ne go z państw człon ko wskich Unii
Eu ro pe j skiej, państw człon ko wskich Euro pe j skie go Po ro zu mie nia o Wo l nym
Han d lu (Eu ro pe an Free Tra de As so cia tion – EFTA) – stron umo wy o Eu ro pe j -
skim Ob sza rze Go spo da r czym lub (na za sa dach wza je mno ści) oby wa te l stwo in -
ne go pa ń stwa; po win na znać ję zyk pol ski i po sia dać pełną zdo l ność do czyn no -
ści pra wnych; ponad to musi udo ku men to wać uko ń cze nie stu diów wy ższych
i uzy ska nie tytułu ma gi stra lub tytułu rów no rzęd ne go (w pa ń stwie według pun -
ktu 1 art. 2.1. usta wy).

Ponad to od kan dy da tów na tłuma czy przy sięgłych wy ma ga się nie kara l no ści 
za prze stę p stwa umy śl ne, prze stę p stwa skar bo we oraz za nie umy śl ne prze stę p -
stwa go spo da r cze.

Kan dy dat spełniający po wy ższe wa run ki ma pra wo złożyć wnio sek do Mi ni -
stra Spra wied li wo ści o umo ż li wie nie mu dopełnie nia ko le j ne go wy mo gu sta -
wia ne go przed oso ba mi ubie gającymi się o pra wo wy ko ny wa nia za wo du tłuma -
cza przy sięgłego, ja kim jest zda nie eg za mi nu z umie ję t no ści tłuma cze nia z ję zy -
ka pol skie go na ję zyk obcy oraz z ję zy ka ob ce go na ję zyk pol ski (tzw. eg za mi -
nu na tłuma cza przy sięgłego) przed Pa ń stwową Ko misją Eg za mi na cyjną. Po
spełnie niu wszy stkich wy mo gów okre ślo nych w usta wie, kan dy dat uzy sku je
upra w nie nia do wy ko ny wa nia za wo du po złoże niu ślu bo wa nia i wpi sa niu na li -
stę tłuma czy przy sięgłych (art. 6 ust. 1 usta wy).

1.2. Za kres upra w nień tłuma cza sądo we go (przy sięgłego)
Upra w nie nia tłuma cza przy sięgłego pre cy zu je art. 13 usta wy, zgod nie z któ-

rym tłumacz może sporządzać i po świa d czać tłuma cze nia z ję zy ka, w za kre sie
któ re go zo stał usta no wio ny na ję zyk pol ski oraz z ję zy ka pol skie go na ję zyk
obcy, a ta k że może po świa d czać tłuma cze nia w ję zy kach, na któ re po sia da
upra w nie nia, ale któ re zo stały wy ko na ne przez oso by trze cie. Ponad to tłumacz
przy sięgły może sporządzać po świa d czo ne od pi sy pism w ję zy ku, dla któ re go
po sia da upra w nie nia oraz spra w dzać i po świa d czać od pi sy pism sporządzo nych
przez oso by trze cie. Oprócz sporządza nia tłuma czeń pi se mnych, tłumacz przy -
sięgły może wy ko ny wać tłuma cze nia ust ne (art. 13, pkty 1–3 usta wy).

Za wy ko ny wa ne czyn no ści tłuma czo wi przysługu je wy na gro dze nie, któ re go
wy so kość wo bec sądu, pro ku ra tu ry, po li cji oraz or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz -
nej okre śla roz porządze nie z 24 sty cz nia 2005 r. Zgod nie z roz porządze niem
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z 18 grud nia 2009 r. tłuma cze będący płat ni ka mi po da t ku VAT do li czają po da -
tek od to wa rów i usług do sta wek. Wy so kość sta wek jest zróż ni co wa na w za le ż -
no ści od gru py ję zy ko wej, kie run ku tłuma cze nia, sto p nia trud no ści te kstu, obe -
cno ści w te k ście słow ni c twa spe cjali stycz ne go lub fra ze o lo gii, a ta k że sto p nia
czy te l no ści te kstu. Wa r to nad mie nić, że ję zy ki słowia ń skie, któ re usta wo da w ca
za kwa lifi ko wał do dru giej gru py, jako tzw. „inne ję zy ki eu ro pe j skie i ję zyk łaci -
ń ski”, są opłaca ne le piej niż ję zyk an gie l ski, nie mie cki, fran cu ski i ro sy j ski. 

Dla po zo stałych zle ce nio daw ców tłuma cze przy się gli mogą sto so wać do wo l -
ne cen ni ki. 

1.3. Za kres obo wiązków tłuma cza sądo we go (przy sięgłego)
Usta wa nakłada na tłuma cza przy sięgłego obo wiązek wy ko na nia ka ż de go

tłuma cze nia w po stę po wa niu pro wa dzo nym na pod sta wie usta wy na zle ce nie
sądu, pro ku ra tu ry, po li cji lub or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej (art. 15 usta wy). 
Z po wy ższe go obo wiązku tłumacz może zo stać zwo l nio ny przez or gan zle ca-
jący mu tłuma cze nie je dy nie ze szcze gó l nie wa ż nych po wo dów, któ re musi
uza sad nić pi se m nie. Fakt od mo wy oraz jej przy czy nę na le ży od no to wać w re-
per to rium czyn no ści tłuma cza.

Ka ż de przy ję te zle ce nie tłumacz przy sięgły ma obo wiązek wy ko nać z na le-
żytą sta ran no ścią, bez stron nie i zgod nie z za sa da mi wy ni kającymi z prze pi sów
pra wa (art. 14 punkt 1 usta wy), za cho wując w ta je mni cy fa kty i oko li cz no ści,
o któ rych do wie dział się w związku z tłuma cze niem (art. 14 punkt 2 usta wy).
Na tłuma czu przy sięgłym ciąży też usta wo wy obo wiązek nie ustan ne go pod no -
sze nia po sia da nych kwa li fi ka cji za wo do wych (art. 14 punkt 3 usta wy).

Usta wa nakłada na tłuma cza przy sięgłego obo wiązek pro wa dze nia re pe r to -
rium czy li re je stru wy ko ny wa nych czyn no ści za wo do wych a ta k że czyn no ści,
któ rych wy ko na nia tłumacz od mó wił (art. 17, ust. 1 usta wy). Re pe r to rium mo ż -
na pro wa dzić w fo r mie pa pie ro wej lub ele ktro ni cz nej. Każdą czyn ność trze ba
szcze gółowo opi sać wypełniając od po wied nie ru bry ki, obe j mujące w odnie sie -
niu do tłuma czeń pi se mnych: datę przy ję cia zle ce nia, oz na cze nie zle ce nio daw -
cy, opis tłuma czo ne go do ku men tu (z uw z ględ nie niem na zwy do ku men tu, daty
jego sporządze nia oraz oz na cze nia do ku men tu), ję zyk, w ja kim zo stał sporzą-
dzo ny do ku ment, dane oso by lub na zwę in sty tu cji, któ ra go sporządziła, ad no ta -
cję o ro dza ju, fo r mie i sta nie do ku men tu, oz na cze nie ro dza ju wy ko ny wa nej
czyn no ści oraz ję zy ka tłuma cze nia, li cz bę stron tłuma cze nia oraz li cz bę sporzą-
dzo nych eg zem p la rzy, datę i po twier dze nie zwro tu do ku men tu a ta k że uwa gi;
na to miast w od nie sie niu do tłuma czeń ust nych: datę, mie j s ce i czas trwa nia tłu-
ma cze nia oraz jego za kres (art. 17, ust. 2, pkt 1–5 usta wy).
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W przy pa d ku od mo wy wy ko na nia tłuma cze nia na rzecz sądów, pro ku ra tur,
po li cji oraz or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej w re pe r to rium na le ży umie ścić
ad no ta cję o tym fa kcie, okre ślając datę oraz po wód od mo wy a ta k że po dając na -
zwę or ga nu zle cającego tłuma cze nie (art. 17, ust. 1, pkt 7 usta wy).

Zgod nie z art. 8 ust. 2 usta wy, tłumacz jest ta k że zo bo wiązany do zgłasza nia 
zmian da nych po da nych we wpi sie na li stę tłuma czy przy sięgłych w te r mi nie do 
30 dni od za ist nie nia zmian, o któ rych mowa (art. 8, ust. 2 usta wy). 

1.4. Na rzę dzia pra cy tłuma cza sądo we go (przy sięgłego)
Po spełnie niu wy mo gów okre ślo nych ustawą oraz po złoże niu ślu bo wa nia

tłumacz przy sięgły otrzy mu je świa de c two po twier dzające uzy ska nie upra w nień
(art. 5. ust. 2 usta wy). Do ku ment ten oka zu je zle ce nio daw com na żąda nie.
Odpłat nie otrzy mu je okrągłą pie częć, za ma wianą w Men ni cy Pa ń stwo wej, którą 
po świa d cza wsze l kie sporządza ne przez sie bie tłuma cze nia. Na pie czę ci po da ne 
jest imię i na zwi sko tłuma cza (w oto ku), ję zyk, w za kre sie któ re go tłumacz zo -
stał usta no wio ny (w śro d ku) oraz po zy cja tłuma cza na li ście (art. 18, ust. 1 usta -
wy). Na rzę dziem pra cy tłuma cza przy sięgłego jest rów nież wspo mnia ne re pe r -
to rium, w któ rym od no to wu je on wszelką działal ność za wo dową pro wa dzoną
na pod sta wie usta wy.

1.5. Za kres odpo wie dzial no ści za wo do wej tłuma cza sądo we go
  (przy sięgłego)

Wraz z wej ściem w ży cie usta wy zo stała okre ślo na odpo wie dzia l ność za wo -
do wa tłuma czy przy sięgłych. Od tej pory ka ż dy może wnieść na tłuma cza ska r -
gę za od mo wę tłuma cze nia, za wy ko na nie tłuma cze nia błęd nie lub nie rze te l nie
oraz za brak ko m pe ten cji. (art. 21, ust. 1 usta wy). Po stę po wa nie prze ciw ko
tłuma czo wi przy sięgłemu może zo stać wszczę te na wnio sek Mi ni stra Spra wied -
li wo ści lub wo je wo dy i prze pro wa dzo ne przez Ko mi sję Odpo wie dzial no ści Za -
wo do wej (art. 24, ust. 1 usta wy), któ ra wo bec tłuma cza może orzec unie win nie -
nie lub uka rać go po przez: upo mnie nie, na ga nę, za wie sze nie upra w nień (na
okres od trzech mie się cy do jed ne go roku z tytułu odpo wie dzial no ści za wo do -
wej lub na okres pię ciu lat w przy pa d ku nie wyko ny wa nia czyn no ści przez trzy
lata) lub ich po zba wie nie (z mo ż li wo ścią po no w ne go ich na da nia po upływie
dwóch lat i po zda niu eg za mi nu). Ko mi sja może ta k że umo rzyć po stę po wa nie.
Od jej de cy zji tłuma czo wi przy sięgłemu przysługu je odwołanie do sądu ape -
lacy j ne go. 

Przed mio tem pra cy Ko mi sji jest ba da nie pra widłowo ści i rze te l no ści wy ko -
ny wa nia obo wiązków przez tłuma czy przy sięgłych oraz orze ka nie kar w sto-
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sun ku do nich. Na po sie dze niach Ko mi sji roz pa try wa ne są mię dzy in ny mi ta kie
czy ny, jak: wy ko ny wa nie tłuma czeń po świa d czo nych przez oso by, któ re nie po -
sia dają upra w nień, nie prze strze ga nie za sad forma lno- pra w nych przy wy ko ny -
wa niu tłuma czeń, błędy w tłuma cze niach, nie rze te l ność, nie sta ran ność.

Ko mi sja pro wa dzi po stę po wa nie zgod nie z za sa da mi obo wiązującymi w ko-
de ksie po stę po wa nia ka r ne go. 

Odpo wie dzia l ność tłuma cza za czy ny okre ślo ne ustawą ule ga za ta r ciu (uz na -
niu za nie byłe) po upływie trzech lat, na to miast w przy pa d ku wszczę cia po stę -
po wa nia prze ciw ko tłuma czo wi – po upływie dwóch lat (art. 22, ust. 1 i 2 usta -
wy). Odpo wie dzia l ność tłuma cza przy sięgłego za czy ny za kwa lifi kowa ne jako
prze stę p stwa lub prze stę p stwa skar bo we re gu lują od po wie d nio ko deks ka r ny i
ko deks ka r ny skar bo wy (art. 22, ust. 3 usta wy).

Działal ność tłuma czy przy sięgłych w za kre sie pro wa dze nia re pe r to riów jest
pod da wa na kon tro li ze stro ny wo je wo dów właści wych ze wzglę du na mie j s ce
za mie sz ka nia tłuma cza (art. 20, ust. 1 usta wy).

2. Republika Czeska – źródła prawa 
Usta wa z dnia 6 kwie t nia 1967 r., o biegłych i tłuma czach, za pi sa na pod nu me rem

36/1967 Dzien ni ka Ustaw, z póź nie j szy mi zmia na mi (zwa na da lej „ustawą”)
Roz porządze nie Mi ni stra Spra wied li wo ści z dnia 17 kwie t nia 1967 r. w spra wie wy ko -

na nia usta wy o biegłych i tłuma czach, za pi sa ne pod nu me rem 37/1967 Dzien ni ka
Ustaw, z póź nie j szy mi zmia na mi (zwa ne da lej „roz porządze niem”)

2.1. Uzy ski wa nie upra w nień tłuma cza sądo we go
Zgod nie z § 3 usta wy tłuma czy powołuje Mi ni ster Spra wied li wo ści lub pre-

zes sądu okrę go we go2 (dru giej in stan cji) w za kre sie, w któ rym zo stał upo wa ż -
nio ny przez Mi ni stra Spra wied li wo ści. Zgod nie z po sta no wie niem § 1 ust. 1 roz-
porządze nia mi ni ster powołuje na tłuma czy oso by spo śród pra co w ni ków urzę-
dów cen tra l nych, szkół wy ższych i in sty tu cji ba da w czych oraz osób wy zna czo -
nych przez urzę dy cen tra l ne a ta k że osób, któ rych powołanie i odwołanie zo-
stało za strze żo ne dla mi ni stra. W spra wach ob ję tych ta je mnicą pa ń stwową tłu-
ma czy powołuje Mi ni ster Spra wied li wo ści we współpra cy z Mi ni strem Spraw
We wnę trz nych i ewen tu a l nie Mi ni strem Ob ro ny. Je śli na tłuma cza powołują
pre ze si sądów okrę go wych, wów czas kie rują się właści wo ścią mie j s cową okre -
ślaną według mie j s ca za mie sz ka nia tłuma cza. Przy wy bo rze nie ogra ni czają się
do osób wy zna czo nych przez wy żej wy mie nio ne in sty tu cje, ale uw z ględ niają
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rów nież oso by, któ re złożyły wnio sek o powołanie na tłuma cza, o ile spełniają
wa run ki okre ślo ne w usta wie (§ 4 usta wy). 

Ponad to or gan ad mi ni stra cji pu b li cz nej może powołać na tłuma cza oso bę
spo za li sty w przy pa d ku, gdy na li stę nie zo stała wpi sa na żad na oso ba dla da-
nego ję zy ka lub gdy oso ba wpi sa na na li stę nie może wy ko nać czyn no ści lub
wy ko na nie czyn no ści przez tłuma cza wpi sa ne go na li stę wiązałoby się z nie-
współmie r ny mi trud no ścia mi lub ko szta mi (§ 24, ust. 1 usta wy). Usta no wio na
w ten spo sób oso ba może wy ko ny wać czyn no ści tłuma cza po złoże niu ślu bo -
wa nia (§ 24, ust. 2 usta wy).

Kan dy dat na tłuma cza musi być oby wa te lem Re pu b li ki Cze skiej lub oby wa -
te lem in ne go pa ń stwa człon ko wskie go Unii Eu ro pe j skiej, po sia dającym po byt
cza so wy lub po byt stały na te ry to rium Re pu b li ki Cze skiej lub może być oby wa -
te lem pa ń stwa spo za Unii Eu ro pe j skiej, po sia dającym po zwo le nie na po byt
stały na te ry to rium Re pu b li ki Cze skiej. Kan dy da ci na tłuma czy win ni po sia dać
od po wied nią wie dzę i do świa d cze nie w za kre sie ję zy ka, któ ry chcą tłuma czyć
oraz uko ń czyć spe cja l ny kurs w za kre sie tłuma cze nia, o ile jest pro wa dzo ny dla
da ne go ję zy ka. Ponad to kan dy dat po wi nien po sia dać ta kie ce chy indy widu a l ne,
które dają rę ko j mię na le ży te go wy ko ny wa nia tłuma czeń (§ 4 usta wy, ust. 1, lit. f).

Od kan dy da tów wy ma ga się też nie kara l no ści i pełnej zdo l no ści do czyn no -
ści pra wnych. Tłuma czem sądo wym nie może zo stać oso ba skre ślo na z li sty
biegłych i tłuma czy w ciągu osta t nich trzech lat z po wo du na ru sze nia obo-
wiązków okre ślo nych w usta wie. Spełnie nie wa run ków usta wo wych na le ży wy -
ka zać na pod sta wie pi se mnej do ku men ta cji (§ 3 roz porządze nia). 

Po spełnie niu wszy stkich wy mo gów okre ślo nych w usta wie oraz wy ra że niu
zgo dy kan dy dat może zo stać powołany na tłuma cza sądo we go. Upra w nie nia do
wy ko ny wa nia za wo du uzy sku je po złoże niu ślu bo wa nia i wpi sa niu na li stę bie-
głych i tłuma czy (§ 7, ust. 1 usta wy). Li stę – według mie j s ca za mie sz ka nia tłu-
ma czy – pro wadzą sądy okrę go we (dru giej in stan cji) oraz Sąd Mie j ski w Pra-
dze. 

2.2. Za kres upra w nień tłuma cza sądo we go
Tłumacz ma pra wo do wy ko ny wa nia tłuma czeń po świa d czo nych i spraw-

dza nia tłuma czeń oraz otrzy ma nia za po wy ższe wy na gro dze nia (§17, § 18 usta-
wy). Wy so kość i spo sób wypłaty wy na gro dze nia za pra cę na rzecz or ga nów ad -
mi ni stra cji pu b li cz nej re gu lu je roz porządze nie (§ 17, § 18, § 22, § 24, § 25 roz -
porządze nia). Roz porządze nie okre śla sta w ki mi ni ma l ne i ma ksy ma l ne, pre cy -
zując przy pa d ki, w któ rych mo ż na je zwię kszyć lub zmnie j szyć. Zwię ksze nie
wy na gro dze nia przysługu je na przykład za sto pień trud no ści, spe cja li za cję, kró -
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t ki te r min, porę świąteczną lub nocną, wy ko na nie tłuma cze nia z no ś ni ków
dźwię ku, słabą czy te l ność. Zwię ksze nia mo ż na łączyć (§ 22 roz porządze nia).

W ra zie nie do trzy ma nia wy zna czo ne go te r mi nu przez tłuma cza lub wy ko na -
nia tłuma cze nia nie rze te l nie, or gan ad mi ni stra cji pa ń stwo wej może ob ni żyć wy -
na gro dze nie na wet o połowę, a w szcze gó l nych wy pa d kach na wet od mó wić
wypłaty wy na gro dze nia (§ 27 roz porządze nia). Tłuma czo wi przysługu je pra wo
zwro tu ko sztów pod ró ży i in nych ko sztów po nie sio nych w związku z tłuma cze -
niem (§ 28 roz porządze nia). Do ko sztów, o któ rych mowa, na le ży rów nież utra -
co ny za ro bek w cza sie wy ko ny wa nia tłuma cze nia ust ne go w po stę po wa niu
przed or ga na mi ad mi ni stra cji pu b li cz nej, wraz z cza sem ocze ki wa nia i cza sem
spę dzo nym w pod ró ży (§ 28, ust. 1b roz porządze nia). Tłumacz może wnio sko-
wać o za li cz kę (§ 28, ust. 2, ust. 3 roz porządze nia).

Wy na gro dze nie na rzecz in nych pod mio tów re gu lu je umo wa za wa r ta mię-
dzy tłuma czem a za ma wiającym (§ 17, ust. 4 usta wy). Tłumacz będący płat ni-
kiem po da t ku VAT do li cza ten po da tek do sta wek sto so wa nych wo bec wszyst-
kich zle ce nio daw ców (§ 18, ust. 5). Tłuma cze mogą pra co wać rów nież poza
okrę giem, w któ rym zo sta li wpi sa ni na li stę (§ 9 usta wy). Tłumacz ma pra wo
sko rzy stać z po mo cy kon su l tan ta, je śli cha ra kter tłuma cze nia tego wy ma ga, jed -
nak odpo wie dzia l ność za tłuma cze nie po no si on sam (§ 9 usta wy).

Tłumacz ma pra wo wnio sko wać o za wie sze nie upra w nień z wa ż nych po wo -
dów, jed nak ma ksy ma l nie na okres czte rech lat (§ 20, ust. 2 usta wy) oraz
o skre śle nie go z li sty tłuma czy (§ 20a, lit.f usta wy).

2.3. Za kres obo wiązków tłuma cza sądo we go
Tłumacz ma obo wiązek wy ko ny wa nia tłuma czeń w po stę po wa niu pro wa-

dzo nym przed or ga nem ad mi ni stra cji pu b li cz nej (§ 12, ust. 1 usta wy), o ile nie
ma wątpli wo ści co do jego bez stron no ści w da nym po stę po wa niu (§ 11 usta-
wy). Zgod nie z § 11, ust. 2 usta wy tłumacz ma obo wiązek niezwłocz ne go zgła-
sza nia oko li cz no ści, któ re mogłyby bu dzić wątpli wo ści co do jego bez stron no -
ści. O ewen tu a l nym wyłącze niu tłuma cza de cy du je or gan, któ ry powołał tłuma -
cza (§ 11 usta wy).

Usta wa nakłada na tłuma cza obo wiązek oso bi ste go wy ko ny wa nia po wie rzo -
nych mu za dań (§ 10, ust. 1 usta wy), rze te l nie, w wy zna czo nym te r mi nie i w za-
kre sie przy zna nych upra w nień (§ 8, ust. 1 usta wy). Je śli tłumacz ko rzy sta z po -
mo cy kon su l tan ta zgod nie z § 10, wów czas fakt ten, jak rów nież po wo dy za się -
g nię cia opi nii kon su l tan ta, musi uja w nić w tłuma cze niu.

Ponad to jest zo bo wiązany do za cho wa nia mi l cze nia w za kre sie oko li cz no ści, 
o któ rych do wie dział się w związku z wy ko ny wa niem czyn no ści, rów nież po
ich za ko ń cze niu. Obo wiązek za cho wa nia mi l cze nia nie do ty czy przy pa d ków
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wy ko rzy sta nia in fo r ma cji w od po wied ni spo sób w ce lach na uko wych lub edu-
ka cy j nych (§10a, ust. 1 usta wy). Obo wiązek za cho wa nia mi l cze nia do ty czy
rów nież kon su l tan tów i in nych osób współpra cujących z tłuma czem, o czym
tłumacz wi nien je pi se m nie po uczyć (§ 10a, ust. 2 usta wy). Z obo wiązku za cho- 
wa nia mi l cze nia może zwo l nić zle ce nio daw ca (§ 10a, ust. 1 usta wy). Usta wa
nakłada na tłuma cza obo wiązek pro wa dze nia re pe r to rium, w któ rym na le ży
ewi den cjo no wać wsze l kie wy ko na ne czyn no ści, ich przed miot, na zwę zle ce nio -
daw cy, wy so kość wy na gro dze nia i ko sztów a ta k że datę zapłaty. Re pe r to rium
mo ż na pro wa dzić w fo r mie pa pie ro wej lub ele ktro ni cz nej (§ 15 usta wy). 

2.4. Na rzę dzia pra cy tłuma cza sądo we go 
Tłumacz uży wa okrągłej pie czę ci z godłem pa ń stwo wym w śro d ku. Na rzę -

dziem pra cy tłuma cza przy sięgłego jest rów nież wspo mnia ne re pe r to rium, w któ-
rym od no to wu je on wszelką działal ność za wo dową pro wa dzoną na pod sta wie
usta wy. Re pe r to rium składa się z kart ponu me ro wa nych i trwa le połączo nych.
Jest opie czę to wa ne pie czę cią sądu okrę go we go, któ ry po da je li cz bę kart re pe r -
to rium.

2.5. Za kres odpo wie dzial no ści tłuma cza sądo we go
Usta wa de fi niu je odpo wie dzia l ność za wo dową tłuma cza wy mie niając wy -

kro cze nia admi ni stra cyj ne, któ rych może do pu ścić się tłumacz. Wśród wy kro -
czeń zna j du je się tłuma cze nie w za kre sie ję zy ka, dla któ re go tłumacz nie ma
upra w nień (§ 8 usta wy), wy ko na nie czyn no ści nie oso bi ście (§ 10 usta wy), na -
ru sze nie obo wiązku za cho wa nia mi l cze nia lub brak po ucze nia o tym osób po-
magających tłuma czo wi w wy ko na niu tłuma cze nia, tłuma cze nie w spra wie, z któ-
rej tłumacz zo stał wyłączo ny, od mo wa tłuma cze nia bez wa ż nych po wo dów,
brak pod pi sów i/lub od ci sków pie czę ci na tłuma cze niach po świa d czo nych, brak 
pro wa dze nia re pe r to rium lub nie rze te l ne jego pro wa dze nie, nie pra widłowa ka l -
ku la cja wy na gro dze nia za wy ko na ne tłuma cze nie, wy ko ny wa nie tłuma czeń
w okre sie za wie sze nia. Za popełnio ne wy kro cze nie tłumacz może zo stać uka ra-
ny pi se mnym upo mnie niem (§ 25d usta wy), karą grzy w ny lub skre śle niem z lis- 
ty tłuma czy (§ 25a, ust. 2 usta wy). 

Mini ste r stwo Spra wied li wo ści lub pre ze si sądów okrę go wych (dru giej in stan-
cji) mogą orzec za wie sze nie upra w nień w przy pa d ku, gdy prze ciw ko tłuma czo-
wi to czy się po stę po wa nie ka r ne o prze stę p stwo umy śl ne, po stę po wa nie w przed- 
mio cie zdo l no ści do czyn no ści pra wnych tłuma cza lub gdy ma nastąpić wy ko -
na nie bez wa run ko wo orze czo nej kary po zba wie nia wol no ści (§ 20 usta wy).
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3. Re pu b li ka Słowa cka – źródła pra wa 
Usta wa z dnia 26 maja 2004 r. o biegłych, tłuma czach ust nych i tłuma czach pi se mnych

oraz o zmia nie i uzu pełnie niu nie któ rych ustaw, za pi sa na pod nu me rem 382/2004
Dzien ni ka Ustaw, z póź nie j szy mi zmia na mi (zwa na da lej „ustawą”)

Roz porządze nie Mi ni stra Spra wied li wo ści Re pu b li ki Słowa c kiej z dnia 23 sie r p nia
2004 r. w spra wie wy ko na nia usta wy o biegłych, tłuma czach ust nych 
i tłuma czach pi se mnych oraz o zmia nie i uzu pełnie niu nie któ rych ustaw, za pi sa ne
pod nu me rem 490/2004 Dzien ni ka Ustaw (zwa ne da lej „roz porządze niem”)

Roz porządze nie Mi ni stra Spra wied li wo ści Re pu b li ki Słowa c kiej z dnia 23 sie r p nia
2004 r. w spra wie wy na gro dzeń, zwro tu ko sztów i re ko m pen sat za stra tę cza su
biegłych, tłuma czy ust nych i tłuma czy pi se mnych, za pi sa ne pod nu me rem 491/2004
Dzien ni ka Ustaw (zwa ne da lej „roz porządze niem”)

3.1. Uzy ski wa nie upra w nień tłuma cza sądo we go
Zgod nie z § 2 ust. 1 usta wy tłuma czem ust nym lub pi se mnym jest oso ba fi -

zy cz na upra w nio na do działania według usta wy i wpi sa na na li stę biegłych,
tłuma czy ust nych i tłuma czy pi se mnych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo ści lub usta -
no wio na tłuma czem ust nym lub pi se mnym, przy czym powołanie na tłuma cza
ust ne go lub pi se mne go do wy ko ny wa nia czyn no ści na rzecz sądów lub in nych
or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej z po mi nię ciem wpi su na li stę jest mo ż li we
w przy pa d ku, gdy na li stę nie zo stała wpi sa na żad na oso ba dla da ne go ję zy ka
lub gdy oso ba wpi sa na na li stę nie może wy ko nać czyn no ści lub wy ko na nie
czyn no ści przez tłuma cza wpi sa ne go na li stę wiązałoby się z nie współmie r ny mi 
trud no ścia mi lub ko szta mi (§ 15 usta wy). 

Zgod nie z § 5 usta wy oso ba fi zy cz na ubie gająca się o wy ko ny wa nie za wo du 
tłuma cza po win na po sia dać wy kształce nie w za kre sie będącym przed mio tem
wnio sku o wpis na li stę oraz co naj mniej pię cio le t nie do świa d cze nie. 

Od kan dy da tów wy ma ga się ponad to po sia da nia spe cja l ne go wy kształce nia
w za kre sie spo so bu wy ko ny wa nia tłuma czeń (zwa ne go mi ni mum spe cjali sty cz -
nym), a ta k że zda nia eg za mi nu spe cjali stycz ne go po twier dzającego po sia da ne
kwa li fi ka cje, któ ry or ga ni zu je Mi ni ste r stwo Spra wied li wo ści lub in sty tu cja spe -
cja li zująca się w za kre sie tłuma czeń lub inna oso ba pra w na (§ 5 roz porządze -
nia). Ku r sy w za kre sie uzy ska nia tzw. mi ni mum spe cjali stycz ne go or ga ni zują
wspo mnia ne in sty tu cje działające z upo wa ż nie nia mi ni ste r stwa. Ku r sy obe j -
mują co naj mniej 30 go dzin i kończą się eg za mi nem pi se mnym oraz ust nym.
W pro gra mie, któ ry za twier dza mi ni ste r stwo, zna j dują się pod sta wy pra w ne
tłuma cze nia ust ne go i pi se mne go, me to dy ka tłuma cze nia, pro wa dze nie re pe r to -
rium, jak rów nież fo r ma i treść czyn no ści tłuma cza ust ne go czy pi se mne go.
O wy ko ny wa nie upra w nień nie może ubie gać się oso ba skre ślo na z li sty
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w okresie osta t nich trzech lat lub oso ba wo bec któ rej orze czo no za kaz wy ko ny -
wa nia za wo du.

Od kan dy da tów wy ma ga się nie kara l no ści i pełnej zdo l no ści do czyn no ści
pra wnych. Ponad to kan dy dat na tłuma cza wi nien po sia dać za ple cze ma te ria l ne
wy sta r czające do wy ko ny wa nia za wo du. Po spełnie niu wszy stkich po wy ższych
wy mo gów kan dy dat składa wnio sek o wpis i po złoże niu ślu bo wa nia uzy sku je
upra w nie nia do wy ko ny wa nia za wo du. 

 Bez spełnie nia po wy ższych wy mo gów wpis na li stę mi ni ste rialną jako
tłumacz ust ny lub tłumacz pi se m ny może uzy skać oso ba, któ ra po twier dzi po -
sia da ne upra w nie nia do wy ko ny wa nia za wo du w pa ń stwie człon ko wskim Unii
Eu ro pe j skiej lub jed nym z państw Po ro zu mie nia o Eu ro pe j skim Ob sza rze Go -
spo da r czym i przedłoży do ku ment stwier dzający zda nie eg za mi nu wy rów naw -
cze go (§ 14 roz porządze nia). Eg za min wy rów na w czy jest orga ni zo wa ny przez
Mi ni ste r stwo Spra wied li wo ści. Jego ce lem jest spra w dze nie kwa li fi ka cji spe -
cjali sty cz nych oraz zna jo mo ści słowa c kich prze pi sów pra wnych, nie zbęd nych
do wy ko ny wa nia za wo du.

3.2. Za kres upra w nień tłuma cza sądo we go
Tłumacz ma pra wo do wy ko ny wa nia tłuma czeń po świa d czo nych na rzecz

zle ce nio daw ców (sądów, in nych or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej, osób fi zy cz -
nych i pra wnych) za wy na gro dze niem. Wy ko ny wa nie tłuma czeń według usta -
wy nie jest działal no ścią go spo darczą (§ 7 usta wy).

Tłumacz może uz god nić ze zle ce nio dawcą wy so kość wy na gro dze nia. Je śli
tego nie uczy ni na le ży mu się wy na gro dze nie zgod ne z tary fi ka to rem usta lo nym 
w roz porządze niu (§ 3 usta wy). Wy so kość sta wek jest zróż ni co wa na w za le ż no -
ści od ję zy ków tłuma cze nia i przekładu (np. naj ni ż sza sta w ka obo wiązuje
w przy pa d ku tłuma czeń ust nych i pi se mnych mię dzy ję zy kiem cze skim a sło-
wackim). Płat ni cy po da t ku VAT do li czają po da tek do sta wek. Za tłuma cze nie
wy ko na ne w dniu zle ce nia przysługu je dopłata w ma ksy ma l nej wy so ko ści 50%, 
za wy ższy sto pień trud no ści do 30% (§ 11 roz porządze nia), na to miast za spra w -
dze nie i po świa d cze nie tłuma cze nia 25% (§ 12 roz porządze nia). Dopłaty mo ż na 
łączyć. Ta ry fi ka tor prze wi du je rów nież wy na gro dze nie ry czałtowe za sporzą-
dzanie ko pii (§ 14 roz porządze nia). 

Tłuma czo wi przysługu je zwrot ko sztów i reko m pen sa ta za stra tę cza su.
W przypa d ku, gdy zle ce nio daw ców jest ki l ku, ko szty, o któ rych mowa, po noszą 
so li da r nie (§ 5 usta wy). Tłumacz ma pra wo do ma gać się przy zna nia i wpłaty
za li cz ki na po czet tłuma cze nia. Ponad to wy ko nując czyn no ści na rzecz sądu lub 
in nych or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej ma pra wo do ma gać się po trze b ne go
współdziałania od ka ż de go (§ 2, ust. 6b usta wy).
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Tłumacz może zle cić ko re ktę lub sko rzy stać z usług do ra d cy, jed nak odpo -
wie dzia l ność za tłuma cze nie spo czy wa na tłuma czu. Ma pra wo kon su l tować re -
a li za cję za dań z wy mo ga mi zle ce nio daw cy. Tłumacz może zo stać skreślo ny
z li sty na własny wnio sek (§ 8, ust. 1, lit. a usta wy).

3.3. Za kres obo wiązków tłuma cza sądo we go
Zgod nie z § 9 usta wy wa run kiem roz po czę cia wy ko ny wa nia za wo du przez

tłuma czy wpi sa nych na li stę jest ube z pie cze nie od odpo wie dzial no ści cy wi l nej
z tytułu pro wa dzo nej działal no ści.

Tłumacz ma obo wiązek wy ko ny wa nia tłuma czeń oso bi ście, rze te l nie, ter-
mi no wo, ce lo wo, go spo da r nie i bez stron nie (§ 22 usta wy). Nie ma pra wa od mó- 
wić wy ko na nia tłuma cze nia na rzecz sądów lub or ga nów ad mi ni stra cji pu b licz-
nej bez po wo du. Po wo dem od mo wy może być nie mo ż ność za cho wa nia bez-
stron no ści, brak przy zna nia za li cz ki lub jej złoże nia przez sąd lub inny or gan
ad mi ni stra cji pu b li cz nej, po wa ż ne pro ble my zdro wo t ne, pro ble my w pra cy, pro -
ble my ro dzin ne lub inne wa ż ne po wo dy unie mo ż li wiające wy ko na nie tłuma-
cze nia na le ży cie i te r mi no wo, a ta k że brak po sia da nia ube z pie cze nia od od po-
wie dzia l no ści cy wi l nej za szko dy po wstałe w związku z wy ko ny wa niem dzia-
łal no ści (§ 12 usta wy).

Tłumacz jest zo bo wiązany do za cho wa nia mi l cze nia w za kre sie oko li cz no -
ści, o któ rych do wie dział się pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści lub w związku
z ich wy ko ny wa niem, o ile z obo wiązku o któ rym mowa, nie zo sta nie zwo l nio -
ny. Obo wiązek za cho wa nia mi l cze nia nie wy ga sa z chwilą skre śle nia z li sty lub
za wie sze nia w pra wach wy ko ny wa nia za wo du (§ 13 usta wy).

 Usta wa wy ma ga od tłuma cza pro wa dze nia re pe r to rium, któ re mu nie odpłat- 
nie wy da je Mi ni ste r stwo Spra wied li wo ści. W re pe r to rium ewi den cjo nu je wy-
ko na ne czyn no ści, wpi sując nu mer porządko wy w roku ka len da rzo wym, datę
zle ce nia i wy ko na nia, cel i przed miot czyn no ści, na li czo ne wy na gro dze nie, wy-
płaco ne wy na gro dze nie i datę wypłaty. Re pe r to rium mo ż na pro wa dzić w for-
mie ele ktro ni cz nej, na to miast ar chi wi zo wać na le ży w fo r mie pa pie ro wej (§ 17,
ust. 7 roz porządze nia).

Tłumacz pi se m ny ma rów nież obo wiązek prze cho wy wa nia ko pii sporządzo-
nych tłuma czeń przez dzie sięć lat (§ 23, ust. 9 usta wy). Ponad to raz na pół roku
tłumacz prze syła do mi ni ste r stwa wyciąg z re pe r to rium po twier dzający li cz bę
zrea li zo wa nych zle ceń (§ 23, ust. 2 roz porządze nia). 

Usta wa nakłada na tłuma cza obo wiązek usta wi cz ne go kształce nia i pod wyż-
sza nia swo ich kwa li fi ka cji w za kre sie okre ślo nym przez mi ni ste r stwo oraz obo- 
wiązek ucze st ni cze nia w we ry fi ka cji kwa li fi ka cji w za kre sie przy znanych upraw- 
nień (§ 30 ust. 1a, b usta wy). Mi ni ste r stwo or ga ni zu je w tym celu spe cja l ne se -
mi na ria obo wiązko we i na do bo wiązko we (§ 11 roz porządze nia).
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3.4. Na rzę dzia pra cy tłuma cza sądo we go
Tłumacz wpi sa ny na li stę uży wa pie czę ci urzę do wej o śred ni cy 36mm (z go- 

dłem pa ń stwo wym w śro d ku) oraz le gi ty ma cji, którą oka zu je upra w nio nej oso-
bie na żąda nie. Od ci skiem pie czę ci tłumacz opa tru je ka ż de tłuma cze nie, a po-
nad to prze syłane do mi ni ste r stwa roz li cze nie i wyciąg z re pe r to rium do tyczący
li cz by wy ko na nych czyn no ści za dane półro cze. Pie czę ci nie mo ż na uży wać do
ce lów pry wa t nych. Tłumacz pro wa dzi re pe r to rium, w któ rym ewi den cjo nu je
wy ko na ne czyn no ści.
3.5. Za kres odpo wie dzial no ści tłuma cza sądo we go

Usta wa okre śla za kres odpo wie dzial no ści tłuma cza umo ż li wiając wnie sie nie 
ska r gi na tłuma cza oraz fo r mułując ka ta log wy kro czeń admi ni stra cyj nych, któ -
rych popełnie nie przez tłuma cza san kcjo no wa ne jest pi se mnym upo mnie niem,
grzywną, za ka zem wy ko ny wa nia czyn no ści ma ksy ma l nie przez je den rok, skre -
śle niem z li sty, a ta k że zarządze niem wo bec tłuma cza ko nie cz no ści do kształce -
nia się (§ 27, ust. 5 usta wy, § 13 roz porządze nia), je śli w jego tłuma cze niach
zo staną stwier dzo ne po wa ż ne bra ki na tu ry mery to ry cz nej. Za wy kro cze nie
o cha ra kte rze admi ni stra cyj nym uz na je się np. spo wo do wa nie prze wlekłości po -
stę po wa nia sądo we go lub in ne go w na stę p stwie opó ź nie nia sporządze nia tłuma -
cze nia o ponad 30 dni. 

Wy kro cze nia do pu sz cza się ta k że oso ba, któ ra wy ko nu je tłuma cze nia po -
świa d czo ne bez upra w nień, ponad to tłumacz, któ ry na ru szył obo wiązek za cho -
wa nia po uf no ści lub tłumacz, któ ry po skre śle niu go z li sty nie zwró cił do mi ni -
ste r stwa w te r mi nie 15 dni le gi ty ma cji, pie czę ci a ta k że do ku men tów prze ka za -
nych mu do tłuma cze nia przez zle ce nio daw cę.

Mi ni ste r stwo może wo bec tłuma cza orzec za wie sze nie pra wa wy ko ny wa nia
czyn no ści w przy pa d ku, gdy prze ciw ko tłuma czo wi to czy się po stę po wa nie ka r -
ne za prze stę p stwo umy śl ne lub prze stę p stwo związane z działal no ścią tłuma -
cza, albo po stę po wa nie w przed mio cie po zba wie nia lub ogra ni cze nia zdo l no ści
do czyn no ści pra wnych, a ta k że w sy tu a cji, gdy tłumacz nie pra kty ku je przez
okres dłuż szy niż rok.

Mi ni ste r stwo skre śla z li sty tłuma cza, któ ry nie po sia da wa ż ne go ube z pie-
cze nia od odpo wie dzial no ści cy wi l nej za szko dy po wstałe w związku z wy ko -
ny wa niem czyn no ści, tłuma cza, któ ry wy ko ny wał czyn no ści bez ube z pie cze nia, 
tłuma cza, któ ry za prze stał pra kty ki i nie wzno wił jej w okre sie dwóch lat,
tłuma cza uka ra ne go za popełnie nie wy kro cze nia admi ni stra cyjne go, tłuma cza,
któ ry nie spro sta wy mo gom we ry fi ka cji i do sko na le nia kwa li fi ka cji, tłuma cza,
któ ry przez okres dłuż szy niż sześć mie się cy nie może wy ko ny wać czyn no ści z
wa ż nych po wo dów, np. zdro wo t nych (§ 8 usta wy).
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Działal ność tłuma czy w za kre sie prze strze ga nia prze pi sów pra wnych, pra -
widłowo ści wy ko ny wa nia czyn no ści, rze te l no ści pro wa dze nia re pe r to riów, we -
ry fi ka cji obo wiązku usta wi cz ne go do kształca nia się pod le ga nad zo ro wi ze stro -
ny mi ni ste r stwa.

Nad zór wy ko nują urzęd ni cy pa ń stwo wi upo wa ż nie ni przez mi ni ste r stwo, sę -
dzio wie sta ży ści w mi ni ste r stwie lub oso by fi zy cz ne powołane do nad zo ru
przez mi ni ste r stwo. Mają one pra wo wej ścia do biur tłuma cza (ty l ko w to wa -
rzy stwie osób upo wa ż nio nych) ,a ta k że jego śro d ków trans po rtu, wglądu do do -
ku men ta cji (ta k że księ go wej), sporządza nia ko pii i od pi sów z do ku men ta cji,
w uza sa d nio nych przy pa d kach rów nież prze ję cia do ku men ta cji i da nych tłuma -
cza. Ponad to mogą do ma gać się po da nia wsze l kich in fo r ma cji do tyczących wy -
ko ny wa nych czyn no ści, współdziałania pod czas pro wa dze nia kon tro li. Kon tro le 
re pe r to rium pro wa dzi mi ni ste r stwo z reguły raz w roku, na to miast raz na pół ro- 
ku wy ma ga przesłania wyciągu z po twier dze niem li cz by wy ko na nych czyn ności.
4. Pod su mo wa nie 
4.1. Akty prawne

Pol ska Re pu b li ka Cze ska Re pu b li ka Słowa cka

Usta wa z dnia 25 li sto pa da
2004r. o za wo dzie tłuma cza
przy sięgłego (Dz.U. z dnia 27
grud nia 2004r.)

Usta wa z dnia 6 kwie t nia 1967r., 
o biegłych i tłuma czach, za pi sa -
na pod nu me rem 36/1967 Dzien -
ni ka Ustaw, z póź nie j szy mi
zmia na mi

Usta wa z dnia 26 maja 2004r. 
o biegłych, tłuma czach ust nych 
i tłuma czach pi se mnych oraz 
o zmia nie i uzu pełnie niu nie któ -
rych ustaw, za pi sa na pod nu me -
rem 382/2004 Dzien ni ka Ustaw,
z póź nie j szy mi zmia na mi

usta wa z 2004r. usta wa z 1967r. usta wa z 2004r.
od rę b na usta wa dla tłuma czy,
od rę b na dla biegłych

wspó l na usta wa dla biegłych 
i tłuma czy 

wspó l na usta wa dla biegłych 
i tłuma czy

brak roz ró ż nie nia na tłuma czy
pi se mnych i ust nych

brak roz ró ż nie nia na tłuma czy
pi se mnych i ust nych

roz ró ż nie nie na tłuma czy pi se -
mnych i ust nych

4.2. Uzy ski wa nie upra w nień tłuma cza sądo we go
Pol ska Re pu b li ka Cze ska Re pu b li ka Słowa cka

oby wa te l stwo pol skie lub oby -
wa te l stwo jed ne go z państw
człon ko wskich Unii Eu ro pe j -
skiej lub państw człon ko wskich
Euro pe j skie go Po ro zu mie nia o
Wo l nym Han d lu (Eu ro pe an Free 
Tra de As so cia tion – EFTA) –
stron umo wy o Eu ro pe j skim Ob -
sza rze Go spo da r czym lub (na
za sa dach wza je mno ści) oby wa -
te l stwo in ne go pa ń stwa 

oby wa te l stwo cze skie lub 
oby wa te l stwo in ne go pa ń stwa
człon ko wskie go Unii Eu ro pe j -
skiej, po twier dze nie po by tu cza -
so we go lub po by tu stałego na te -
ry to rium Re pu b li ki Cze skiej, lub 
oby wa te l stwo pa ń stwa nie
będącego pa ń stwem człon ko -
wskich Unii Eu ro pe j skiej, po -
zwo le nie na po byt stały na te ry -
to rium Re pu b li ki Cze skiej

–––
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zna jo mość ję zy ka pol skie go ––– –––

wy kształce nie wy ższe, tytuł ma -
gi stra lub rów no rzęd ny

wie dza spe cja li sty czna i do świa -
d cze nie, w szcze gó l no ści uko ń -
cze nie spe cja l ne go ku r su dla
tłuma czy, o ile jest pro wa dzo ny

wie dza spe cja li sty czna i do świa -
d cze nie (mi ni mum 5 lat), do da t -
ko wy kurs (tzw. mi ni mum spe -
cja li sty czne) za ko ń czo ny
eg za mi nem pi se mnym i ust nym,
co naj mniej 30 go dzin na uki -
pod sta wy pra w ne tłuma cze nia
ust ne go i pi se mne go, me to dy ka
tłuma cze nia, pro wa dze nie re pe r -
to rium, fo r ma i treść czyn no ści
tłuma cza ust ne go czy pi se mne go

po upływie 2 lat od skre śle nia 
z li sty

po upływie 3 lat od skre śle nia z
li sty

po upływie 3 lat od skre śle nia 
z li sty

pełna zdo l ność do czyn no ści 
pra wnych

pełna zdo l ność do czyn no ści
pra wnych

pełna zdo l ność do czyn no ści 
pra wnych

nie ka ra l ność za prze stę p stwa
umy śl ne, prze stę p stwa skar bo we 
oraz za nie umy śl ne prze stę p stwa 
go spo da r cze

nie ka ra l ność (prze stę p stwo umy -
śl ne, prze stę p stwo po przez za -
nie dba nie związane z wy ko ny -
wa niem czyn no ści tłuma cza) 

nie ka ra l ność

–––
ce chy indy widu a l ne dające 
rę ko j mię na le ży te go 
wy ko ny wa nia czyn no ści

–––

––– –––
ube z pie cze nie odpo wie dzial no -
ści cy wi l nej za szko dy po wstałe 
w związku z działal no ścią

––– ––– za ple cze ma te ria l ne
eg za min dwu e ta po wy, pi se m ny
i ust ny (po no w ny po upływie 12
mie się cy), staż ad ap ta cyj ny i test 
umie ję t no ści dla osób, któ re
uzy skały upra w nie nia w pa ń -
stwach człon ko wskich Unii 
Eu ro pe j skiej

brak eg za mi nu, wy bór spo śród
osób spełniających kry te ria po
zwe ryfi ko wa niu do ku men ta cji 
w fo r mie pi se mnej

eg za min pi se m ny i ust ny od rę b -
nie na tłuma cza ust ne go (5 czę -
ści) i tłuma cza pi se mne go 
(3 czę ści) (po no w ny po upływie 
6 mie się cy), eg za min wy rów na -
w czy (przed ko misją, z prze pi-
sów pra wnych, po twier dze nie
upra w nień z in nych państw)

wpis na li stę wpis na li stę wpis na li stę 
usta no wie nie w po stę po wa niu ad 
hoc (wyjątek)

usta no wie nie w po stę po wa niu
ad hoc (wyjątek)

usta no wie nie w po stę po wa niu ad 
hoc (wyjątek)

4.3. Wpis na li stę tłuma czy sądo wych
Pol ska Re pu b li ka Cze ska Re pu b li ka Słowa cka

li sta pro wa dzo na przez Mi ni ste r -
stwo Spra wied li wo ści

li sta pro wa dzo na przez pre ze -
sów sądów dru giej in stan cji

li sta pro wa dzo na przez Mi ni ste r -
stwo Spra wied li wo ści
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ogłasza na w fo r mie ob wie sz cze -
nia w dzien ni ku urzę do wym mi -
ni ste r stwa i prze ka zy wa na wo je -
wo dom, po wszech nie i nie od-
płat nie udo stę p nia na przez wo je -
wo dów 

prze syłana przez sądy dru giej
in stan cji do mi ni ste r stwa spra -
wied li wo ści, pro ku ra tur dru giej
in stan cji, Po li cji, urzę dów
admi ni stra cyj nych da ne go okrę -
gu, do biu ra śle d cze go da ne go
okrę gu, sądów pie r wszej in stan -
cji, sądów wo j sko wych, urzę -
dów po wia to wych, pro ku ra tur
pie r wszej in stan cji da ne go
okrę gu udo stę p nia na (in fo r ma -
cja przez ogłosze nie)

udo stę p nia na, pub li ko wa na na
stro nach in ter ne to wych mi ni ste r -
stwa

eg za min spra w dzający kwa li fi -
ka cje przed ko misją, dwu e ta po -
wy, pi se m ny, na stę p nie ust ny 

wy bór spo śród osób
spełniających kry te ria po zwe -
ryfi ko wa niu do ku men ta cji w
fo r mie pi se mnej

egza min spra w dzający kwa li fika-
cje przed ko misją, pi se m ny i ust- 
ny od rę b nie dla kan dy da tów na
tłuma czy pi se mnych i ust nych 

ślu bo wa nie ślu bo wa nie ślu bo wa nie
brak ogra ni cze nia cza so we go brak ogra ni cze nia cza so we go brak ogra ni cze nia cza so we go
mo ż li wość cza so we go za wie sze -
nia na wnio sek i z urzę du (3 mie -
siące – 1 rok z tytułu odpo wie -
dzial no ści za wo do wej, na 5 lat w 
przy pa d ku nie wyko ny wa nia
czyn no ści przez 3 lata)

mo ż li wość cza so we go za wie -
sze nia na wnio sek i z urzę du

mo ż li wość cza so we go za wie sze -
nia na wnio sek i z urzę du (po
roku nie wyko ny wa nia czyn no -
ści)

mo ż li wość skre śle nia na wnio sek 
i z urzę du

mo ż li wość skre śle nia na wnio -
sek i z urzę du

mo ż li wość skre śle nia na wnio sek 
i z urzę du

mo ż li wość po no w ne go wpi su mo ż li wość po no w ne go wpi su mo ż li wość po no w ne go wpi su

4.4. Upra w nie nia tłuma czy sądo wych 
Pol ska Re pu b li ka Cze ska Re pu b li ka Słowa cka
wy ko ny wa nie tłuma czeń ust -
nych i pi se mnych, po świa d cza -
nie tłuma czeń, sporządza nie po -
świa d czo nych od pi sów pism,
po świa d cza nie od pi sów
sporządzo nych przez in nych 

wy ko ny wa nie tłuma czeń ust -
nych i pi se mnych, spra w dza nie i 
po świa d cza nie tłuma czeń (ta k że
poza okrę giem, w któ rym zo sta li 
wpi sa ni na li stę)

wy ko ny wa nie tłuma czeń ust -
nych (tłuma cze ust ni) wy ko ny -
wa nie tłuma czeń pi se mnych
(tłuma cze pi se m ni)

–––
pra wo do sko rzy sta nia z po mo cy 
kon su l tan ta (odpo wie dzia l ność
za tłuma cze nie po no si tłumacz)

pra wo do sko rzy sta nia z usług
do ra d cy lub ko re kto ra (odpo wie -
dzia l ność za tłuma cze nie po no si
tłumacz)

–––
pra wo do za wie sze nia na wnio -
sek z wa ż nych po wo dów (maks.
na 4 lata) oraz skre śle nia z li sty

pra wo skre śle nia z li sty na wnio -
sek

––– –––
pra wo wy ma ga nia współ-
działania od ka ż de go przy 
wy ko ny wa niu czyn no ści na
rzecz sądu lub in nych or ga nów
ad mi ni stra cji pu b li cz nej 
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4.5. Sy stem wy na gra dza nia tłuma czy sądo wych
Pol ska Re pu b li ka Cze ska Re pu b li ka Słowa cka

dla po trzeb po stę po wa nia sta w ki 
według roz porządze nia, poza
po stę po wa niem według umo wy
ze zle ce nio dawcą 

dla po trzeb po stę po wa nia zgod -
nie z roz porządze niem, poza po -
stę po wa niem na pod sta wie umo -
wy ze zle ce nio dawcą

według umo wy ze zle ce nio -
dawcą, w przy pa d ku bra ku umo -
wy według tary fi ka to ra

mo ż li wość pod wy ższe nia sta w ki mo ż li wość pod wy ższe nia sta w ki mo ż li wość pod wy ższe nia sta w ki
––– mo ż li wość ob ni że nia sta w ki lub

od mo wy wypłaty
mo ż li wość ob ni że nia sta w ki lub
od mo wy wypłaty

zwrot ko sztów zwrot ko sztów i utra co ne go za -
ro b ku

zwrot ko sztów i utra co ne go za -
ro b ku

––– za li czka na ko szty za li czka na ko szty

4.6. Obo wiązki tłuma czy sądo wych
Pol ska Re pu b li ka Cze ska Re pu b li ka Słowa cka

 wy ko ny wa nie tłuma czeń w po -
stę po wa niu pro wa dzo nym na
pod sta wie usta wy na zle ce nie
sądu, pro ku ra tu ry, po li cji lub or -
ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej
(zwo l nie nie z obo wiązku ty l ko z 
wa ż nych po wo dów)

wy ko ny wa nie tłuma czeń w po -
stę po wa niu pro wa dzo nym przed
or ga nem ad mi ni stra cji pu b li cz -
nej (o od mo wie or gan zle cający
in fo r mu je pre ze sa sądu dru giej
in stan cji, któ ry usta no wił tłuma -
cza)

wy ko ny wa nie tłuma czeń w po -
stę po wa niu pro wa dzo nym przed
or ga nem ad mi ni stra cji pu b li cz -
nej bez pra wa od mo wy bez wa ż -
ne go po wo du (po wo dem od mo -
wy może być np. brak złoże nia
za li cz ki przez zle ce nio daw cę)

na le ży ta sta ran ność, bez stron -
ność, zgod nie z za sa da mi wy ni -
kającymi z prze pi sów pra wa

oso bi ste wy ko na nie, rze te l ność,
te r mi no wość, bez stron ność (ko -
nie cz ność zgłasza nia oko li cz no -
ści budzących wątpli wo ści – 
wyłącze nie z po wo du stron ni -
czo ści), zgod nie z przy zna ny mi
upra w nie nia mi 

oso bi ste wy ko na nie, rze te l ność, 
ter mi no wość, bez stron ność (ko -
nie cz ność zgłasza nia oko li cz no -
ści budzących wątpli wo ści –
wyłącze nie z po wo du stron ni -
czo ści), ce lo wość i go spo da r -
ność

za cho wa nie w ta je mni cy fa któw
i oko li cz no ści 

za cho wa nie mi l cze nia (nie do ty -
czy od po wied nie go wy ko rzy sta -
nia in fo r ma cji w ce lach na uko -
wych i edu ka cy j nych),
po ucze nie kon su l tan tów o obo -
wiązku za cho wa nia mi l cze nia

za cho wa nie mi l cze nia (nie wy -
ga sa w okre sie za wie sze nia lub
po skre śle niu z li sty)

sto so wa nie za sad fo r ma l nych
(ory gi nał, od pis, po świa d cze nie,
od cisk pie czę ci, pod pis)

sto so wa nie za sad fo r ma l nych
(oz na cze nie ję zy ka, kla u zu la,
od cisk pie czę ci, pod pis, spię cie
z do ku men tem lub od pi sem)

sto so wa nie za sad fo r ma l nych
(nagłówek z tytułem „tłuma cze -
nie”, na zwa zle ce nio daw cy,
załączni ki, kla u zu la, spi na nie
załączni ków z tłuma cze niem,
treść kla u zu li, spi na nie tłuma -
cze nia z do ku men tem lub od pi -
sem, mie j s ca od ci ś nię cia pie czę -
ci, niezwłocz na ko re kta błędów
mery to ry cz nych i/lub fo r ma l -
nych i bez pra wa do wy na gro -
dze nia)
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pro wa dze nie re pe r to rium (ewi -
den cjono wa nie czyn no ści, rów -
nież zle co nych przez sądy, po li -
cję, or ga ny ad mi ni stra cji
pa ń stwo wej i nie przy ję tych)

pro wa dze nie re pe r to rium (wpis
daty otrzy ma nia zapłaty)

pro wa dze nie re pe r to rium (wpis
daty otrzy ma nia zapłaty), ar chi -
wizo wa nie re pe r to rium w fo r mie 
pa pie ro wej prze syłanie do mi ni -
ste r stwa wyciągu z re pe r to rium
z liczbą czyn no ści raz na pół
roku oraz roz li cze nia 

pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo -
do wych –––

pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo -
do wych i pod da wa nie się we ry -
fi ka cji kwa li fi ka cji (se mi na ria
obo wiązko we i na do bo wiązko -
we z ra mie nia mi ni ste r stwa)

zgłasza nie zmian da nych (w te r -
mi nie 30 dni)

zgłasza nie zmian da nych
niezwłocz nie

zgłasza nie zmian da nych (w te r -
mi nie 30 dni)

––– ––– ko nie cz ność ar chi wizo wa nia ko -
pii tłuma czeń przez 10 lat

4.7. Na rzę dzia tłuma czy sądo wych
Pol ska  Repu bli ka Cze ska Re pu b li ka Słowa cka

świa de c two (le gi ty ma cja) le gi ty ma cja ze zdję ciem 
pie częć okrągła (bez godła pa ń -
stwo we go) 

pie częć okrągła (z godłem pa ń -
stwo wym w śro d ku)

pie częć okrągła o śred ni cy 36
mm (z godłem pa ń stwo wym w
śro d ku)

re pe r to rium (ta k że w fo r mie ele -
ktro ni cz nej)

re pe r to rium (ta k że w fo r mie ele -
ktro ni cz nej)

re pe r to rium (ta k że w fo r mie ele -
ktro ni cz nej, ar chi wi za cja w fo r -
mie pa pie ro wej)

4.8. Odpo wie dzia l ność za wo do wa tłuma czy sądo wych
Pol ska Re pu b li ka Cze ska Re pu b li ka Słowa cka

odpo wie dzia l ność cywi lno pra w -
na, ka r na, kar no skar bo wa, dys -
cyp lina r na

odpo wie dzia l ność cywi lno pra w -
na, ka r na, kar no skar bo wa, dys -
cyp lina r na

odpo wie dzia l ność cywi lno pra w -
na, ka r na, kar no skar bo wa, dys -
cyp lina r na

brak obo wiązko we go ube z pie -
cze nia

brak obo wiązko we go ube z pie -
cze nia obo wiązko we ube z pie cze nie

4.9. Nad zór i kon tro la tłuma czy sądo wych 
Pol ska Re pu b li ka Cze ska Re pu b li ka Słowa cka

Mi ni ster Spra wied li wo ści Ko mi -
sja Odpo wie dzial no ści Za wo do -
wej

Mi ni ste r stwo Spra wied li wo ści 
Mi ni ste r stwo Spra wied li wo ści –
urzęd ni cy pa ń stwo wi upo wa ż -
nie ni przez mi ni ste r stwo sę dzio -
wie sta ży ści w mi ni ste r stwie 

142 Iwona IMIOŁO



wo je wo do wie (kon tro la re pe r to -
riów)

pre ze si sądów dru giej in stan cji
(kon tro la re pe r to riów i ka l ku la -
cji wy na gro dze nia)

oso by fi zy cz ne powołane do
nad zo ru przez mi ni ste r stwo
(kon tro la w biu rach i śro d kach
trans po rtu tłuma cza ty l ko w to -
warzy stwie oso by upo wa ż nio -
nej)

Li te ra tu ra
Izba Tłuma czy Sądo wych Re pu b li ki Cze skiej (Pra ga). On - li ne: http://www.kstcr.cz.
Ko deks tłuma cza przy sięgłego z ko men ta rzem, 2005, red. D. Kie rz ko wska. Wa r sza wa: Wy daw ni c -

two TEPIS. 
Mi ni ste r stwo Spra wied li wo ści (Rze czpo spo li ta Pol ska). On - li ne: http:// www.ms.gov.pl.
Mi ni ste r stwo Spraw We wnę trz nych (Re pu b li ka Słowa cka). On - li ne: http:// www.minv.sk.
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Pa try cja NO SIA DEK

The role of Past and Me mo ry
in sha ping the in di vi du al iden ti ty 

of Po lish Im mi grants in Te xas
Abs tract

The title of this pa per: “The role of Past and Memo ry in sha ping the in di vi du al iden ti ty of
Polish im mi grants in Te xas” tra ces the de ve lo p ment of Po les who came to Ame ri ca in the 19th
cen tu ry from Up per Si le sia, try ing to find the ir pla ce the New World. This pa per ana ly ses the
diffi cult hi sto ry of im mi grants from pre vio us ge ne ra tions who ex pe rien ced harsh con di tions in the 
un k nown and re mo te pla ces in Te xas. The au t hor di s cus ses the ob sta c les they had to face as well
as a nu m ber of une x pe c ted cu l tu ral and so cio lo gi cal pro blems. It is pro ved howe ver, that they
never fo r got abo ut the ir ho me land, lan gu a ge and hi sto ry which they tried to pass on suc ces s fully
to the suc ce e ding ge ne ra tions. The au t hor con cen tra tes on the role of “past” and “me mo ry” as
well as ot her fa c tors (such as lan gu a ge) which he l ped Po lish im mi grants to su r vi ve the ex tre me
con di tions and find the ir own pla ce in the cos mo po li tan Te xas. Their per so nal re col le c tions and
vi sits in the Old Co un try show that “me mo ry” in flu en ced not only the de ve lo p ment of the ir
identi ty but also the stre nu o us pro cess of as si mi la tion wi t hin the Ame ri can so cie ty.

Abs trakt
W ar ty ku le „Rola przeszłości i pa mię ci w kształto wa niu to ż sa mo ści pol skich imi gran tów

w Te ksa sie” opi su je się dzie je Po la ków, któ rzy przy by li do Ame ry ki w XIX wie ku z Gó r ne go
Śląska pró bując od na leźć swo je mie j s ce w No wym Świe cie. Au tor te kstu do ko nu je cha ra kte ry -
styki trud nej hi sto rii pio nie rów z Pol ski, któ rzy do świa d czy li tru dów ży cia w nie zna nym dla nich
Te ksa sie. Ana li za do ty czy trud no ści, z któ ry mi mu sie li się bo ry kać śląscy emi gran ci, rów nież pod 
wzglę dem ku l tu ro wym czy społecz nym. Jed nak pa mięć imi gran tów o swo jej oj czy ź nie za wsze
była im bli ska, dla te go sku te cz nie prze ka zy wa li tra dy cję, pa mięć i zwy cza je ko le j nym po ko le -
niom. W ar ty ku le przy to czo no rów nież wy po wie dzi imi gran tów czwa r te go i piątego po ko le nia
śląskich Te ksa ń czy ków, któ rzy przy by wając w po szu ki wa niu swo ich ko rze ni do kra ju przo d ków,
pró bują zro zu mieć i od kryć swoją dwu kie run kową to ż sa mość.
Ke y words: past, me mo ry, Sile sian - Te xans, immigra tion, bidi re c tio nal iden ti ty
Słowa klu czo we: przeszłość, pa mięć, śląscy Te ksa ń czy cy, dwu kie run ko wa to ż sa mość

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  5
Racibórz 2016



We -how come? – Is lan ders
In the very heart of winds
In the odd school of hu mi li ty
Where the ele ments te ach
I still re me m ber
The si lence of con ti nents
Frost on the wire fen ce
And the road to scho ol
         (Frajlich 1991, p. 12–13)

The words quoted above come from the poem “Emigration”, written by
a Polish immigrant of Jewish origin, Anna Frajlich. The poem expresses the
pain and alienation she felt after leaving her homeland. Leaving the place where 
you grow up, in which you have invested many feelings, where all your
memories belong, has always been a challenge for every human being. Exile is
indivisibly connected with difficult decisions, hard choices, crossing cultural
barriers and anguish. It therefore always represents a challenge for an
immigrant in the New World. One comes to the unknown country with the hope 
of searching for a better life, but the conditions and society usually modify the
immigrants’ image of the new country.

Similarly, the first group of Poles from Upper Silesia suffered misery and
hardship when they arrived in Texas in 1854. Around one hundred families left
Poland, responding to the call of their spiritual leader, Father Leopold
Moczygemba and set off for their “promised land”. However, this journey was
one fraught with exhaustion and danger for these simple people. Some of them
did not survive it, dying on the way, but the rest still found stamina and
religious faith through the words of Franciscan Father Moczygemba which
encouraged them to proceed to their destination. They finally reached Texas on
the 24th December and celebrated the first midnight Mass under an oak tree.
Those immigrants became the founders of the first Polish colony, which they
called Panna Maria and which was “the first nest built on American soil” (John
Paul II 1987).

However, the conditions were not as they expected: it was not “a land of
milk and honey”, but rather a hostile environment where they suffered from
hunger, homelessness, diseases, and the attacks of the Natives. Their endurance
and patience were sorely tried, as one of the first settlers admitted: 

We had no homes, only the few trees and small bushes for shel ter. There was no other hu man
be ing around us to help us. Oc ca sion ally, a cow boy would pass through our set tle ment, but that
brought us lit tle con so la tion since we could not speak Eng lish. [...] Peo ple were dy ing of
starvation. Some yet had some money left, but it was use less for there was noth ing to buy (Dwo -
rac zyk 1936, p. 17).
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The general suffering was overwhelming for the pioneers and the obstacles
grew in number with time, but the traditions and Catholic religion they brought
from Silesia helped them to survive and slowly adapt to the new place. Due to
the values of their former homeland, they were able to face persecution and
ignorance. As mentioned by Msgr. Franciszek Kurzaj:

Chris ti an ity helped peo ple dis cover the great ness of God’s gifts, en abled op po nents to live in
peace, and em pha sized the power of hu mil ity and pa tience. It brought a new un der stand ing to the
mean ing of vic tory by in still ing in the peo ple a will ing ness to sac ri fice their own lives for
spiritual val ues (Kur zaj 2004, p. 6).

It was the memory of the Old World which allowed them to find enough
strength to overcome the obstacles in Texas. This was not simply a result of the
continuation of their traditions, the use of their own Silesian dialect as far as
language was concerned, or their attachment to Catholicism, but they were also
open to the acquisition of knowledge with regard to their new country. They
wanted to adjust to the new society by merging the old values and customs they
brought from their land with the new, unknown ones. The immigrants realized it 
was the only way of dealing with anxiety, of facing problems and slowly
finding their own place in the new homeland. The spiritual experience they
gathered in Silesia helped them to overcome the conflicts with Americans and
their work ethic enabled them to fight with nature. 

However, it was not just clothes, rosaries and different cereals or grains that
Polish immigrants from Upper Silesia took with them when leaving their
homeland in 1854. Above all else, what they “took” with them to America was
determination, stamina, patience and both the cultural and religious values of
their dominant culture, which they later passed on to future generations. By
following the code of behavior of their parents and grandparents, the immigrants 
subconsciously revealed the tendency to transmit the most precious elements of
the Silesian culture to their children. For that reason, they built the church in
Panna Maria, the first Polish school in America and gave Polish names to their
newly built towns. They tried hard to evoke the memory of the festivals they
celebrated in homeland and family gatherings so as to continue that tradition in
Texas. 

Multicultural relations were far from easy for Silesian-Texans. Bearing in
mind the historical background, the pioneers were resistant to other ethnic
minorities surrounding them in Texas, such as for instance the Germans whom
they did not trust. This was probably due to the fact that, as Anna
Musialik-Chmiel in her book points out: 

Sile sian cul ture cre ated mecha nisms which de fended its spe cific char ac ter; its iden tity, and
Polish- oriented in flu ences were pre served for many years as a cul tural heri tage, with the em pha sis 
on lan guage (Musialik- Chmiel 2010, p. 123). 
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The unknown, hostile and cross-cultural situation they experienced led to the 
inner transformation of the immigrants and, in consequence, to some changes in 
their identity. 

The term “identity”, however, is essential, unclear, difficult to define and
may even fall outside any definition. A leading researcher, Erik Erikson, terms
it: “omnipresent” but also “nebulous” and “fathomless” (Huntington 2007, p. 32).
Thus, identity is the awareness of an individual and a group. It is the product of
self-awareness and knowledge, allowing “us” to notice specific features which
distinguish “us” from “them”. It is necessary to stress that adapting to the new
country is a complicated and challenging process connected with cultural,
historical and social factors. Therefore, identity is reserved both for individuals
and for groups. Individuals, however, find and change their identity within
a particular group. Immigrants shape their identity due to various social factors,
encouragement, or sometimes, due to their own personal determination. Silesian 
Texans lived in a close-knit society trying to preserve their background when
asked to complete documents or to define their nationality. For that reason, it is
vital to point out that immigrants living in the New World may come into
possession of various forms of identities, such as: ascriptive, territorial,
economic, cultural, political, social and national, but the relative meaning of
these identities changes, dependent on the immigrant group, on the situation,
and also on the level at which their identities supplement or contradict each
other (Huntington 2007, p. 33).

It is vital to concentrate also on “bidirectional identity”, the term used by
Danuta Mostwin, to describe the Polish immigrant group in America. She states 
that every immigrant matures with time in the way which most reflects his or
her own personality. However, the transformation process of newcomers has
usually been very long. It is always located deep inside the individual, and at
the same time in his native culture, running on all levels of the human psyche,
but most active in the subconscious. Duality and divided loyalty is inevitable in
the life of an immigrant and becomes the “third value” which is the staging post 
between the identification with the homeland and the new country and the result 
of an independent process of identity (Mostwin1995, p. 19). It is vital to say that 
from the very beginning every immigrant is modelled to live within a particular
community in terms of the norms and values which exist there. However,
Silesian-Texans managed to preserve their exceptional identity in the new
surroundings.

For the fourth and fifth generation of Silesian Texans this “bidirectional
identity” and “past” is of significant importance, owing to their ancestors’ oral
traditions and the regular visits to Poland originated by Reverend Dr.
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Franciszek Kurzaj for over twenty-five years. He points out that Silesians who
came to America were: 
[...] pe o p le of many et h nic gro ups, con fes sions/re li gions, and lan gu a ges [who] li ved to ge t her for
cen tu ries. The cu l tu re they de ve lo ped to ge t her was a cu l tu re of a land “in be twe en”. Si le sia,
a brid ge be twe en East and West, cre a ted pe o p le who were na tu ral brid ge- bui l ders, who were not
afra id of dif fe ren ces, and who had a gre at abi li ty to ad apt to new un fo re se en si tu a tions. The ir
strength and op ti mism came from de ep ly ro o ted Chri stia ni ty which pro te c ted them for cen tu ries
from de spa ir, di so rien ta tion, dis cou ra ge ment, and he l ped them ove r co me dif fi cu l ties (Ku rzaj
2004, p. 10). 

When asked how much this memory of Polish ancestors influences their
lives, Deborah Beste, one the Silesian-Texans, admits: 

I try to find and trace my Pol ish an ces tors. Want ing to visit the churches, ca the drals, learn
about the Pol ish cul ture [...]. I didn’t know much about my an ces tors, Po land and the beauty of
the cul ture and land. I lost my grand par ents when I was young, so we had no talk about the
history of my an ces tors (Beste, Debo rah. Per sonal in ter view. 25 July 2015).

A young American, Tara Korzekwa, visiting Poland for the first time whose
roots can also be found in Upper Silesia adds:

I be lieve I have a ‘bid ire ctional iden tity’ due to my Pol ish origin be cause there are still some
Pol ish cus toms oc cur ring at home that we will at tend. Also, know ing ex tended fam ily mem bers
live back in Po land and meet ing them has es tab lished a bidi rec tional iden tity to see where our
roots are (Kor zekwa, Tara. Per sonal in ter view. 25 July 2015).

The fourth and fifth generation of Silesian Texans appreciate all the values
that were passed on by previous generations, and therefore, it is so valuable for
them to visit the country of their ancestors where everything started. Only here
in Poland can they reach the conclusion:

I am Ameri can with Pol ish ness in me or I am proud of be ing Silesian- Polish and also
American (Shad rock, Janice. Per sonal in ter view. 25 July 2015). 

These statements are similar to the opinion of an active duty Air Force
Major, dr Justin Bronder who comes from San Antonio and has currently been
staying with his family in Poland. When asked about his Polish ancestors and
family roots he proudly points out that: 

Hav ing the op por tu nity to lit er ally re- trace the steps of rela tives who lived over 200 years ago
was deeply mov ing. Amer ica is such a young and mo bile na tion that we, as a cul ture, sel dom get
the chance to really ‘know’ our an ces tors and ap pre ci ate what their lives were like. Lit er ally
every thing my fam ily has to day is the prod uct of these gen era tions of faith ful, hard- working
people who risked eve ry thing leav ing their home land just for the op por tu nity to make a new life
in a young coun try. It was amaz ing to stand in the same churches where they no doubt prayed for
guid ance about what must have been an ago niz ing de ci sion, know ing that in do ing so they set in
mo tion events that would lead to where I and my fam ily are to day (Nosia dek 21).
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The nostalgic character of their visits surprises not only the people they meet 
on their way, but also themselves. At this stage, the lived experience enables the 
current generation of Silesian Texans to immerse with the cultural and
behavioral pattern of their ancestors’ country which they have heard about so
often. In consequence, the memory of the Old Country becomes stronger and
more valuable. “Touching” the past has led them to assumptions such as: 

This is a sense of ful fill ment from my past. That por tion of my life had been miss ing un til now 
(Pogue, Jim mie. Per sonal in ter view. 25 July 2015) 
or 

With out know ing where our an ces tors came from, I do not have a com plete iden tity (Op iela,
Roger. Per sonal in ter view. 25 July 2015). 

It seems that all the knowledge they gained from their parents and
grandparents is somehow verified in Poland, in Upper Silesia where the
pioneers started their journey to the New World. The bicultural status is
expressed in words such as these: 

The mem ory of my an ces tors is sig nifi cant to me as it re minds me of my true iden tity – my
Silesian- Polish iden tity (Fe lux, Pa tri cia. Per sonal in ter view. 25 July 2015) 
or 

It is sig nifi cant to me be cause if we do not tell the story, then no body will. It is also im por tant
be cause if it wasn’t for their an ces tors’ cour age and sac ri fice, my fam ily would not be where we
are to day (Kor zekwa, Tara. Per sonal in ter view. 25 July 2015). 

Living between cultures is a complicated and demanding process. However,
the new generations seem to represent the stamina and determination of the first 
Polish immigrants in their current search for their roots in the Old Country. It
provides a sense of fulfillment for them and a better understanding of their
ancestors’ culture and customs. 

They are finally able to compare the long oral tradition, passed from one
generation to the next, with the Polish reality they encounter. Some of them feel 
“safe” due to their inevitable bonds with the cultural values from the old
country and the influence of its educational patterns. They attain a new “layer”
of their palimpsest identity, coexisting alongside American and Silesian culture. 
It is vital to say that shaping one’s own identity in the new country is always
a complex process. The immigrants try to preserve the cultural and historical
heritage and live in-between the past and presence. 

It seems that the background of the first group of Polish immigrants as well
as their previous experiences constituted a decisive factor in shaping not only
their identity in America, but also the identity of future generations. The inner
struggle to find a safe place in the hostile surroundings of Texas did not
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discourage the immigrants from maintaining their patriotic ethos towards Upper 
Silesia in Poland and meeting the challenges posed by American society. This is 
usually the society that has the greatest influence and shapes an individual’s
code of behavior, and finally the identity, which is later controlled by certain
cultural institutions, like: law, the educational system, the media and political
parties.

To sum up, it is vi tal to say that Pol ish Sile si ans who left their home land in
the nine teenth cen tury proved that tra di tion, lan guage, hab its, re lig ious val ues,
up bring ing and recollec tions of the past had an in credi ble im pact on shap ing
their in di vid ual iden tity and the iden tity of fu ture gen era tions. Liv ing in ex ile
did not de prive them of their Pol ish ness. On the con trary, with the help of faith
they strength ened their fam ily ties and suc cess fully adapted to the new so ci ety.
The new gen era tions, regu larly vis it ing the coun try of their an ces tors for so
many years with Rev er end Dr Fran ciszek Kur zaj, not only im mersed
them selves in the his tory of Po land and its peo ple but also be come con scious of
the fact that they live on the bor der of two cul tures: Silesian- Polish and
Ameri can. Such en coun ters make these Tex ans of Sile sian ori gin in ter cul tur ally
com pe tent, sen si tive to wards their Pol ish heri tage and able to com mu ni cate
across cul tural bounda ries. The rec ol lec tions from the past be come pre cious and 
in valu able, tak ing them back to the “old days” of their an ces tors and ena bling
them to feel “like at home”, be cause be ing in Sile sia re minds me of when I was
a lit tle child (In ter view with Sile sian-Tex ans 2015), as one of them says. Their
open ness to gather in for ma tion about their roots and com pare their par ents and
grand par ents with peo ple in Po land en riches their lives in Amer ica, mak ing the
vague pic ture of their an ces tors’ coun try real, and al low ing them to build
a bridge be tween the past and pres ent. For that rea son, I would like to fin ish
with T.S. Eli ot’s words: 

We shall not cease from ex plo ra tion, and the end of all our ex plor ing will be to ar rive where
we started and know the place for the first time (Eliot 1943).
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Ma ria MOSK WA

Po wieść kry mi na l na Jo se fa Škvoreckiego 
Abs tract

The text con ta ins of ana ly sis of Jo sef Škvorecký’ s de te c ti ve sto ries and how they are con ne c -
ted with Aga t ha Christie’s and Ed gar Al lan Poe clas sic fi c tion. Texts writ ten by Škvorecký are ty -
pi cal, but uni que de te c ti ve sto ries in clu ding sub se qu ent fe a tu res: spe ci fic na rra ti ve, su i ta b le text
stru c tu re, gra da tion, time stri c t ly con ne c ted with a plot, the rid d le, in ve sti ga tion, de te c ti ve, ten -
sion, ma gic. 

Abs trakt
Pra ca sku pia się na ana li zie związków po wie ści kry mi na l nej au to r stwa Jo se fa Škvoreckiego

z kla syką ga tun ku, szcze gó l nie z dziełami Aga t hy Chri stie oraz Ed ga ra Al la na Poe. Utwo ry
Škvoreckiego po sia dają ce chy po wie ści kry mi na l nej jako ga tun ku, są to: spe cy fi ka na rra cji, od po -
wied nia stru ktu ra utwo ru, zja wi sko gra da cji, czas jako ka te go ria kon stru kcy j na, zja wi sko za ga d ki, 
śle dz two, de te ktyw, na pię cie, ma gia.

Ke y words: Czech li te ra tu re, detective story, co m po si tion, Jo sef Škvorecký
Słowa klu czo we: li te ra tu ra cze ska, po wieść kry mi na l na, ko m po zy cja, Jo sef Škvorecký

Jo sef Škvorecký jest najwy bit nie j szym współcze s nym pi sa rzem cze skim,
który po ku sił się o stwo rze nie po wie ści kry mi na l nych. Mie sz ka w Ka na dzie, ale 
za wsze po zo sta je pra wdzi wym Słowia ni nem. Du m ny z cze skie go po cho dze nia
stwo rzył sze reg dzieł o te ma ty ce bar dzo am bi t nej, do ty kając isto t nych spraw
emi gra cji, wo j ny, cen zu ry, tota lita ry z mu. Lek kość fo r my utworów kon tra stu je
z po ważną te ma tyką. Sen ty ment pod po wie dział pi sa rzo wi, aby wspo mnie nia
z wcze s nej młodo ści opi sać z pun ktu wi dze nia chłopca z Ko ste l ca. W rze czy wi -
sto ści mia ste cz ko nosi na zwę Náchod. Tam właś nie 27 wrze ś nia 1924 r. (Ka -
czo ro wski 1999, s. 103) uro dził się uta len to wa ny wie l bi ciel jaz zu. Naj wcze ś niej 
od na lazł w so bie po trze bę pi sa nia, z biegiem czasu talent literacki do po mógł
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mu w prze ka zy wa niu czy te l ni kom naj waż nie j szych my śli, pojawiających się
w cza sach wo j ny, ko mu ni z mu, emi gra cji i wol no ści. Ob ser wu je my ciągły roz -
wój li te ra cki pi sa rza na po szcze gó l nych eta pach twó r czo ści, a po ziom jego do -
konań w dzie dzi nie li te ra tu ry od początku był wy so ki. Jego pro za to ka mień mi -
lo wy w ewo lu cji cze skiej li te ra tu ry, bo wiem w la tach sze ś ć dzie siątych i sie dem -
dzie siątych stwo rzył dzieła no wo cze s ne, wręcz wy prze dzające swą epo kę.
W dziełach Jo se fa Škvoreckiego do strze ga my to, co Ale ksan der Ka czo ro wski
na zwał „kwin te sencją cze sko ści” (Ka czo ro wski 1999, s. 103). Fra pujące są
zwłasz cza te utwo ry ana lizo wa ne go twó r cy, w któ rych za warł on wątki kry mi -
na l ne. Czy tając je w spo sób wni kli wy, do strze gamy wa r to ści głęb sze, wa r te ba -
dań li te ra c kich. 

Po wieść kry mi na l na, wy klę ta przez kry ty kę, do sta r cza roz ry w ki, lecz je śli
au to rem jest Jo sef Škvorecký, książka taka jest czymś wię cej. Pi sarz wy ja ś nia
dla cze go in te re sują go tzw. kry mi nały: 

Większość pro fe sorów ma tę słabość, że czyta je, choć na wykład ach mówią o Szek spirze. Ba,
ale Szek spir właści wie też pisał kryminały. No a Dick ens? […] A Mark Twain? (Škvorecký 2000, 
s. 139). 

Jed nak sam stwo rzył arcy dzieła, w któ rych do strze ga my złożo ność psy chi ki
lu dz kiej, tak trudną do spor tre to wa nia. Pre ku r so rem no wo cze s nej po wie ści kry -
mi na l nej był żyjący w la tach 1809–1849 Ed gar Al lan Poe, któ ry przez kry ty kę
zo stał na zwa ny mi strzem psy choa na l izy (Eu sta chie wicz 1968, s. 26). Ten wy -
bitny ame ry ka ń ski twó r ca ro man ty cz ny uległ fa s cy na cji za gadką i ta je mnicą.
Wa r to wspo mnieć, ze Poe na le ży do ulu bio nych au to rów Škvoreckiego, o czym 
prze ko nu je my się, czy tając nie ty l ko bio gra fię pi sa rza, lecz ta k że be le try sty kę,
np. Pu l chra, příběh o krásné planetě te goż au to ra. 

Od nie da w na po wieść kry mi na l na ma swo je mie j s ce w ana li zach lite ratu -
rozna w czych. Pro ble ma ty ka tego ga tun ku w ka te go riach dzieła lite ra c kie go co -
raz czę ściej jest po ru sza na w pra cach na uko wych ba dających zja wi ska współ-
cze s nej li te ra tu ry pod wzglę dem te o rii na rra cji oraz bu do wy stru ktu ra l nej. 

Ka ż dy utwór z wątkiem kry mi na l nym po sia da w swej ko m po zy cji nie od zo -
w ne ele men ty, sta no wiące o spe cy fi ce ga tun ku. Chara ktery sty cz na bu do wa po -
le ga na usze re go wa niu po szcze gó l nych wy da rzeń w taki spo sób, aby pro wa -
dziły do roz wiąza nia za ga d ki (Škvorecký 1990, s. 55). Au tor wpro wa dza sze reg 
tri ków na rra cy j nych, ce lo wo wpro wa dzając czy te l ni ka w błąd, dla te go tak wa ż -
nym aspe ktem jest za sto so wa nie ele men tów łamigłówki, li cz nych fałszy wych
tro pów. Klu czową rolę od gry wa tu re tro spe k cja, na to miast je że li cho dzi o stra -
te gię na rra cyjną, naj czę ściej wy stę pu je tu na rra tor zwie lo krot nio ny. Uja w nia nie 
fa któw na stę pu je w taki spo sób, że opo wia da nie jest prze ka zy wa ne przez ko le j -
ne po sta ci, któ re po ja wiają się na ró ż nych eta pach roz wo ju fabuły. Przy pa d kiem 
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naj czę ściej wy stę pującym w po wie ściach kry mi na l nych jest zo bra zo wa nie kon -
kre t ne go zda rze nia z ró ż ne go pun ktu wi dze nia (F. Stan zel po int of view), np.
w tra kcie śle dz twa, kie dy ka ż da po stać przed sta wia swoją wer sję za ist niałych
zda rzeń. Pro ces na rra cy j ny jest pro wa dzo ny z ki l ku per spe ktyw, na to miast og -
ni skową jest popełnio na zbrod nia. Isto t nym ele men tem po wie ści kry mi na l nej
jest kon trast sym pa tii i nie na wi ści oraz kon flikt mię dzy sprawcą i spra wied li -
wo ścią (La sić 2014, s. 51). 

Ulu bio nym mo ty wem Jo se fa Škvoreckiego jest spla ta nie wątków społecz -
nych, miłos nych, wa r to ściujących pię k no, któ re jest względ ne. Wszy stko to do -
sko na le har mo ni zu je z wątka mi history czno-po litycz ny mi, wo l ny mi od nad mie -
r ne go pa to su. Nie brak tu rów nież bo ga tej sym bo li ki i ele men tów ma gii. Do -
strze ga my tu po wrót do tra dy cji kla sy cz nej po wie ści kry mi na l nej, co zna my
cho cia ż by z utwo rów Aga t hy Chri stie. Jed na k że u cze skie go au to ra po ja wia się
indy widu a l na kon ce p cja no wo cze s nej po wie ści kry mi na l nej z ele men ta mi po -
wie ści psy cho logi cz nej, o czym świa d czy roz bu do wa nie se k we cji mo no lo gów
we wnę trz nych, zwłasz cza w naj no wszych dziełach typu Dwa mor de r stwa w
moim dwo i stym ży ciu, gdzie mamy do czy nie nia z po wie ścią kry mi nalną a za ra -
zem po wie ścią roz ra chun kową, lu stra cyjną (Kosková 2004, s. 81). 

Nie za po mi naj my, że to właś nie Ed gar Al lan Poe, je den z ulu bio nych pi sa -
rzy Škvoreckiego, okre ślił ce chy po wie ści kry mi na l nej, tworząc „za sa dy pi sa nia 
do bre go kry mi nału”, brzmiące w na stę pujący spo sób:
1. Prze stę p stwo wy da rzyło się za nim roz po częła się właści wa ak cja utwo ru. De -

te ktyw do wia du je się o zda rze niu z dru giej ręki (np. z ga ze ty co dzien nej).
2. Za sa da fai r- p lay: wszy stkie szcze góły i po szla ki są przed sta wio ne czy tel ni ko -

wi.
3. Wpro wa dze nie tri c ku na rra cyj ne go za po mocą fa któw, któ re pro wadzą czy -

tel ni ka na ma no w ce. Łamigłówka, za ga d ka.
4. De te ktyw za sta wia pułapkę, by zde ma sko wać prze stę pcę, np. za mie sz cza

ogłosze nie w pra sie.
5. Zde ma sko wa nie mor de r cy na stę pu je do pie ro na sa mym ko ń cu książki. Zaw-

sze jest za sko cze niem dla czy te l ni ka, będącego na niewłaści wym tro pie.
6. Cen tralną po sta cią jest de te ktyw. Czę sto to wa rzy szy mu asy stent.
7. Po li cja, będąca sy no ni mem bra ku me to dy w po stę po wa niu, tra kto wa na jest 

w sposób lek ko po gar d li wy (Le on hard 2014, s. 60–61). 
Jo sef Škvorecký w zbio rze pt. Hříchy pro pátera Kno xe spa ro dio wał owe za -

sa dy, umie sz czając na ko ń cu roz grze sze nie (Škvorecký 1991, s. 281), będące
uko ro no wa niem opi sa nych wcze ś niej wy da rzeń. W utwo rze Dwa mor de r stwa
w moim dwo i stym ży ciu po ja wia się mo tyw roz dwo je nia, bli ski oso bom, któ re
zna lazły się na emi gra cji. Stu dium psy cho logi cz ne pary głów nych bo ha te rów,
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a zwłasz cza Sy do nii, zmie nia cha ra kter utwo ru. Zmu sza do re fle ksji, in fo r mu je
o psy chi cz nych do zna niach „na swój spo sób schi zofre ni cz nych” (Škvorecký
2000, s. 238). 

Zasadą pow ieści kryminal nej jest za gadka. […] Organi zuje płaszc zyznę mo dalną, na pier -
wszym pla nie stawiając monolog i dia log” (La sić 2014, s. 65). 

Bo ha ter de fi niu je tezy do tyczące zbrod ni pro wadząc mo no log we wnę trz ny – 
to trze cia z mo ż li wo ści. Dia lo gi toczą się mię dzy stałymi pa ra mi. W utwo rach
A. Chri stie są to Po irot i Ha stings, u Conan-Doyle’a – Ho l mes i Wa t son (La sić
2014, s. 65). W po wie ściach Jo se fa Škvoreckiego na rra tor pro wa dzi roz mo wy
z za ufa ny mi oso ba mi płci że ń skiej. W Dwóch mor de r stwach w moim dwo i stym
ży ciu mę ż czy z na pro wadzący śle dz two odwołuje się do in tu i cji żony. Jej ufa i z
nią dys ku tu je. Cza sem asy stentką w śle dztwie jest zako mp le ksio na sie r żant Sa -
y ers (Škvorecký 2000, s. 174). W po wie ści kry mi na l nej na rra cja prze kształca
się w na stę p stwo wy ni kające z za ga d ki, któ re w płasz czy ź nie fabu lacyj no - kom-
pozy cyj nej re a li zu je się jako na rra cja linea rno- powro t na (La sić 2014, s. 13). To
je den z trzech ty pów na rra cji. 

Początek i koniec są jasno ok reślone, ale koniec oka zuje się pow ro tem do początku. Nar racja
tego typu stale pot wierdza, a jed noc ześnie neguje linearną. […] Każde wy ciszenie jest po zorne,
bow iem nad akcją do mi nuje za gadka wy jściowa” (La sić 2014, s. 61). 

Do pie ro na ko ń cu na stę pu je roz wiąza nie, będące za mknię ciem li nea r ne go
krę gu. In nym pa ra do ksem, związa nym z bu dową po wie ści kry mi na l nej, jest
nie zbęd na kla ro w ność sty lu. Wa run ko wa na jest nie przej rzy sto ścią, cechą za ga -
d ki kry mi na l nej. Kla ro w ność, zwa na ina czej ja s no ścią sty lu, za le ży od ta len tu
i za mia ru pi sa rza (La sić 2014, s. 63). 

Wspo mnia na wcze ś niej za ga d ka, będąca istotą po wie ści kry mi na l nej, „ogra -
ni cza swo bo dę pi sa rza na płasz czy ź nie aspe ktu na rra cji. Trzy aspe kty uży wa ne
naj czę ściej: na rra cja obie kty w na, na rra cja mo no lo go wa i połącze nie obu tych
form” (La sić 2014, s. 65).

U J. Škvoreckiego na rra tor jest za wsze bo ha te rem zaan ga żo wa nym w śle dz -
two – ko ja rzy fa kty, de du ku je, za pa mię tu je po szla ki. W Po wro cie po ru cz ni ka
Bo rów ki na rra tor, nie będący de te kty wem, pro wa dzi śle dz two na własną rękę.
W Dwóch mor de r stwach w moim dwo i stym ży ciu bo ha ter wspó l nie z żoną za -
sta na wia się nad śla da mi, któ re po zo sta wił mor de r ca Pa r nel la. Dru gie mor de r -
stwo jest sprawą o wie le głębszą. Wie lopłasz czy z ność utwo rów Jo se fa Škvorec- 
kiego jest wy zna cz ni kiem ory gina l no ści pi sa rza. O spe cy fi ce po ety ki po wie ści
kry mi na l nych de cy du je wie le czyn ni ków. Stan ko La sić, wy bi t ny te o re tyk li te ra -
tu ry, wy mie nia na stę pujące ar gu men ty em pi ry cz ne:
– po wieść kry mi na l na to gra kom pozy cy j na, któ rej istotą jest zrę cz ne kom po no -

wa nie fa któw;
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– na rra cja kry mi na l na po sia da swój urok, wciąga, spra wiając, że „ży je my we-
wnątrz płasz czy z ny fabula cyjno- kompozy cyj nej” (La sić 2014, s. 11);

– spe cy fi cz ne ce chy ga tun ku związane są z cha ra kte ry styczną ko m po zycją
utwo rów;

– au to rzy po wie ści kry mi na l nych prze strze gają praw nie ja ko na rzu cających
kon we ncję oraz ar gu men ty teo re ty cz ne;

– po wieść kry mi na l na jako po wieść fun kcy j na, gdzie: „punkt cię ż ko ści sta no -
wią jed no stki dys try buty w ne, czy li fun kcje, któ re mo ż na na zwać za rów no
synta gmaty cz ny mi, jak i meto nimi cz ny mi;

– rygo ry sty cz ne na stę p stwo ele men tów na rra cji […], gdzie płasz czy z na two rze -
nia fabuły jest de cy dująca” (La sić 2014, s. 12).
Jo sef Škvorecký jako zna w ca te ma ty ki za sto so wał w utwo rach śro d ki nie od -

zo w ne dla pra wdzi we go kry mi nału, np. umie ję t nie roz wi ja pro ble ma ty kę ta je -
mni cy za mknię te go po ko ju. Po le gała ona na tym, że pierwszą myślą ob ser wa to -
ra było wy klu cze nie udziału w mor de r stwie osób trze cich. Da lej po ja wiała się
myśl, su ge stia wystąpie nia sił nad przy ro dzo nych, bądź przy pad ko we go zbie gu
oko li cz no ści (Škvorecký 1990, s. 107–116). Bez po śred nim nawiąza niem do
kla sy ki ga tun ku jest opis sce ne rii, w ja kiej bo ha ter Po wro tu po ru cz ni ka Bo rów -
ki pro wa dzi do cho dze nie. Neil – brat za mor do wa nej skon sta to wał: 

Na pier wszy rzut oka wyglądało to jak sytuacja z pow ieści kryminal nej, po nieważ drzwi domu 
były zam knięte, a […] okno za bez piec zone od wewnątrz, ale po licja nie tłumaczyła tego so bie
jako za gadki zam kniętego pokoju, stwierdziła tylko, że zabójca miał klucz (Škvorecký 1992,
s. 38). 

Bo ha ter bez wątpie nia jest wie l bi cie lem li te ra tu ry kry mi na l nej, tra f nie okre -
ślił za ist niałą sy tu a cję, ale na wet nie przy pu sz czał, że ktoś za mor du je jego sio -
strę. 

Kot był, oc zy wiście, je dy nym naoc znym świ ad kiem zgonu mo jej sios trzyc zki. Żałowałem, że
nie jest bul dokem (Škvorecký 1992, s. 38). 

Škvorecký za kpił z kon we ncji – cała gro za sy tu a cji zo stała pod su mo wa na
ży cze niem bo ha te ra. Na to miast zwie rzę jako świa dek to zrę cz na per soni fi ka cja.
Po do b ny sym bol obe c ny był wcze ś niej w opo wia da niu Ed ga ra Al la na Poe (Ko -
pa li ń ski 1990, s. 15), a do jego utwo rów Škvorecký po wra cał wie lo kro t nie.
W Po wro cie po ru cz ni ka Bo rów ki jawi nam się po stać zwie rzę ca, znająca roz -
wiąza nie za ga d ki. Błysk ko cich oczu w cie mno ści wzma ga at mo s fe rę gro zy,
znaną czy te l ni kom z kla sy cz nych utwo rów tego ga tun ku. 

W hi sto rii po wie ści kry mi na l nej po ja wiały się uda ne, lecz rza d kie pró by
umie sz cza nia wewnątrz akcji po sta ci au ten ty cz nych. Au to rzy de li ka t nie su ge ro -
wa li wpływ ty ch że na roz wój wy da rzeń. In nym ce lem było uba r wie nie fabuły,
co nie zwy kle umie ję t nie zo stało prze pro wa dzo ne w wie lu dziełach au to r stwa
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Škvoreckiego. Twó r ca wko m po no wał w swe utwo ry po sta ci au ten ty cz ne i zwią-
zane z nimi wątki, pro po nując od bio r com do cie ka nie me todą de du kcji, co jest
prawdą, a co – fikcją li te racką. W Po wro cie po ru cz ni ka Bo rów ki po ja wia się
Bo hu mil Hra bal ze zmie nio nym nie co ży cio ry sem (Škvorecký 1992, s. 38). Fik- 
cją li te racką jest opi sa ny tam in cy dent pa sz por to wy z jego udziałem, któ ry –
wy my ślo ny, bądź prze nie sio ny w cza sie – nie mógł mieć mie j s ca. Bo wiem
w la tach sie dem dzie siątych au tor Pociągów pod spe cja l nym nad zo rem nie opu -
sz czał Cze chosłowa cji. Nie zmien ny po zo sta je fa kty zdo by cia przez Hra ba la na -
gro dy, Oska ra za ekra ni za cję książki. Na to miast Škvorecký, a ra czej jed na z bo -
ha te rek, pod su mo wu ję sy tu a cję: 

Jak to, że pan Hra bal nie jest w Hol ly wood? (Škvorecký 1992, s. 37). 
W ma te riałach bio gra fi cz nych od naj du je my fakt spo t ka nia pi sa rzy w USA

wiosną 1989 roku (Škvorecký 1999, s. 94–95). 
In nym za ska kującym za bie giem było wpro wa dze nie do gro na po sta ci Jana

Zábrany. Po ja wia się w utwo rze Po wrót po ru cz ni ka Bo rów ki jako Dušan Te r -
czka, główny po dej rza ny: 
[…] wca le nie był ary sto kratą. I na pra wdę na zy wał się Zábrana (Škvorecký 1992, s. 141). 

Oka zał się bo ha te rem mającym nie zwy kle kłopo t li wy ba gaż do świa d czeń: 
Od 1968 roku poszu kuje go In ter pol. […] 1969 roku przybył do Ka nady, ale w 1968 zamor -

dował w Pradze żonę (Škvorecký 1992, s. 141). 
Jan Zábrana, po eta i je den z przy ja ciół Škvoreckiego, nie opu ścił Pra gi, nie

po padł też w kon flikt z pra wem (Škvorecký 1999, s. 66–67). 
W la tach sze ś ć dzie siątych obaj twó r cy przy czy ni li się do po wsta nia ki l ku

utwo rów kry mi na l nych, np. Mor de r stwo na szczę ście (Škvorecký 1999, s. 88–
–89). Z każdą hi sto rią wiąże się za ga d ka, a klu czem do jej roz wiąza nia są pie r -
wsze li te ry po szcze gó l nych roz działów, tworząc akro s tych. Brzmi on na stę -
pująco: Škvorecký et Zábrana fa ce run io cu lum, czy li Škvorecký i Zábrana po-
pełnili ten ża r cik (Škvorecký 1999, s. 67). Na to miast w utwo rze Po wrót po ru cz -
ni ka Bo rów ki Te r czka oka zał się po sta cią, któ ra Jana Zábranę oca li od za pom-
nie nia. 

Je den z wątków po bo cz nych Po wro tu po ru cz ni ka Bo rów ki sta no wi wę drów -
kę w cza sie. Sza lo ny kra wiec opo wia da nie pra wdopo dob nie zawiłą hi sto rię,
przy czym po da je się za kró la. Nawiązuje do wy da rzeń z li sto pa da 1620 roku,
któ re są pra wdzi we. 

Książę Ru pert był pra wowi tym i pra wo moc nym dziedzicem tronu czeskiego. Urod zony w Pra- 
dze, mu siał uciekać z kraju w wieku jed nego roku ze swoim ojcem, ostat nim pra wowi cie in troni -
zow anym królem wszyst kich Czechów, Fry derykiem z Pa laty natu (Škvorecký1992, s. 52–54).

160 Ma ria MOSK WA



Wątek jest fa ktem au ten ty cz nym, do ty czy sy tu a cji na ro du cze skie go w okre -
sie po białogó r skim, po sia da wy miar sym bo li cz ny, je śli po rów na my sy tu a cję po -
białogórską i okres, w któ rym roz gry wa się ak cja Po wro tu po ru cz ni ka Bo rów ki. 
Nawiąza nie do hi sto rii to ostrze że nie. Po rów na nie sy tu a cji sprzed stu le ci, gdy
ję zyk nie mal zniknął z uży cia, by po wró cić do pie ro na przełomie XVIII i XIX
wie ku, do lat sie dem dzie siątych w Eu ro pie śro d ko wej jest za sad ne. Emi gra cja
najwy bit nie j szych pi sa rzy zo stała za pa mię ta na jako sy tu a cja rów nie tra gi cz na. 

In wer sja cza so wa, obe c na w wątku z udziałem księ cia Ru pe r ta, nie ma bez -
po śred nie go wpływu na śle dz two w Po wro cie po ru cz ni ka Bo rów ki, wzbo ga ca
jed nak treść utwo ru. Wy zwa la w czy te l ni ku re fle ksje do tyczące hi sto rii na ro du
cze skie go. Sy tu a cja Cze chów w XX wie ku była rów nie dra ma ty cz na, jak miało
to mie j s ce w okre sie po białogó r skim (Ba luch 1979, s. 14). W la tach po wo jen -
nych zwa l cza no wsze l kie prze ja wy indy widu ali z mu, ory gina l no ści i me ta fi zy ki
w ku l tu rze i sztu ce. „Pod wpływem za gro że nia nie pod ległości zno wu za czę to
szu kać opa r cia w hi sto rii na ro du” (Ba luch 1979, s. 12). 

In wer sja, będąca obok gra da cji, me todą na rra cji kry mi na l nej, do ty czy wy da -
rzeń za ist niałych w da nym ka sie (La sić 2014, s. 68). Po le ga na „prze sta wie niu
ko le j no ści chro nolo gi cz nej opi sy wa nych zda rzeń” (Sie ro twi ń ski 1986, s. 103).
Na to miast gra da cja sta no wi w utwo rach kry mi na l nych owo sto p nio wa nie na pię -
cia, uja w nia nie ko le j nych szcze gółów. Ten za bieg li te ra cki po wo du je spo tę go -
wa nie at mo s fe ry gro zy, ocze ki wa nia, nie pe w no ści. W Po wro cie po ru cz ni ka Bo -
rów ki od naj du je my ten ele ment w po sta ci piętrzących się utrud nień. Škvorecký
przed sta wia czy tel ni ko wi cały wa chlarz mo ż li wo ści, w ja kim kie run ku może
roz winąć się śle dz two.

Bo ga c two fa któw pro wa dzi do sko ja rzeń z grą, tak cha ra kte ry styczną dla
utwo rów kry mi na l nych. Jed na k że po sta ci nie są wyłącz nie pion ka mi w owej
grze, pi sarz nadał swym bo ha te rom ce chy lu dzi, z któ rych ka ż dy my śli i czu je
ina czej. 

Wa ż nym ele men tem w utwo rach kry mi na l nych jest czas. W dziełach J. Škvo-
reckiego ta ka te go ria kon stru kcy j na rów nież ma spo re zna cze nie. Kla sy cz na te -
o ria „jed no ści mie j s ca i cza su” (Mar kie wicz 1984, s. 142–143) nie spra w dziła
się, co świa d czy o nowo cze s no ści cho cia ż by utwo ru pt. Dwa mor de r stwa
w moim dwo i stym ży ciu. Tam właś nie to ż sa mość te ri to rium (Mar kie wicz 1984,
s. 143) się nie po ja wia, gdyż ak cja to czy się za rów no w Pra dze, jak i w Eden va -
le. Roz pię tość cza su jest rów nież spo ra – wspo mnie nia z dzie ci ń stwa, sy tu a cja
w Pra dze lat sze ś ć dzie siątych i ży cie współcze s ne bo ha te rów dzie li epo ka. Po -
do b nie w Po wro cie po ru cz ni ka Bo rów ki ka ż dy wątek dzieła do ty czy kwe stii
związa nej na prze mian z byłą Cze chosłowacją i Ka nadą. Mie j s ca tak od ległe
łączy po stać Bo rów ki, będąca klamrą po wie ści. W obu utwo rach do strze ga my
zmien ność te ry to rium i dużą roz pię tość cza sową. Od no si my wra że nie, że od
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mo men tu popełnie nia mor de r stwa do od kry cia za bó j cy upłynęło tyle cza su, ile
trwały wy da rze nia pe ry fe ryj ne bądź hi sto ry cz ne, po zna wa ne sto p nio wo w trak-
cie śle dz twa. Do cho dze nie do pra wdy w po wie ściach kry mi na l nych Škvorec-
kiego za wsze od by wa się w inny spo sób. Je że li mo tyw miałby wska zać za bó j cę, 
na le ży znać hi sto rię ofia ry. Wie lość i kon tra sto wość zda rzeń jest czę sto udzia-
łem bo ha te ra skro mne go, wręcz nie świa do me go. Gdy śle dz two za ta cza co raz
sze r sze krę gi, uwypuklona zostaje rola historii narodu. 

Li te ra tu ra
BA LUCH J., 1979, Li te ra tu ra cze ska XX wie ku, Kra ków.
EU STA CHIE WICZ L., 1968, An to lo gia li te ra tu ry po wszech nej, t. 2, Wa r sza wa.
KA CZO RO WSKI A., 1999, Nie fo r tun ny sa kso fo ni sta Jo sef Škvorecký, [w:] J. Škvorecký, Przy -

pa d ki nie for tun ne go sa kso fo ni sty te no ro we go, Iza be lin. 
KO PA LI Ń SKI W., 1990, Słow nik sym bo li, Wa r sza wa.
KOSKOVÁ H., 2004, Škvorecký, Pra ha. 
MAR KIE WICZ H., 1984, Wy mia ry dzieła lite ra c kie go, Kra ków.
SIE RO TWI Ń SKI S., 1986, Słow nik te r mi nów li te ra c kich, Wrocław.
ŠKVORECKÝ J., 1990, Nápady čtenáře de te kti vek, Pra ha.
ŠKVORECKÝ J., 1991, Hříchy pro pátera Kno xe, Pra ha.
ŠKVORECKÝ J., 1992, Po wrót po ru cz ni ka Bo rów ki, Wa r sza wa.
ŠKVORECKÝ J., 1999, Przy pa d ki nie for tun ne go sa kso fo ni sty te no ro we go, Iza be lin.
ŠKVORECKÝ J., 2000a, Dwa mor de r stwa w moim dwo i stym ży ciu, Wa r sza wa.
ŠKVORECKÝ J., 2000b, Uwa ga au to ra, [w:] idem, Dwa mor de r stwa w moim dwo i stym ży ciu,

Wa r sza wa.

162 Ma ria MOSK WA



Bar ba ra POCHO PIEŃ

Ró ż ne ob li cza ro man ty z mu euro pe j skie go
na przykład zie po wie ści po ety c kiej 

Gia ur G. By ro na i po ema tu Máj K. H. Máchy
Abs tract

The au t hor ana ly zes two li te ra ry works that sha re the same terms of re fe ren ce: Máj by Ka rel
Hy nek Mácha and Gia ur by Ge o r ge By ron, who se wri ters are re pre sen tati ves of Czech and
English Ro man ti cism. The au t hor ob se r ves that in the Czech li te ra ry work, de scri p tions of na tu re
are espe cial ly no ta b le; they con trast with a fe e ling of hor ror and they are in ter wo ven with
a robber’s tho ughts, who is wa i ting for de ath. By ron, ho we ver, li mi ted the role of na tu re only to
stren g t hen the fe e ling of hor ror and de ve lo ping the cli ma te of Go t hi cism.

Abs trakt
Autorka analizuje dwa utwory Mája K.H. Máchy i Giaura G. Byrona, przedstawicieli

czeskiego i angielskiego romantyzmu, mające takie same główne założenia. Autorka zwraca
uwagę, że w czeskim utworze szczególnie godne uwagi są fragmenty opisów przyrody, które
kontrastują z uczuciem grozy i przeplatają się z myślami rozbójnika, czekającego na śmierć.
Byron natomiast ograniczył rolę przyrody jedynie do potęgowania uczucia grozy i budowania
klimatu go ty cy z mu.

Ke y words: ro man ti cism, artistic me ans, Ka rel Hy nek Mácha, George By ron
Słowa klu czo we: ro man tyzm, śro d ki ar ty sty cz ne, Ka rel Hy nek Mácha, Ge o r ge By ron

Mimo że ka no ny i założe nia ro man ty cz ne były w całej Eu ro pie ta kie same,
to rea li zo wa no je na ró ż ne spo so by. Za le żało to po pie r wsze od sy tu a cji po li ty -
cz nej, go spo da r czej i społecz nej da ne go kra ju, a co za tym idzie, jego roz wo ju
kul tura l ne go. Po dru gie od działal no ści sa mych twó r ców – ich ob sza ru zain te re -
so wań, ta len tu, ro dza ju wra ż li wo ści, czy też tego, o czym i w jaki spo sób chcie -
li pi sać. Z tego wzglę du ro man tyzm w ka ż dym pa ń stwie przy bie rał nie co inną
po stać i ewo lu o wał w ró ż nych kie run kach.

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  5
Racibórz 2016



Zain tere so wa nie Máchy twó r czo ścią By ro na jest po wszech nie zna ne – inte -
re so wa li się nim wszy s cy wie l cy ro man ty cy ta m tych cza sów. An gie l ski po eta
stał się wzo rem do na śla do wa nia dla in nych pi sa rzy, re a li zujących założe nia ro -
man ty z mu. Jed na k że gdy by Mácha stwo rzył po ema ty, ta kie jak By ron, nie
byłby uz na wa ny za twó r cę ory gina l ne go i wy bi t ne go. Cze ski po eta, choć rów -
nież posłużył się wzo r cem bo ha te ra baj roni cz ne go, nadał mu własne, indy widu -
a l ne ce chy. Jak za tem założe nia ro man ty cz nej li te ra tu ry zo stały zrea li zo wa ne
w twó r czo ści an gie l skie go i cze skie go po ety? Co wy ró ż nia twó r czość By ro na,
ja kie są jest chara ktery sty cz ne ce chy? A co jest chara ktery sty cz ne dla pi sa r stwa
Ka r la Hyn ka Máchy? 

1. Bo ha ter ro man ty cz ny
Ge o r ge By ron, jak pi sze Ma rian Ur sel, „wpro wa dził do li te ra tu ry no vum”

w po sta ci szcze gó l ne go ro dza ju bo ha te ra, na zwa ne go od jego na zwi ska – baj ro -
ni cz nym (Ur sel 2000, s. 17). Jest to jed no stka o wie l kim indy widu ali z mie, du m -
na i zbun to wa na, od rzu cająca kon we na nse, nosząca w so bie pa mięć ja kiejś
zbrod ni, któ ra ją drę czy i sto p nio wo wy pa la. Bo ha ter taki kie ru je się so bie ty l ko 
zna ny mi po bu d ka mi. Jest to po stać dwu z na cz na – ma szla che t ne se r ce lecz
działając pod wpływem si l nych emo cji popełnia zbrod nię (Li sie cka 1997,
s. 55–56). Trud no jest za tem za cho wa nie tego bo ha te ra okre ślić jed noz na cz nie
jako złe lub do bre, stąd po ja wia się dwu bie gu no wość war to ścio wa nia jego ży -
cia.

Gia u ra po zna je my już na początku po wie ści. By ron opi su je go jako człowie -
ka bar dzo gro ź ne go, po ry w cze go, nie bez pie czne go, oga r nię te go wielką na mię t -
no ścią, któ ry nie waha się stanąć oko w oko z żad nym nie bez pie czeń stwem.
Pod miot li ry cz ny za uwa ża go, gdy mk nie „ja k by gnała go śmierć” na „ko niu
cza r nym jak kruk”. Jest młody (a za tem po ry w czy), bla dy (więc pełen nie odga -
d nio nych emo cji), a prze de wszy stkim ma „złe oko” (By ron 1982, s. 40–41).
Jest to człowiek, któ re go po win no się za bić, a je śli się to nie uda, na le ży czym
prę dzej ucie kać. 

Twarz Gia u ra po sia da spe cy fi cz ny wy raz, budzący trwo gę. Wy sta r czy raz na 
nią spo j rzeć, a jej ry sów już ni g dy się nie za po m ni. Ubra ny jest ina czej niż mie -
sz ka ń cy Tu r cji, a więc z pe w no ścią nie jest jej rdzen nym mie sz ka ń cem – jest
kimś ob cym, nie wie r nym na tej zie mi. Na jego twa rzy wi dać strach, a w jego
spo j rze niu roz pacz, którą po tem za stę pu je gry mas wściekłości (By ron 1982,
s. 41). Dzi w ne jest to zja wi sko, po nie waż lu dzie, któ rzy się boją, rza d ko by wają 
rów no cze ś nie wście kli. I na od wrót, ten, kto jest roz dra ż nio ny, ra czej w tym
mo men cie nie lęka się ni cze go. Taki właś nie jest bo ha ter baj ro ni cz ny – pełen
prze ciw no ści, ta r ga ny nie od gad nię tymi emo cja mi i na mięt no ścia mi.
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Vi le ma za sta je my w zupełnie in nych oko li cz no ściach, za mknię te go w wię -
zie niu, ocze kującego na śmierć i roz pa mię tującego swe ży cie. W osta t nią noc,
jaką jest dane mu prze żyć, bo ha ter Máchy snu je re fle ksje, za sta na wia się głębo -
ko nad wszy stkim, co go spo t kało. Po wra ca do swo je go dzie ci ń stwa, młod zie ń -
czych snów, roz pa cza nad swo im lo sem. Wów czas do wia du je my się, że Vi lem
jako dzie c ko zo stał wy gna ny z domu przez ojca. Po rzu co ny i osa mo t nio ny,
przyłącza się do gru py zbó j ców. Dzię ki swej zu chwałości sta je się ich przy -
wódcą. Gdy w ko ń cu spo ty ka miłość, w gnie wie za bi ja ry wa la. Oka zu je się jed -
nak, że był to jego własny oj ciec (Mácha 1971, s. 119). Tak skom po no wa na
przez cze skie go po etę hi sto ria, w zgra b ny spo sób pod kre śla tra gizm po sta ci
(o czym bę dzie mowa po ni żej). 

Ważną ró ż nicą, je śli cho dzi o cha ra kte ry bo ha te rów obu utwo rów jest to, że
Vi lem Máchy wy da je się być po sta cią o wie le bar dziej me lan cho lijną i podła-
maną swo im lo sem, niż Gia ur By ro na. Ten osta t ni to po stać z krwi i ko ści,
świado ma wy bo rów, ja kich do ko nała oraz ich kon se k wen cji. An gie l ski po eta do 
opi sa nia swej po sta ci użył słów cha ra kte ry zujących cha ra kter si l ny, zu chwały
i har dy, i ta kim bo ha ter jest od początku po wie ści, aż do sa me go jej ko ń ca. Gia -
ur ma „złow ro gie źre ni ce”, z któ rych „z uko sa błyska wi ce ci ś nie” (By ron 1982,
s. 57), jest to człowiek du m ny, po gar dzający in ny mi, znający swoją wa r tość
i z god no ścią znoszący swój los. Jest ta kim na dal, po do ko na niu zbrod ni i po zo -
sta je ta kim do śmie r ci. Jego za cho wa nie oraz cały spo sób by cia zdra dzają, że
był szla che t nie uro dzo ny i po sia dał by stry, prze ni kli wy umysł, jed nak za le ty te,
zma r no wały się „zbyt źle umie sz czo ne i ska la ne zbrod nią” (By ron 1982, s. 58). 

Losy nie wie r ne go po zna je my do pie ro w tra kcie czy ta nia po wie ści. Jest on
ko chan kiem nie ja kiej Le i li, nałoż ni cy Has sa na, któ ry topi ją za karę, do wie dzia -
wszy się o ro man sie ko chan ki. Wów czas Gia ur po sta na wia się ze m ścić. Przyłą-
cza się do zbó j ców i cze ka na nad chodzącą oka zję. Kie dy taka się na da rza, mści 
się na mor de r cy i rów nież go mor du je (By ron 1982, s. 52). 

 Gdy zbli ża się śmierć, nie roz pa cza sam na sobą, je dy nie nad śmie r cią uko -
cha nej, któ rej nie zdążył ura to wać i któ ra, jak sam mówi, umarła z jego po wo du 
(tzn. z po wo du ich ro man su). Pa ro kro t nie po wta rza, że choć jego ży cie wy da je
się być bar dzo zbrod ni cze, gdy by miał taką mo ż li wość, prze żyłby je dru gi raz
tak samo, nie zmie niając ni cze go. Przy j mu je odpo wie dzia l ność za swo je
i uczynki stwier dzając: 

Mamże kląć lo som? – jam sprawca mej doli (By ron 1982, s. 64). 
Pod kre śla, że ni g dy nie za brakło mu od wa gi, nie boi się ta k że kary za grzech 

za bó j stwa po nie waż zabił w słusz nej spra wie. Nie za sta na wia się nad swo i mi
wybo ra mi – po nie waż już da w no ich do ko nał. Nie szu ka win ne go, bo wie, że sam 
jest win ny, nie prze kli na losu. Nie in te re sując się tym, co sta nie się po jego śmier- 
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 ci, przy j mu je po sta wę, że pra wdzi we ży cie już prze żył i po z nał za rów no naj -
wię ksze cie r pie nie, jak i naj bar dziej na miętną miłość (By ron 1982, s. 62–65).

Na to miast Vi lem w noc po prze dzającą eg ze ku cję roz my śla i ana li zu je całe
swo je ży cie. Roz pa cza nad swo im nie szczę ściem, nad pię k nem świa ta, któ re go
już nie bę dzie mógł po dzi wiać, nad nie spra wied li wym i okru t nym lo sem, któ ry
go spo t kał. Bo ha ter Máchy, w prze ciw ie ń stwie do Gia u ra, wy da je się być bar -
dziej my śli cie lem i fi lo zo fem (lub ra czej do pie ro sta je się nimi przed dniem
swo jej śmie r ci), niż zbrod nia rzem. Za sta na wia się, co cze ka go śmie r ci py tając: 

Jutrzejszy dzień? Lecz cóż tym dniem?! Co dalej? – Czy jest wszystko snem? (Mácha 1971,
s. 122). 

Vi lem za da je so bie więc py ta nia ty po we bar dziej dla wie l kich my śli cie li i fi -
lo zo fów, niż pro ste go mę ż czy z ny z ludu, w do da t ku zna j dującego się poza pra -
wem. W jego roz my śla niach po ja wiają się roz wa ża nia egzy sten cja l ne, ska za ny
na śmierć mówi do sie bie: 

Ze świtem jutrzejszego dnia wejdę w to puste nic i ja (Mácha 1971, s. 124), 
do dając za chwi lę, że podąży w ci szę i dal bez ko ń ca do „prze ra ź li wej pró ż ni”.
Czuje się przeklęty przez los mówiąc: 

Z czy jej to winy jes tem dziś wyklęty? […] Czemu to właśnie ojciec mój? Przek leństwo!
(Mácha 1971, s. 120). 

Ana li zu je, co spo wo do wało, że jego ży cie po to czyło się właś nie ta kim to -
rem. Za sta na wia się nad sen sem swo je go ży cia, wciąż za dając so bie nowe py ta -
nia. W prze ciw ie ń stwie jed nak do fi lo zo fów, Vi lem nie uzy sku je na nie od po -
wie dzi, nie po tra fi ich od na leźć. 

2. Ro man ty cz ne sza le ń stwo
Ja kie ko l wiek nie byłyby mo ty wy działań oraz ko le je losu Vi le ma i Gia u ra,

oby d waj są na gra ni cy obłędu. Vi lem tuż przed śmie r cią, pogrążony w do -
mysłach i przytłoczo ny nie szczę ściem, Gia ur, za mknię ty w so bie przez wie le lat 
i pod ko niec ży cia wy znający swoją winę. Ten osta t ni tuż przed śmie r cią wi dzi
zja wę uko cha nej Le i li. Wy da je mu się żywą istotą. Bo ha te ra oga r nia wie l ka ra -
dość, po nie waż my śli, że jed nak nie umarła. Roz gorączko wa ny, w swym osta t -
nim mo no lo gu – któ ry mo ż na na zwać spo wie dzią, opo wia da o swo im ży ciu
(By ron 1982, s. 61–68). Jed na k że w prze ciw ie ń stwie do Vi le ma, któ ry ocie ra
się o sza le ń stwo do pie ro tuż przed własną śmie r cią, Gia ur od da w na zdra dzał
swo im za cho wa niem, że żył na gra ni cy dwóch świa tów. Świa dek jego za cho -
wa nia re la cjo nu je, że czę sto mówił sam do sie bie o ko bie cie, którą pochłonęło
mo rze i wi dział krwawą rękę, któ ra mu gro ziła. Gia ur nie roz ma wiał jed nak
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o tym z ni kim. Choć żył w kla szto rze, nie przyjął świę ceń i nie mo d lił się (By -
ron 1982, s. 56–58).

Vi lem, ina czej niż Gia ur, ocie ra się o sza le ń stwo w osta t nią noc przed swoją
śmie r cią. Za czy na mó wić bez sen su, jego twarz przy bie ra stra sz ny wy raz. Ogrom 
nie szczę ścia i nie spra wied liwo ści, ja kie go spo t kały, przytłaczają go, a nie -
ustan ne roz my śla nie nad swo im tra gi cz nym lo sem po wo li za czy na do pro wa -
dzać go do obłędu. Jego wzrok sta je się znie ru cho miały, po bladła twarz na bie ra
stra sz ne go wy ra zu, po po li cz kach płyną łzy wy mie sza ne z krwią, za czy na mó -
wić sam do sie bie (Mácha 1971, s. 120–125). Jego słowa na pa wają niesłychaną
grozą stra ż ni ka, któ ry przy cho dzi do nie go. Mo ż na ty l ko przy pu sz czać, jak stra -
sz ne były wy zna nia i ska r gi Vi le ma, sko ro stra ż nik pó ź niej pod upadł na zdro -
wiu, ni g dy się nie śmiał i do śmie r ci nie wy ja wił ni ko mu, co usłyszał od ska za -
ń ca (Mácha 1971, s. 125). Na le ży za uwa żyć, że obłęd był cha ra kte ry styczną
cechą bo ha te rów ro man ty cz nych. Ule gli mu Kon rad z Dzia dów Mi c kie wi cza
(por. Mi c kie wicz 1949) czy Kor dian z dra ma tu Słowa c kie go (por. Słowa cki
1977). Ów obłęd spo wo do wa ny był nad mierną wra ż li wo ścią, kon ta ktem ze
świa tem nad przy ro dzo nym oraz bra kiem umie ję t no ści re a l nej oce ny za ist niałej
sy tu a cji i włas nych mo ż li wo ści. Vi lem jest na gra ni cy obłędu z in nych jed nak
przy czyn – kie ru je nim roz pacz, po czu cie krzy w dy, nie spra wied liwo ści i bez -
nad ziei.

3. Frag menta ry cz ność ży cia
Za rów no By ron jak i Mácha po zwo li li swo im bo ha te rom na wy zna nie win

tuż przed śmie r cią. Osta t ni świa d ko wie słów bo ha te rów to, opi sa ny już po wy żej 
stra ż nik wię zien ny oraz za kon nik, spo wied nik, do któ re go przy cho dzi nie wie r -
ny czując, że wkró t ce nastąpi ko niec jego ży cia. Jed na k że Vi lem, będący na
gra ni cy dwóch świa tów, nie jest pra wdo podo b nie świa do my obe cno ści ko goś
w swo jej celi. Na to miast Gia ur zwra ca się do za kon ni ka i pro si go o przesłanie
przy ja cie lo wi pie r ście nia – na znak, że zmarł (By ron 1982, s. 66). Choć jego
wy zna nia tuż przed śmie r cią mo ż na na zwać spo wie dzią, nie wie le do wia du je my
się szcze gółów z jego ży cia. 

Życie Vi le ma ta k że po zo sta je za gadką do sa me go ko ń ca. Zna my je dy nie
zda w ko we in fo r ma cje, któ re trud no ułożyć jest w jedną całość. Naj pra wdopo -
dob niej jed nak, na sku tek zda rzeń z dzie ci ń stwa nie był szczę śliwą osobą. Na to -
miast bo ha ter Gia u ra przy zna je, że jego ży cie było „ob fi te w roz kosz” i prze -
szedł je nie za zna wszy nudy (By ron 1982, s. 61). Nie po zna je my jed nak żad -
nych fa któw, nie opi sy wa ne są żad ne zda rze nia, nie ma ani słowa o ro dzi nie.
Gia ur wspo mi na swe ży cie przed śmie r cią, na pod sta wie nie wie lu in fo r ma cji
mo ż na wy wnio sko wać, że lubił za ba wę, ko bie ty, ale ta k że wa l kę i po żo gę wo -
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jenną. Do pie ro po śmie r ci uko cha nej Le i li i za bi ciu Has sa na nie może za znać
spo ko ju, a ży cie sta je się dla nie go męką i utra pie niem (By ron 1982, s. 66). Za -
nim jed nak spo t kały go owe nie szczę ścia, do z nał z pe w no ścią ró ż nych roz ko -
szy, co do Vi le ma nie mamy ta kiej pe w no ści. Jego ży cie wy da je się być od sa -
me go początku nie szczę śli we i nie spełnio ne, o czym już nie jed no krot nie wspo -
mi na no. By ron, z pe w no ścią po to, aby do dać swej po sta ci je sz cze wię cej ta je -
mni czo ści, do pie ro na ko ń cu po wie ści zdra dza ja kie ko l wiek fa kty z ży cia bo ha -
te ra, Mácha snu je swą smutną opo wieść przez cały po emat. 

Za rów no By ron jak i Mácha zupełnie świa do mie za sto so wa li taką bu do wę
swo ich utwo rów, pełną nie do mó wień i in wer syj no ści. Cha ra kte ryzu je je frag -
menta ry cz ność i nie ja s ność. Rene We llek pi sze, że ta umy śl nie za sto so wa na
frag menta ry cz ność była dla By ro na jed nym z naj waż nie j szych śro d ków ob ra zo -
wa nia. U Máchy ta k że jest ona si l nie za zna czo na. Po je dyn cze wtrące nia o ży ciu 
obu bo ha te rów po ja wiają się w ró ż nych mie j s cach utwo rów, ale wszy stko to, co 
stało się przed, po zo sta je nie ja s ne (We llek 1971, s. 395–396). Nie wia do mo,
kie dy i jak Le i la po z nała Gia u ra ani Ja r mi la Vi le ma, ani jak długo się zna li. Co
robił Gia ur za nim przy był do Tu r cji, ja kich czy nów do ko nał Vile m-z bó j ca – py -
ta nia o losy bo ha te rów mo ż na mno żyć lecz nie do wie my się ni cze go wię cej, niż 
chcie li au to rzy. 

4. Wina i kara
Je że li cho dzi o pro blem winy i kary, bo ha ter Gia u ra żyje z po czu ciem winy,

pełen we wnę trz ne go roz da r cia je sz cze przez wie le lat po do ko na niu zbrod ni.
Jed nak od wa ż nie bie rze wszy stko na swo je bar ki, nie roz czu lając się nad swo im 
lo sem. Vi lem roz pa cza, chce zmie nić bieg wy da rzeń, pełen jest bólu i pre ten sji.
Gia ur żyje w po czu ciu winy, Vi lem umie ra wkró t ce po za bi ciu ojca. Mo ż na do -
ko nać tu taj po rów na nia – Vi lem, wy gna ny przez ojca jako dzie c ko żyje w po -
czu ciu krzy w dy. Po do ko na niu zbrod ni umie ra szy b ko. Gia ur pro wa dził no r -
malne ży cie, bez trosk i kłopo tów, fo l gując swo im za chcian kom, aż do chwi li
mor de r stwa. Od mo men tu do ko na nia ze m sty jego ży cie sta je się udręką. Cie r pi
je sz cze ki l ka lat, za nim umie ra. Vi lem cie r piał przez wię kszość swo je go ży cia,
na długo przed do ko na niem zbrod ni, Gia ur – do pie ro po. Obo je jed nak, jak pi -
sze V. Krivánek, po zo stają przez całe ży cie ob cy mi mię dzy lu dź mi, osa mo t nie -
ni, w kon fli kcie ze sobą i ze świa tem (Krivánek 1986, s. 21). Do sa me go ko ń ca
też ani Mácha, ani By ron nie osądzają tych po sta ci, uwy pu klając nie jed no z nacz-
ność ich działań oraz trud ność pod da nia ich jed noz na cz nej mo ra l nej oce nie.
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5. Tra gizm po sta ci
Bo ha te ro wie ro man ty cz ni prze wa ż nie są bo ha te ra mi tra gi cz ny mi. Nie ina -

czej jest w przy pa d ku Vi le ma. Jego ży cie po to czyło się tak, że nie po zo sta wiło
mu żad ne go wy bo ru, któ ry byłby do brym roz wiąza niem. Bo ha ter ro man ty cz ny
jest prze wa ż nie właś nie taki, uwikłany w nie szczę śli we zda rze nia, czę sto cie r pi
niesłusz nie i spo ty ka go nie spra wied li wy los, na któ ry nie ma wpływu. Tra gizm 
uwi da cz nia się w splo cie nie szczę śli wych oko li cz no ści, któ re do pro wa dzają do
sy tu a cji bez wyj ścia. Ście ra nie się rów no rzęd nych ra cji mo ra l nych, ko ń czy się
klęską jed no stki (Ko pa li ń ski 1991, s. 1196). 

Tak właś nie jest w przy pa d ku bo ha te ra Máchy. Vi lem mor du je mę ż czy z nę,
któ ry uwo dzi jego uko chaną, nie wiedząc, że to jego własny oj ciec. Właś nie ta
nie wie dza i chęć ze m sty spro wa dza na nie go karę śmie r ci. Mo że my zro zu mieć,
że za bi jając swo je go ry wa la działał w afe kcie i współczuć mu z po wo du jego
po ry w czo ści i ule ga nia emo cjom. Współod czu wa my z nim o wie le głębiej nie -
szczę ście, ja kie spro wa dziło na nie go to mor de r stwo, zabił bo wiem ojca, ale ten 
skrzy w dził go już, gdy był dzie c kiem. Na tym po le ga tra gizm tej po sta ci, jej
nie wie dza oraz nad pobu d li wość i nad mie r ne emo cje do pro wa dziły ją do pun -
ktu, z któ re go nie ma wyj ścia. Jej smu t ne dzie ci ń stwo, na któ re prze cież nie
miała wpływu, rzu tu je na pó ź nie j sze nie szczę śli we zda rze nia. 

Z dru giej stro ny mo ż na za ry zy ko wać stwier dze nie, że Vi lem miał pra wo do
ze m sty, po nie waż oj ciec naj pierw wy g nał go, a pó ź niej uwiódł jego uko chaną.
Bo ha ter sam mówi, że jego „stra sz ny czyn pod wójną po mścił winę” (Mácha
1971, s. 120), choć za bi jając nie wie dział prze cież, kogo mor du je. Wów czas
tragizm po sta ci po le ga na tym, że w ta kim wy pa d ku ro zu mie my jej pra wo do
ze m sty, ale pra wo obo wiązujące wśród lu dzi ska zu je Vi le ma na po tę pie nie.

Przy pa dek Gia u ra jest inny. Świa do mie związał się z Leilą, wiedząc, że jest
żoną in ne go mę ż czy z ny. Has san, do wie dzia wszy się o ro man sie, na sku tek upo -
ko rze nia zdradą, po wo do wa ny chę cią ze m sty, topi ko bie tę w mo rzu. Wów czas
nie wie r ny po sta na wia się ze m ścić na nim. Cie r p li wie cze ka, aż Has sa na zdra dzi 
któ ryś z jego sług i gdy na da rza się oka zja, bez skru pułów go mor du je. Je że li
na pra wdę głębo ko i szcze rze ko chał miał pra wo to zro bić. Przy zna je jed nak, że
gdy by jego żona za cho wała się tak jak Le i la, miałby pra wo uczy nić z nią to
samo, co Has san ze swoją małżonką (Mácha 1971, s. 62). 

Nie wie r ny nie jest jed nak bo ha te rem tra gi cz nym. Od początku do ko ń ca
działa świa do mie, wie na co się de cy du je, nie ma żad nych dy le ma tów mo ra l -
nych, żad nych roz te rek, ani wat p li wo ści. Nawiązał ro mans z za mężną ko bietą
z pe w no ścią wiedząc, jak to się może sko ń czyć. Wie dział, na co się de cy du je.
Po dej mu je z dziką ra do ścią de cy zję o ze m ście, któ ra ma uko ić jego ból. Dzię ki
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temu, jak wy zna je, po ka zał nie ty l ko ma r nym słowem, ale czy nem, jak głębo ka
była jego miłość (Mácha 1971, s. 62).

6. Przy ro da ro man ty cz na
Mácha przed sta wił przy ro dę w swo im po ema cie nie zwy kle ob ra zo wo. Po eta

stwo rzył jej sub te l ny i chara ktery sty cz ny ob raz, któ ry umie ję t nie połączył z ele -
men ta mi go ty cy z mu. Mácha na prze mian ocza ro wu je nas pełnym barw i ży cia
pię k nem wio sen ne go krajo bra zu ty l ko po to, aby po tem zmro zić czy te l ni ka ma -
r twym szme rem uprze d nio oży wio nej przy ro dy.

Już na sa mym początku zo sta je my wpro wa dze ni w sie l ski na strój, oto cze ni
przez bo ga c two budzącej się do ży cia na tu ry. Słychać gru cha nie gołębi i śpiew
słowi ka. Wszy stkie stwo rze nia czują, że oto na nowo na stał mie siąc maj – czas
miłości. Sze pcze o niej mech, płonie od niej za pach róży. Dzię ki uży tym
słowom nie mal czuć słodki, cię ż ki i odu rzający za pach tego uczu cia, a ka ż da
żywa isto ta „w miłości czas miłością płonie”. Las pa ch nie mgłą, tlą się ró żo we
łuny wie czo ru, po tem na nie bie „pro my ki gwiazd roz ta pia mrok” (Mácha 1971,
s. 113–114). Wszy stko mie ni się róż noko loro wy mi ba r wa mi: woda jest zie lo no -
b ladą głębią, prze le wają się w niej gra na to wiejące fale, nad nimi mi go cze bla -
do ró żo we nie bo, a wszy stko zle wa sza ra płyn ność (Mácha 1971, s. 113–115)
(czy li nad chodzący zmierzch). Wszy stko zda je się być de li ka t ne i jed no cze ś nie
świe że, bu j ne, ale nie prze ro ś nię te, rwące się do ży cia, jak do pie ro co rodząca
się miłość. W ta kim cza sie po zna je my Ja r mi lę, cze kającą na po wrót Vi le ma.
Gdy dzie w czy na do wia du je się, że jej uko cha ny zo stał ska za ny na śmierć, na -
stę pu je całko wi ta zmia na opi su przy ro dy:

Spa da gwia z da z nie boskłonu,
ma r twa gwia z da, sina skra;
spa da w prze paść nie sko ń czoną,
wie cz nie spa da w noc bez dna 
                 (Mácha 1971, s. 117)

Trud no o bar dziej tra f ne i le piej ob ra zujące przed sta wie nie śmie r ci, niż to
uczy nił Mácha w tych czte rech wer sach. Spa dająca gwia z da sym bo li zu je umie -
rającego człowie ka – spa da nie z nie ba mo ż na po rów nać do śmie r ci, złoże nia do
gro bu. Czę sto twier dzi się, że gdy ro dzi się człowiek, na nie bie za pa la się nowa
gwia z da, gdy umie ra – gwia z da spa dając sym bo li zu je ko niec jego ży cia. Ko lor
gwia z dy opi sa nej w po ema cie jest siny jak ma r twe ciało lu dz kie, a spa da nie
w nie sko ń czoną prze paść bez dna (ko s mos), to od da nie się w bez miar śmie r ci,
w za ga d ko we wie cz nie już trwające  p o t e m, w któ rym nie wia do mo, czy co -
kolwiek nas cze ka. Gdy cie r piący Vi lem roz pa cza nad swo im lo sem, przy ro da
od czu wa to ra zem z nim:
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Zgasło gwiazd lśnie nie, ja s ny księ życ zbladł
I do okoła, do okoła ty l ko mro ki,
Sze ro ki padół pu sto o ki,
Co jak da le ki grób bezgłoś nie zie wa
                  (Mácha 1971, s. 122)

Gasną gwia z dy i bled nie księ życ, tak jak zni ka nad zie ja Vi le ma na da l sze
ży cie. Cie mność nad cho dzi i pogłębia się ni czym dół wy ko pa ny pod tru mnę.
Wiatr mi l k nie, uci cha szum wody, a wszy stko oga r nia ci sza tak głucha i ma r -
twa, że zda je się być wię zie niem. Związek bo ha te ra z przy rodą jest bar dzo
głębo ki, na tu ra współod czu wa z nim jego cie r pie nie, jego żale i pre ten sje do
losu. Zdają się być jed nym two rem, połącze nie ze sobą. 

Przy ro da rów nież od da je hołd szy kującemu się na śmierć Vi le mo wi, świat
ro ślin i zwierząt w osta t nią noc jego ży cia przy go to wu je mu nie zwykłą mogiłę.
Sza fot z kołem bę dzie jego trumną, żaby będą go opłaki wać, wiatr za gra
żałobny marsz, noc ubie rze wszy stkich w żałobne sza ty, więdnący kwiat uwi je
na gro b ne wie ń ce, któ re za niosą tam ze fi ry, bu rza bę dzie dzwo nem bijącym
pod czas po grze bu, a kret wy ry je Vi le mo wi grób (Mácha 1971, s. 127–129). Do -
pra wdy, nie zwykły wy da je się być związek Vi le ma ze świa tem na tu ry.

Gdy bo ha ter idzie na śmierć, na sta je ru mia ny dzień, bu dzi się łąka, wstają
mo dre mgły, za czy nają śpie wać pta ki, wszy stko, co żywe cie szy się z nad -
chodzącej wio s ny, czu je my pra wie na skó rze le ni we mu ś nię cia ciepłego i ra do s -
ne go słońca (Mácha 1971, s. 130–131). Mácha nie zwy kle umie ję t nie kon tra stu -
je ob raz roz bu dzającej się do ży cia przy ro dy z ocze ki wa niem na śmierć. Na tu ra
pu l su je ży ciem, pod czas gdy ska za niec kład zie głowę na sza fot. Przed samą
śmie r cią Vi lem zwra ca się je sz cze do chmur, aby niosły jak naj da lej po zdro wie -
nie dla zie mi, jego ko le b ki i za ra zem mogiły, jego pra wdzi wej ma t ki i pro si,
aby przy jęła krew swo je go syna (Mácha 1971, s. 134–135). Zbó j ca nie ma się
do kogo zwró cić przed śmie r cią – jego oj ciec nie żyje, on sam prze szedł przez
ży cie osa mo t nio ny, bez ro dzi ny i naj bli ż szych, ukry wał się w la sach, któ re stały 
się dla nie go je dy nym schro nie niem i ucieczką. Dla te go właś nie to zie mię pro si, 
aby przy jęła do sie bie jego krew i tak jak do ty ch czas udzie lała mu schro nie nia. 

Po śmie r ci roz bó j ni ka cała przy ro da wy ra ża swój żal. Znów za pa da ci sza
i wszy stko za sty ga w bez ru chu – na tu ra że g na go mi l cze niem. Wiatr wszę dzie
roz no si no wi nę, że oto zginął la sów pan, sze p tają o tym drze wa i od unoszącego 
się echa roz kołysują się lasy, prze ka zując smutną no wi nę co raz da lej i da lej
(Mácha 1971, s. 137).

W Máju mie szają się prze strze nie cza so we. Zwykły czas ży cia lu dz kie go,
któ re ma swój okre ślo ny początek i ko niec dla ka ż de go człowie ka, dru gim
cza sem jest czas cy kli cz ny, któ ry mo ż na na po trze by tej pra cy na zwać koło-
wym. To czas ży cia przy ro dy – jej co ro cz ne go od ra dza nia się i po no w ne go
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umie ra nia w okre sie je sien nym. Mácha w ten spo sób znów uka zu je kru chość
na sze go ży cia, kon tra stując je z po tęgą przy ro dy, któ ra umie ra ty l ko po to, aby
znów się od ro dzić, a cze go my, lu dzie, ni g dy nie do świa d czy my.

By ron bar dziej sku pia się na akcji po wie ści, niż na przy ro dzie. Owszem,
gdzie nie g dzie przed sta wia ja kiś opis krajo bra zu, jak cho ć by we wstę pie. Za -
chwy ca się w nim urodą gre c kiej na tu ry, ma lując spo ko j ny krajo braz, w któ rym 
czy te l ni ka, oglądającego „ci che go mo rza ob li cze” pie ści wiatr, a fale igrają ze
sobą (By ron 1982, s. 35). Wszę dzie roz no si się za pach ka dzi deł i ba l sa mów,
przy ro da py sz ni się bo ga c twem kwia tów i miejsc ide a l nych na od po czy nek. Po -
tem na stę pu je ska r ga, skie ro wa na ku lu dziom, „miłoś ni kom zni sz cze nia”, któ -
rzy niszczą te wspa niałości przy ro dy (By ron 1982, s. 35–36). 

W początko wych sce nach po wie ści Gia ur ucie ka po ska li stej dro dze, gra ni -
to wa skała od bi ja echem huk ko pyt jego ko nia, któ ry brzmi ja k by na stę po wały
„grzmo ty po grzmo tach”, nie bo za chmu rza się gro ź nie, pta ki nie śpie wają,
wszy stko ci ch nie, nie wi dać żad nej ro ślin no ści. Cwałujący koń roz bi ja morską
pia nę. Co chwi la słychać też jego rże nie, od bi jające się od skał (By ron 1982,
s. 40–41). Opis ten od zwie rcie d la na strój ucie kającego i jego cha ra kter. Jed na k -
że przy ro da nie żyje z bo ha te rem Gia u ra w tak ścisłym związku, jak w cze skim
po ema cie. Nie po ma ga mu, nie współod czu wa ra zem z nim. Opis nad chodzącej
bu rzy posłużył ra czej an gie l skie mu po ecie do przed sta wie nia na stro ju bo ha te ra,
pędzącego na ko niu.

U By ro na nie ma bo ga c twa rodzącej się do ży cia przy ro dy, któ ra „czu je”
wraz z bo ha te rem i zmie nia swo je ob li cze w za le ż no ści od oko li cz no ści. Na tu ra
w Gia u rze jest od su nię ta na da l szy plan. Bar dziej dzi ka i su ro wsza niż w Máju,
czę ściej zo sta je przed sta wio na jako ma r twa, wy ple nio na, usu szo na. Kie dyś, jak
pi sze au tor, w ogro dach Has sa na kwitły zioła i kwia ty, ży cio dajną wodą try -
skały chłodzące źródła, śpie wały pta ki i tę t niło ży cie. Te raz nie słychać żad nych 
dźwię ków, wszy stko jest opu sz czo ne, umie rające (By ron 1982, s. 43).

7. Go ty cyzm
Mácha z nie zwykłą zrę cz no ścią łączy prze ciw ie ń stwa, po mi strzo wsku bu -

du je na strój sie l skie go krajo bra zu, aby po chwi li zbu rzyć ten ob raz. Ele men ty
go ty cy z mu prze wi jają się przez cały po emat, a wple cio ne umie ję t nie po mię dzy
roz kwi tające kwia ty i kwitnące łąki, budzą je sz cze wię kszy kon trast. Zza chmur,
co ja kiś czas wy cho dzi bla da twarz księ ży ca, wiatr ska r ży się na la men ty ścię -
tych wię ź niów, cie mno ści są nie zwy kle gę ste. Wszę dzie błąkają się ja kieś cie -
nie, wyłaniają się cza r ne pta ki, słychać brzęk ka j dan, któ ry mi sku ty jest wię -
zień, sta ry dzwon wy bi ja północ i po hu kują sowy, chór widm śpie wa o przy go -
to wa niach do po grze bu (Mácha 1971, s. 118, 119, 121, 124). A ska r gi Vi le ma
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roz noszą się echem ści ś nię tym od gro zy. Sam ska za niec w celi zda je się być już 
ma r twym i gro ź nym, jego twarz jest bla da, co chwi lę za mie ra w bez ru chu, szep- 
cząc do sie bie om d lałym głosem (Mácha 1971, s. 124). Wszy stko jest ta je mni -
cze, niedo po wie dzia ne, przy ro da i krajo braz z jed nej stro ny złow ro gie i złow ró -
ż b ne, z dru giej pię k ne, roz kwi tające, de li ka t ne. 

Za ko ń cze nie po ema tu ta k że jest prze sy co ne go ty cy z mem. Do wia du je my się
z nie go, że Mácha, jako pod miot mówiący w po ema cie, je chał w sy l we strową
noc na ko niu, około północy przez wzgó rze, gdzie stra co no sie dem lat wcze ś -
niej Vi le ma. Uj rzał na miot z wbitą na pal czaszką, wów czas zaczął smę t nie
wiać wiatr i szczę kać szkie let. Prze ra żo ny Mácha uciekł z mie j s ca zda rze nia
i w mie j s co wej ka r cz mie do wie dział się o hi sto rii Vi le ma, którą po sta na wia pó -
ź niej spi sać. Opo wieść o smu t nym lo sie roz bó j ni ka wy warła na nim ta kie wra -
że nie, że po sta no wił wró cić w owe ta je mni cze, upio r ne mie j s ce, z któ re go
wcze ś niej uciekł. Gdy po wra ca zno wu w te stro ny, wów czas zno wu jest maj,
sie l ski opis krajo bra zu mie sza się ze zgrozą i nie po ko jem. Słychać słodki głos
gołębi cy nakłaniający do ra do ści, do miłości i ucie chy, a może to trup się śmie -
je, dra ż nio ny po wie wem wia tru? Zza chmur wygląda księ życ, rzu cając bla de
światło, a może to ko ści wbi te na pal mie nią się ty l ko jego światłem? Świe t li ki
wesoło la tają, a po chwi li wy dają się być już łzami spływającymi z pu s tych
oczo dołów tru pa (Mácha 1971, s. 138–140).

Go ty cyzm jest ta k że obe c ny w Gia u rze. Bo ha ter pod ró żu je na ko niu cza r -
nym jak kruk, któ ry to czy pia nę z py ska. Prze by wając w za ko nie, czę sto tru pio
się śmie je i wygląda, ja k by sama śmierć spoglądała spod jego po wiek (By ron
1982, s. 40–41). Dzi w ne za cho wa nie bo ha te ra wiąże się z prze kle ń stwem, ja kie
rzu cił na nie go umie rający Has san. Oto treść jego słów:

Wy ssiesz krew swo jej sio stry, cór ki, żony;
Ścierw twój za si lisz cu dzym ży cia zdro jem,
Chci wie pić bę dziesz, brzydząc się na po jem
                     (By ron 1982, s. 54)

Według tych słów nie wie r ny je sz cze za ży cia za mie ni się w upio ra, pijącego
krew swo ich naj bli ż szych. Prze pełnio ne grozą są ta k że da l sze słowa Tur ka:

Krwią swoją własną, naj milszą ociekły,
Gryząc twe usta i zgrzy tając wściekły,
Wró cisz się zno wu po mię dzy gro bo w ce
                     (By ron 1982, s. 54)

Zda nia te bu dują prze ra żający na strój, ocie kają krwią, wie je od nich gro bo -
wym chłodem i ta je mni czo ścią nocy, tak chara ktery stycz ny mi dla go ty c kich
opi sów. Kwin te sencją go ty cy z mu jest ta k że opis twier dzy Has sa na:

W jego ha re mach gnia z do nie do pe rzy,
Za miast stra ż ni ka pu sz czyk krzy czy z wie ży.
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W ogro dy cza sem dzi ki pies przy bie ży,
Spra g nio ny wyje na suchą fon tan nę;
Stoją wód łoża z ma r mu ru usłane,
Lecz ow do wiałe – bo zdro je wy marły,
Zie l ska się dzi kie na dnie roz po starły
(By ron 1982, s. 43)

W opi sie tym zna j dzie my bar dzo wie le ele men tów chara ktery sty cz nych dla
go ty cy z mu: hu kającego pu sz czy ka, sa mo tne go psa, któ re prze wa ż nie wywołują
w nas lęk, wszę dzie roz ra stające się dzi ko chwa sty. Go ty cyzm By ro na jest pro -
sty, po eta nie two rzy spe cja l nie wyra fi no wa nych po rów nań w prze ciw ie ń stwie
do Máchy, ale tch nie od czu walną grozą. Bez go ty cy z mu oby d wa utwo ry nie
byłyby w pełni sztan da ro wy mi dziełami ro man ty z mu.

8. Za ko ń cze nie
Ro man tyzm eu ro pe j ski, mający ta kie same główne założe nia i tezy, wy ka zu -

je od mien ne ce chy w ró ż nych ku l tu rach. Lo gi cz nym jest za tem wnio sek, że
wpływ na to mie li au to rzy. Choć Máj i Gia ur wy ka zują po do bie ń stwa, to dzię ki 
ta len to wi obu twó r ców ka ż de z tych dzieł jest nie po wta rzal ne.

Wpra w dzie Mácha mógł bez kry ty cz nie wzo ro wać się na sław nym wów czas
w całej Eu ro pie By ro nie, to jed nak na pod sta wie ana li zy dzieł obu twó r ców na -
le ży stwier dzić, że cze ski po eta nie ko pio wał bez my śl nie po mysłów od twó r cy
an gie l skie go, ale stwo rzył utwór ory gi na l ny i nie zwykły. Za wzór mogły posłu-
żyć mu je dy nie główne założe nia (do ko na nie zbrod ni, nie szczę śli wa miłość,
frag menta ry cz ność, go ty cyzm). Tym bar dziej zasłuże nie na zy wa ny jest wy bi t -
nym cze skim poetą. Sam bo ha ter Mája – me lan cho lij ny, snujący filo zo fi cz ne
re fle ksje Vi lem – to po stać zupełnie inna niż du m ny i niezłomny Gia ur. Vi lem
to rów nież po stać tra gi cz na, wplątana w nie szczę śli wy splot wy da rzeń, nie do
ko ń ca odpo wie dzia l na za swo je nie szczę ście. Bo ha ter By ro na z ko lei działa
zde cy do wa nie, świa do my kon se k wen cji swo ich wy bo rów i czy nów, co po twier -
dza, iż nie jest on po sta cią tra giczną. 

W Máju szcze gó l nie god ne uwa gi są fra g men ty opi sów przy ro dy, gdzie
dosłow nie mo ż na za znać jej obe cno ści dzię ki umie ję t nie do bra nym słowom.
W spo sób szcze gó l ny rów nież na tu ra współod czu wa wraz z bo ha te rem. Pię k ne
opi sy przy ro dy kon tra stują z uczu ciem gro zy i prze pla tają się z my śla mi roz bó j -
ni ka, cze kającego na śmierć. W tych mie j s cach naj le piej wi dać ta lent po ety cki
Máchy. By ron na to miast ogra ni czył rolę przy ro dy je dy nie do po tę go wa nia
uczu cia gro zy i bu do wa nia kli ma tu go ty cy z mu.

Ro man tyzm na dal po zo sta je in te re sującą epoką, któ ra wciąż może nas za dzi -
wiać. Po zo sta je wy ra zić nad zie ję, że wnio ski za wa r te w ni nie j szej pra cy za in te -
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re sują ko goś na tyle, aby sa me mu zająć się tym cie ka wym okre sem, gdzie
wciąż je sz cze nie wszy stko zo stało do ko ń ca wy ja ś nio ne.
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Ka ta rzy na KRA W CZYK

How to ef fec ti ve ly mo ti va te (Czech) stu dents
of Po lish Stu dies to le arn the Po lish lan gu a ge? 

Abs tract
Mo ti va tion is a term which pla ys cru cial role in le a r ning. It re fers to a pro cess that eli cits, con -

trols, and su sta ins ce r ta in be ha vio urs. The au t hor pre sents pro ces ses of te a ching Po lish as a fo re -
ign lan gu a ge in aca de mic en vi ron ment of Czech and Slo vak stu dents of Po lish Stu dies, de scri bing 
the ir mo ti va tion (so me ti mes fa l se), ex pe c ta tions and some dif fi cu l ties that might ap pe ar du ring
the te a ching pro cess. The au t hor em p ha si ses that adults’ edu ca tion can be dri ven by ce r ta in le vel
of mo ti va tion ca u sed by the te a cher (using ce r ta in te ch ni qu es), not fo r get ting the cru cial role of
students’ self -mo ti va tion.
Key words: mo ti va tion, at ti tude, adult edu ca tion, stu dents of Pol ish Stud ies, Pol ish as a for eign

lan guage 

A stu dent with strong mo ti va tion will ma ster a lan gu a ge
with use of any me t hod, or even aga inst it, whe re as the best
teaching me t hod will pro ve to be inef fe c ti ve if it is not ac co -
m pa nied by a pro per fe e d back on a student’s side. 
                                 (Szałek 1992, p. 81)

Teach ing Pol ish as a for eign lan guage is a fas ci nat ing pro cess, largely due to 
the fact that it as sumes that both sides; a teacher and a learner ac tively par tici -
pate in it. Hav ing lis tened to the re flec tions of lec tors teach ing Pol ish as a for -
eign lan guage in vari ous coun tries and in vari ous groups (not al ways speak ing
the same mother tongue) we can get an im pres sion that all their ex pe ri ences
form a cer tain type of prob lems and is sues. Every group of learn ers has its own
speci fic ity. In ter est ingly, lec tors most com monly de fine it not through the prism 
of par ticu lar stu dent’s char ac ters, but through their na tion al ity and cul tural dif -
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fer ences. In a way, we some how auto mati cally tend to evalu ate not the work
with par ticu lar group, but dif fi culty level of mu tual co op era tion. Such ob ser va -
tions, al though in ter esting and jus ti fied, are of ten just sim pli fi ca tions, merely
bor der ing on stereo types. For, such re flec tions build up an im age which shows
that teach ing e.g. Asians (re ferred to due to geo graphi cal and cul tural dis tance)
is a chal lenge, whereas teach ing Pol ish to e.g. Slavs is like a spon ta ne ous pro -
cess. I have al ways found such ex ag ger ated state ments quite un fair. Such prin ci -
pled opin ions should be ap proached with cau tion, es pe cially that they are harm -
ful for both learners and teach ers. It seems like top- down re fus ing Asians any
suc cess in teach ing and learn ing, per ceiv ing only the dif fi cul ties – still very
rarely suc cess ful; and top- down as crib ing of suc cesses to those, to whom
a simi lar ity be tween a stud ied lan guage and their mother tongue is to help. An -
ec dotes and sto ries told by teach ers of Pol ish to vari ous groups are ac com pa nied 
by a re flec tion that fi nal suc cess in learn ing Pol ish de pends on mo ti va tion; that
irre spec tively of their na tion al ity, teach ers have the best im pres sions from
work ing with mo ti vated stu dents.

This ar ti cle pres ents the is sue of mo ti va tion of Czech and Slo vak stu dents of
Pol ish Stud ies1, as my ex pe ri ence is re lated to teach ing Pol ish as a for eign lan -
guage mainly in Czech Re pub lic. The ar ti cle does not at tempt to find cor re la -
tions be tween the is sue of na tion al ity and mo ti va tion. It aims at point ing to
prob lems re lated to the is sue of mo ti va tion among adults, as well as at pay ing
at ten tion to the is sues with na tion al ity in the back ground, which may have in di -
rect im pact on mo tivation it self, as they in flu ence a learn ers’ at ti tude to wards a
lan guage. The be low text aims first of all at an swer ing a ques tion: how to ef fec -
tively moti vate stu dents of Pol ish Stud ies to learn Pol ish?

Why do fo re i g ners le arn Po lish? 
It is defi nitely eas ier to work with a group, when we know its ex pec ta tions

and mo ti va tion. For eign ers un der tak ing to learn Pol ish are most of ten driven by
rea sons re lated to fam ily - their part ner, par ents or grand par ents are of Pol ish
ori gin. A will to gain or en hance pro fes sional quali fi ca tions is also vi tal. Fur -
ther, Pol ish friends and ac quain tances or par ticu lar in ter est in Pol ish cul ture or
his tory can en cour age them to learn Pol ish.

Ad di tional rea sons which ac com pany Czech and Slo vak stu dents are a will
to get to know the cul ture and lan guage of the neigh bour ing coun try. An other
in cen tive (let me add, of ten very mis lead ing) is the opin ion that study ing Pol ish
Stud ies, due to lan guage simi lari ties, will not be too de mand ing or time- con-
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suming. It is also worth men tioning that a sig nifi cant number of Pol ish phi lolo -
gists are peo ple com ing from the Ci eszyn Sile sia. These stu dents have a strong
bond with the region – its cul ture and his tory. An other fact is mean ing ful too,
which can be ob served at e.g. the Masaryk Uni ver sity i.e. that apart from the
ma jor of Pol ish Stud ies where stu dents have a chance to learn Pol ish within tra -
di tional phi lol ogy, Pol ish courses are also con ducted within a new ma jor of
study: Pol ish in busi ness ac tiv ity, serv ices and tour ism. This ma jor with a dis -
tinct qual ity of spread ing the knowl edge of is sues re lated to Po land was opened
in re sponse to a grow ing com mer cial and trad ing co op era tion be tween Po land
and its south ern neigh bour. The stu dents of Pol ish Stud ies are also fre quently
peo ple, who took this ma jor a lit tle by ac ci dent, of ten with out be ing con vinced
about it – for ex am ple be cause they were not admit ted to ano ther ma jor of their
dreams2. How ever, it does not mean that they will make poor stu dents. Ob vi -
ously, they can re sign from classes quite quickly, but they can also study Pol ish
with pas sion and suc cesses. 

Get ting to know the rea sons for which stu dents want to start learn ing Pol ish,
we must re mem ber that these mo tives are merely an im pulse, a spark, they ini ti -
ate a cog ni tive pro cess, and they should sup port and strengthen it too. How ever, 
not al ways will they mo bi lize stu dents in course of study with the same strength 
as in the be gin ning. A teacher, with use of spe cific tech niques may help in main-
tain ing mo ti va tion or, in case of cer tain stu dents, may even help to awaken it.

Why sho uld the stu dents of Po lish be mo ti va ted at all to stu dy Po lish?
Nov ice aca demic teachers e.g. lec tors of for eign lan guages may as sume in

their work that the audi ence they are meet ing on their way are ma ture, mo ti -
vated and am bi tious peo ple. It hap pens that they are bit terly dis ap pointed, for it
ap pears that de spite the fact that they work with a group of adults, who con -
sciously chose a spe cific ma jor of stud ies, many peo ple in the group are hardly
in ter ested, dis ori ented and con fused. Such an im pres sion of ten ac com pa nies
work with first- year stu dents, for whom not only learn ing Pol ish is a nov elty,
but also learn ing to get around in an aca demic world at all. The im pres sion of
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lack of mo ti va tion is thus sig nifi cantly strength ened by this cru cial change in
life i.e. start ing stud ies which is a pe riod of greater in de pend ence and (self) re -
spon si bil ity, at the same time packed with con tinu ous stream of new situa tions
from aca demic re al ity, in which they have not par tici pated be fore. A ma jor ity of 
stu dents, irre spec tively of their year of study, are also people who have not
started their ac tive pro fes sional life yet, thus they are not very as ser tive and it
hap pens that due to their natu ral shy ness they have dif fi cul ties in com mu ni cat -
ing even in their mother tongue.

In dis ser ta tions and ar ti cles dis cuss ing mo ti va tion, learn ers are most typi -
cally di vided into three fun da men tal age groups: chil dren (fur ther di vided into
age sub- categories), youth and adults. On the ba sis of the be hav iours listed
above, in my opin ion, uni ver sity stu dents are placed some where be tween the
sec ond and the third group. Just as adults, they may be more de ter mined in deed, 
proba bly they will have some ex pe ri ence in learn ing for eign lan guages, and
thus will be more aware of their strong sides and weak nesses. On the other
hand, cer tain im ma tur ity will be felt. Thus, just as in case of teach ing and mo ti -
vat ing youth, a fac tor of de vel op ing autono mous be hav iours will play a sig nifi -
cant role. Un doubt edly, this is a group of peo ple for whom teach ers’ ex per tise
and com pe tences are sub stan tial, next to their em pa thy and en thu si asm.

Good com mu ni ca tion = good mo ti va tion
In or der to mo ti vate ef fi ciently, it is ex ceed ingly im por tant to com mu ni cate

well with the group. I have already men tioned cer tain prob lems in teacher-stu -
dent re la tion ship; they fol low from cer tain shy ness, but para doxi cally stu dents
are fre quently more ashamed of their peers. They of ten have more dif fi cul ties
with es tab lish ing a re la tion ship with a col league sit ting next to them dur ing
classes. Thus, they need to get rid of this block ing clo sure. There are nu mer ous
ex er cises which are help ful in get ting group mem bers to know one an other (the
tech niques will not be de scribed here in de tail). It is also worth re mem ber ing
about vari ous games, not only purely lin guis tic, but also of an in te grative cha-
rac ter, es pe cially at the be gin ning of an aca demic year. Stu dents with a higher
level of knowl edge of Pol ish should be given the best pos si ble con di tions for
dis cus sion i.e. first in pairs, then on a group fo rum, in role play etc. 

Fi nally, it is worth re mem bering to treat the stu dents as part ners – i.e. se-
riously. They are fu ture phi lolo gists and this should not be for got ten ei ther dur -
ing the very pro cess of teach ing or at the stage of test ing their knowl edge. 
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What is mo ti va tion?
As al ready men tioned, the word mo ti va tion may be as so ci ated with a stage

of start ing cer tain activi ties, thus for ex am ple with a mo ment of mak ing a de ci -
sion on study ing Pol ish Stud ies. In fact, mo ti va tion is not only the driv ing force
but this is the force which evokes as well as di rects and main tains hu man be -
hav iours. Mo ti va tion en gages cer tain ef fort; it de fines both put ef fort and per sis -
tence - for how long the ef forts are made. 

Hanna Ko mor owska de scribes mo ti va tion as striv ing to reach the ob jec tive
which in case of for eign lan guage may be re lated to cer tain in cen tives, i.e. mo -
tives (Ko mor owska 2001, p. 128). Such mo tives which may in flu ence (streng-
then or weaken in ter nal mo ti va tion) are the fol low ing: in ter ests, life ex pe ri ence,
opin ions, vi sion of in ter est ing stud ies, ac quir ing work, vi sion of con duct ing an
in ter est ing proj ect, and fi nally am bi tion or plans for life. It be comes ap par ent
that fac tors which en cour age learn ing a lan guage are of a vari ous char ac ter. We
can di vide them into the ones which in flu ence in te gra tive mo ti va tion and the
ones which are re lated to in stru men tal mo ti va tion. „The first of them oc curs
when peo ple mas ter a tar get lan guage due to their fas ci na tion in a cul ture of a
coun try, in which the lan guage is spo ken, want to ex pand their ho ri zons and do
it for pleas ure as well as in or der to com mu ni cate with na tive speak ers of the
lan guage, or even be come one of them. A sec ond type of mo ti va tion oc curs
when peo ple learn a lan guage due to the bene fits which may fol low from it (e.g. 
ac quir ing a pro fes sion, en hanc ing quali fi ca tions, build ing a pro fes sional ca reer), 
thus a lan guage be comes only an in stru ment (a tool means) to reach an other ob -
jec tive” (Lipi ńska 2006, p. 71).

A po lemic have been go ing on whether both types of mo ti va tion can co ex ist
with each other, or whether they only ex ist sepa rately. „At for mal learn ing a
for eign lan guage we can only speak of in stru men tal mo ti va tion, which, in spite
of all, may only lead to very good re sults” - E. Lipi ńska quotes the words of
J. Ar abski (cf. Lipi ńska 2006). H. Ko mor owska points to the fact that at this
stage of lan guage ac qui si tion, in te gra tive mo ti va tion can also ap pear, al though
such situa tions are most com monly en coun tered „in bi lin gual coun tries, in
which as simi la tion and ac cul tura tion of peo ple from one lan guage group to
a lat ter is fre quently dic tated by so cial situa tion, un der stood as a wish to melt
into an alien cul ture” (Lipi ńska 2006, p. 71).

In fact, it is dif fi cult to as sume that for mal lan guage learn ing is ac com pa nied 
only by in stru men tal mo ti va tion. Ewa Lipi ńska is of the opin ion that in a pro -
cess of a for eign lan guage ac qui si tion this kind of mo ti va tion is very rare in its
„pure” form, fur ther add ing that in stru men tal mo ti va tion is most com monly
strength ened with in te gra tive one, as al most every learner would like to be able
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to com mu ni cate with na tive speak ers at some point in fu ture, not to men tion the
fact that this is the fas ci na tion in tar get cul ture, which is of ten the ini tial cause
of for eign lan guage learn ing. We can say that both types of mo ti va tion not only
do not ex clude each other, but they are com ple mentary to each other (cf. Lipiń-
ska 2006).

It is also im por tant that such a mo ti va tion is a cer tain state, and this it self as -
sumes some in sta bil ity. A de crease can oc cur, which in re sult may lead to its
dis ap pear ance. What causes its lack? It hap pens that a more at trac tive „mo ti va -
tor” to other ac tivi ties ap pears on the way. A con flict arises, as strong mo ti va -
tion to wards other sphere may in hibit or dis able con tinua tion of ac tions un der -
taken be fore. The rea sons may be per sonal e.g. of a fam ily na ture. Teachers
them selves may be also dis cour ag ing. These are fre quently very pro saic fac tors,
such as tired ness or lack of con cen tra tion. Ir re spec tively of the size of such
„dis trac ters”, a learner’s at tempt to un der take bet ter self- organisation and time
man age ment seems to be ef fec tive. Main tain ing a self- discipline, even when
one has a number of du ties not di rectly re lated or not re lated at all to lan guage
learn ing, though dif fi cult to achieve, helps to main tain mo ti va tion. Apart from
self- discipline, a strong will is also nec es sary in or der to reach the tar gets. In the 
psy cholo gists’ opin ion, it may as sign a new qual ity to mo ti va tion. When it is
strong enough and sta ble, it fa cili tates sys tem atic learn ing and in re sult al lows
to mas ter a foreign lan guage bet ter and faster.

At ti tu de and mo ti va tion 
Mo ti va tion is also re lated to more gen eral stu dent’s at ti tude to the en tirety of 

mat ters re lated to learn ing a for eign lan guage, i.e. with approaches. There are
approaches to wards lan guages, which de fine at ti tudes to wards their dif fi culty,
beauty, use ful ness in the world as well as the po si tion to wards the so ci ety and
the cul ture us ing the lan guage. Pro vided it proves to be posi tive, it may bring an 
in te grat ing mo ti va tion with strongly cog ni tive ori en ta tion (Ko mor owska 2001,
p. 129).

Are Czech stu dents char ac ter ized by some dis tinc tive at ti tude to wards the
Pol ish lan guage? It would be dif fi cult not to no tice par ticu lar be hav iours, which 
in deed may cre ate a cer tain gen eral pic ture, and thus may have an in flu ence on
mo ti va tion. Try ing to de ter mine the at ti tude of Czech stu dents to wards the Pol -
ish lan guage we will proba bly no tice that we en coun ter a se ries of stereo types
and il lu sory ideas. Some of them may be ob vi ously put right by their com plet -
ing and put ting cer tain facts, re lated to e.g. is sues of his tori cal gram mar, in or -
der. Some of them should be re spected, or rather ac cepted, as they are re lated to 
cer tain in di vid ual sphere of per cep tion. Let us take for ex am ple the con vic tion
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that Pol ish sounds funny. It is dif fi cult to imag ine the ar gu ments, which would
con vince in sci en tific terms that Pol ish sounds se ri ously. Any way, the is sue of
stereo types and their in flu ence on learn ing Pol ish will be dis cussed later on.
When it comes to so ci ety and cul ture, apart from the stu dents who have al ready
made friends with peo ple of Pol ish ori gin or were fas ci nated by the Pol ish cul -
ture, we should not ex pects any spe cial de light, or fre quently even in ter est
(proba bly it will have to be gradu ally aroused). Al though I am aware of the fact
that the be low con sid era tions are a kind of gen er ali sa tion, still it is worth be ing
aware that an im age of a Pole and Po land is not very posi tive in Czech Re pub -
lic. This is of ten sur pris ing to the Poles, whose at ti tude to wards their south ern
neigh bours is very posi tive and they are in ter ested in the Czech cul ture. A ques -
tion can be posed: why is this feel ing not re cip ro cated? The rea sons are many,
as they are stuck both in his tory and in the pres ent times. This is a rather com -
plex is sue, proba bly in flu enced by men tal ity and me dia - which are will ing to
main tain stereo types. So, the al ready dis cussed type of in te grat ing mo ti va tion
will not be very strong among the Czech stu dents; Pol ish is a pri ori not very
highly val ued, is not as so ci ated with any pres tige and its knowl edge is not
widely ad mired.

How to mo ti va te? How to sha pe a po si ti ve ap pro ach?
It can not be de nied that the ap proach to the lan guage in flu ences the success

we at tain in learn ing it. As al ready men tioned, this is sue in the Czech en vi ron -
ment is con nected to cer tain lan guage stereo types, as well as to the Czechs’ at ti -
tude to wards the Poles, thus stu dents com menc ing stud ies at Pol ish Stud ies may 
have a se ries of con vic tions, not al ways jus ti fied. How ever, this at ti tude is not
last ing once and for all, and teachers can really in flu ence this change. 

As al ready said, Pol ish cul ture does not evoke a prompt de light, mainly due
to the fact that it is ba si cally un known. Para doxi cally, this may be really help ful 
in an „in vi ta tion” to dis cover it. For hu man cu ri os ity is aroused when we learn
about some thing we have not ex pected, some thing what sur prises us (Mi et zel
2003, p. 385). Arous ing a cul tural cu ri os ity awak ens lan guage cu ri os ity and
vice versa. Cer tainly, some con tent of cul tural trans mis sion and re al ity pre -
sented in course manu als may be help ful here, but we should also en sure that
stu dents have a con tact with Pol ish also af ter their courses. To mo ti vate means
also to take care of the stu dents’ suc cesses not only dur ing for eign lan guage
courses, but also be yond them. En cour ag ing them to lis ten to ra dio sta tions and
watch TV pro grammes re lated to is sues which are in ter est ing to stu dents. The
feel ing of „I al ready know some thing” which they may ex pe ri ence is just up lif-
t ing. Read ing Pol ish news pa pers, on- line magazi nes, lis ten ing to audio books: it 
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is worth show ing the stu dents how, in a very ac ces si ble way, they may cre ate
their own lan guage rit ual, beyond uni ver sity walls. Cre at ing such lan guage cus -
toms builds spe cific hab its. Whereas the mo ti va tion it self is really help ful in
start ing the studies, hab its sup port its sub se quent per sis tence in striv ing and
main tain ing the mo ti va tion. The value of trav el ling to Po land should not be un -
der es ti mated; these may be both pri vate trips and par tici pat ing in sum mer Polish 
lan guage and cul ture schools or schol ar ships. It is also worth un der tak ing to or -
gan ize Pol ish theme events to gether with the stu dents, which may be come part
of cer tain uni ver sity tra di tions or ini ti ate com mon meet ings with Pol ish stu -
dents, who cur rently stay in a par ticu lar coun try e.g. within the Eras mus Pro -
gramme.

It is also im por tant to cre ate a friendly at mos phere for learn ing, based on
mu tual re spect, un der stand ing and sym pa thy. This cre ates fa vour able con di tions 
for cre at ing the feel ing of group iden tity. Pass ing the con tent needed (and the -
mati cally close to learn ers), re lated to vari ous top ics and of di verse struc ture,
which will be find use ful in re al ity (for we are strongly mo ti vated by what we
per ceive as prac ti cal and use ful). There fore, there must be ref er ence to prac ti cal
ap pli ca tion of gained knowl edge and skills. Stu dents should have a feel ing that
they have the right to make mis takes and er rors, how ever it can not take form of
an ex cuse, it should not mask stu dents’ lack of prepa ra tion. A be lief in one’s
own abil ity should be awak ened, as well as the power of praise should be ap pre -
ci ated; not only the re sults are worth award ing, but also the very fact of at tempt
and try ing.

Edu ca tion is a dia logue meet ing. Get ting to know stu dent’s needs is equally
im por tant as ex press ing ex pec ta tions to wards them by a teacher. Mo ti vat ing and 
shap ing at ti tudes may, and even should be con nected with work ing out cer tain
stu dents’ at ti tudes. We should not for get that we deal with stu dents-ph ilol ogists, 
we should take care that they de velop a habit of in de pend ent study ing, work ing
with dic tion ar ies, us ing li brar ies.

„In spi ra tion” seems a key word here. Not every lan guage teacher is able to
en chant a group with his or her teach ing style or per son al ity, but many are ca pa -
ble of shar ing their pas sion and in spi ra tion. For many stu dents, who have not al -
ready started their pro fes sional ca reer, meet ing a per son who likes or even loves 
their work is a very valu able ex pe ri ence. Many stu dents are ea ger to co- create
their classes to gether with a teacher, to un der take cer tain co op era tion. For eign
lan guage courses are just per fect for in ter ac tion. In later course of study, cen tral
point should be partly passed to stu dents. Lan guage teach ers who are able to get 
stu dents’ ac tive par tici pa tion in courses al ways thank stu dents for their par tici -
pa tion and co- creation of the course. This is par ticu larly im por tant, sin cere ap -
pre cia tion of the group’s con tri bu tion and en gage ment. This en thu si asm of stu -
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dents may also bear fruit in form of join ing the classes by those who were less
in ter ested or less ac tive be fore. 

Ap pe a ran ces can be de ce p ti ve
Let me come back to lan guage stereo types, as they may be really a nui sance

in a teach er’s work. Teach ing Pol ish to Czechs, but also more gen er ally to
Slavi ans is of ten a fight with lan guage stereo types, which banally sim plify and
of ten dis tort the im age of Pol ish lan guage. The most fre quent are the fol low ing:
Pol ish is a funny lan guage, not com pli cated, village- like, re sem bling a child
speak ing, un com pli cated. Are these con vic tions not fa mil iar? In deed, this is
how the Poles as so ci ate the Czech lan guage. From the learn er’s per spec tive,
most dan ger ous seems the con vic tion that Pol ish is easy, be cause it is simi lar. It
seems meth od ol ogi cally un jus ti fied to pres ent Pol ish as a dif fi cult lan guage (it
is a mis take to ex pect that say ing such a state ment, what worse with ap par ent
sat is fac tion, will in crease stu dents’ mo ti va tion and am bi tions), but it is worth
hon estly warning that per haps we should pay more at ten tion to mis lead ing simi -
lari ties and try to evoke this re flec tion among the stu dents. It is also worth to
im plant lan guage care and ac cu racy in them. I do not mean speak ing with out er -
rors, but their pur pose ful lim it ing to mini mum. It is ex ceed ingly im por tant that
if a stu dent makes a mis take, we should di rect him to wards a cor rect form, point 
to the fact that he has al ready mas tered these forms i.e. he knows or rather
should know how to use them. Ig nor ing er rors of in ter fer ence char ac ter of ten
leads to quite a sad ef fect i.e. speak ing Pol ish with Czech in flec tional suf fixes
or per sis tent put ting Czech words „or na mented” with Pol ish suf fixes. In re sult,
we ob tain „Slavic Es pe ranto”. A Pole will be able to un der stand the speaker but
he will not be able to de ter mine which lan guage is be ing spo ken. It hap pens that 
stu dents per ceive a teacher as the one, who, is col lo qui ally speak ing „carp ing”:
„My Pol ish friends praise my Pol ish and you are pick ing at every word...”. It is
worth mak ing the stu dents aware of the fact that the role of their Pol ish friends
is not to cor rect their Pol ish, whereas a teach er’s role is to re act prop erly in
situa tions which re quire it i.e. for ex am ple when the same mis takes are made
over and over again. Simi lar ity can un for tu nately lead to lazi ness and re lease
stu dents from their feel ing of care about cor rect ness and ac cu racy of their
speech. Lan guage close ness can be also de mo ti vat ing, be cause „you will al ways 
find a way to com mu ni cate”.

Lan guage simi lar ity is also a cer tain capi tal, worth us ing and which may be
ex ceed ingly help ful at con scious learn ing of Pol ish. A teacher, as long as he
him self knows some Slavic lan guage, should en cour age a lin guis tic auton omy,
should skil fully en cour age to look at Pol ish in a con text of Slavic lan guages
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(lan guage stud ies cre ate ideal con di tions for that), point to cer tain mecha nisms,
which may help to un der stand e.g. cer tain spell ing prin ci ples. He should mo ti -
vate and en cour age word play or even trust ing in their lin guis tic in tui tion. It of -
ten hap pens that stu dents for mu late their opin ion quite well, yet they miss e.g. a
spe cific noun which they have not learned yet and which they want to use, for
ex am ple in stead of say ing: po duszka they will say: podh lav ník – and al though
the form should be cor rected, at the same time podhlavnik should be ap pre ci -
ated. (Czech word podh lav nik could be trans lated as ‘u nde rheader’ – a word
which does not ex ist in Pol ish but is un der stand able). Not only as a mani fes ta -
tion of speak ing at tempt and not giv ing up but also as a re sult of word play and
in ven tive ness.

Ano ther prob lem atic is sue is worth men tion ing also re lated to simi lar ity of
Slavic lan guages. An at ti tude fre quently en coun tered among stu dents is „I know 
bet ter” or „I have my own way”. It hap pens that in spite of or der ing a writ ten
ex er cise, which is clearly sig nalled by the teacher, a stu dent does not write be -
cause „he has or dered eve ry thing in his head”. Such an opin ion ex pressed on
a group fo rum should not be left un com mented. We should not be afraid of ex -
press ing some firm opin ions, es pe cially if we take part in shap ing fu ture phi -
lolo gists; writ ing, tak ing notes should be come an in dis pen sa ble pro cess of as -
simila tion of a lan guage ma te rial. It should be ab so lutely vi tal in case of ex er -
cises which aim at shap ing spe cific skills. Fu ture phi lolo gists should be made
aware that a pro cess of learn ing a for eign lan guage is a pro cess which makes
sense only at the mo ment it is com plete. Ig nor ing any spe cific skill, at the as -
sump tion that „I do not need it” is short- sighted, im ma ture and di rected against
the learner him self.

Let us re mem ber then to ap pre ci ate the at ti tude of en gaged stu dents. This
does not mean fa vour ing some of them, but pro mot ing proper mod els, at ti tude
of open ness and en gage ment, so lid ity and hard- work.

Con c lu sion
Mo ti vat ing stu dents may ap par ently seem to be a pro cess, if not un nec es sary

then al ready com pleted. Whereas, mo ti va tion „pres ents spe cific state of hu man
feel ings, so it has an at tri bu tional di men sion, whereas mo ti vat ing is an ac tion,
thus it has ac tive, func tional di men sion” (Bor kowska 1985, p. 11). What is
more, mo ti va tion is some thing, the ex is tence of which can not be just auto mati -
cally as sumed in learners (in clud ing stu dents of Pol ish within Pol ish Stud ies) in
such cases it should be pos tu lated and de veloped. There is not a mo ti va tion
which would per ma nently last by itself, it needs to be strength ened.
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A pro cess of adults’ learn ing is to a large ex tent based on the as sump tion
that stu dents re veal a ma ture at ti tude of open ness, hard- working and en gage -
ment. How ever, it is worth be ing aware that ma ture be hav iours do not auto mati -
cally have to ac com pany adult hood. 

A for eign lan guage teacher should put all ef forts in or der to use the time de -
voted to learn ing Pol ish as ef fec tively as pos si ble, and at the same time en cou-
r age a will of in de pend ent deep en ing of knowl edge among the stu dents, which
will con tinue also af ter classes. Cre at ing such a situa tion, com bined with wor-
k ing out cer tain hab its among fu ture phi lolo gists gives a real chance of start ing
meta cog ni tive pro cesses, whose value is in dis put able. 

A teacher (him self be ing well mo ti vated) is a pre req ui site in learn ing a fo-
reign lan guage, be cause he has real in flu ence on stu dents’ ap proach and mo ti va -
tion. How ever, in a fi nal set tle ment even the great est en gage ment of a teacher
can not re place stu dents’ own work and con tri bu tion to the pro cess of learn ing.
It is worth re mem ber ing that noth ing mo ti vates stu dents more than their suc -
cesses that they al ready have achieved, prog ress in learn ing and re al iz ing by
them selves that their lan guage skills could give them actual ad van tages out side
the class room.
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Ur szu la KOL BE RO VÁ
Se ba stian TABOŁ

Związki fra zeo logi cz ne
w glot tody da kty ce ję zy ka pol skie go

Abs tract
The authors begin from the concept of phraseology in Czech and Polish linguistics and then

depict an application of this method in glottodidactics. They focus on the analysis of the most
common idiomatic expressions in Polish. They come to the conclusion that a significant part of
phrasemes refers to topics that frequently arise in foreign language learning and they are related to 
the semantic field regarding parts of the body.

Abs trakt
Au to rzy wy chodzą od kon ce pcji fra ze o lo gii w języ ko z naw stwie pol skim i cze skim, a na stę p -

nie opi sują za sto so wa nie tej me to dy w glot tody da kty ce. Sku piają się na ana li zie naj czę ściej
występujących związkach fraze olo gi cz nych w ję zy ku pol skim. Do chodzą do wnio sku, że zna cz na 
część jed no stek fraze olo gi cz nych nawiązuje do te ma tów, któ re naj czę ściej po ja wiają się w na uce
ję zy ka ob ce go i są związane z polem se man ty cz nym czę ści ciała.

Ke y words: Polish language, fraseology, glottodidactic
Słowa klu czo we: język polski, frazeologia, glottodydaktyka

Wstęp 
Związki fra zeo logi cz ne po mna żają za sób śro d ków le ksy ka l nych w da nym

ję zy ku. W ten spo sób do cho dzi do uroz ma i ca nia wy po wie dzi po przez two rze nie 
no wych sy no ni mów. Przykłado wo za miast oszu kać czy prze chy trzyć ko goś mo -
że my po wie dzieć wy pro wa dzić ko goś w pole, wy strychnąć na du d ka, zro bić
z kogoś osła, wpro wa dzić ko goś w ma li ny, na bić ko goś w bu te l kę, okan to wać
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ko goś... Po dru gie, uzu pełniają sy stem słow ni ko wy ję zy ka. Cza sa mi słowa nie
pokry wają całej płasz czy z ny zna cze nio wej i tym sa mym bra ku je wte dy pe w -
nych okre śleń. Na przykład o rze czy, której nie mo że my do ni cze go po rów nać
(nie wia do mo, o co cho dzi, jak ją opi sać mo że my), po wie dzieć ni to ryba, ni to
rak.

Poprzez frazeologizmy i ich różne zabarwienie semantyczne możemy wy ra-
zić swoje emocje, swoją postawę wobec czegoś. Takie związki frazeologiczne
jak zdechnąć jak pies i przenieść się na łono Abrahama oznaczają to samo –
umrzeć, jednak każdy z nich w zupełnie inny spo sób przekazuje swoją treść.
Pierwszy z nich jest dysfemizmem, drugi zaś eufemizmem.

Usta lając po stać związków fraze olo gi cz nych, człowiek się gał do li cz nych
źró deł. Nie któ re fra zeo logi z my po chodzą z Bib lii (syn mar no tra w ny), mi to lo gii
(ni t ka Ariad ny), z li te ra tu ry anty cznej (koń tro ja ń ski), pol skiej (ideał sięgnął
bru ku) czy eu ro pe j skiej (wa l ka z wia tra ka mi), inne mają swo je ko rze nie w zja -
wi skach przy ro dy (huk jak grzmot), w ro l ni c twie (siać wiatr), ce chach zwierząt
(chy try jak lis, po ko r ne cie lę), je sz cze inne mają swe początki w ku l tu rze śred -
nio wie cz nej (rzu cić ko muś rę ka wi cę, wleźć za skó rę). Nie któ re fra zeo logi z my
mogą przy brać po stać za cy to wa nych zdań czy ri post po sta ci hi sto ry cz nych (po
nas cho ć by po top) itp. 

Dziś naj czę ściej fra zeo logi z my po wstają w toku co dzien nych kon ta któw,
a wywodzą się głów nie z ró ż nych gwar śro do wi sko wych (co jest gra ne?, rzu cić 
wa p no na dru ty, pu ścić szczu ra). Są two rzo ne i upo wsze ch nia ne świa do mie
głów nie przez ry nek re klam. I właś nie świat re kla my, na uki, roz wo ju te ch ni ki –
obok gwar śro do wi sko wych – sta no wią dziś naj czę st sze źródło no wych fra zeo -
logi z mów (pra co wać na zwo l nio nych ob ro tach). Ko le j ny mi źródłami współcze -
ś nie po wstających fra zeo logi z mów są po li ty ka, me dia, upo wsze ch niają się ró ż -
no rod ne gry ję zy ko we. Związki fra zeo logi cz ne, jak nic in ne go, po tra fią, dzię ki
swo je mu nie po spo lite mu brzmie niu i ogó l nej zna jo mo ści, przy ciągać uwa gę.
Wy ko rzy stu je to głów nie świat re kla my, po li ty ki, me diów.

Znaczna część polskich związków frazeologicznych powstała na gruncie
rodzimego języka, inne znowu przejmujemy z języków obcych. Na przykład ję- 
zyk czeski najbardziej w przejmowaniu i kalkowaniu wyrazów wykorzystał ję-
zyk niemiecki. Natomiast język polski w wyniku XIX-wiecznej mody na fran-
cuszczyznę najwięcej kalk językowych przejął właśnie z tego języka1 (klatka
schodowa, obiad proszony, wybraniec fortuny, herbatka tańcując, rzut oka,
brak smaku). Kolejne frazeologizmy zostały zapożyczone, choć już nie w tak
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znacznym stopniu, z języka niemieckiego (tu leży pies zakopany) i rosyjskiego
(został zdjęty ze stanowiska).

Po ję cie fra ze o lo gii
Te r min fra ze o lo gia zro dził się z połącze nia dwóch gre c kich wy ra zów

phrásis ‘mówienie’ i ló gos ‘słowo, nauka’, czy li fra ze o lo gię mo że my ro zu mieć
jako „na ukę o spo so bach wysławia nia się” (Čermák 2007, s. 482). Jak po da je
Sta nisław Sko ru p ka, po mi mo tego że te r min zna ny jest od XVI wie ku, po raz
pie r wszy po ja wił się w ty tu le słow ni ka gre c ko-łaci ń skie go M. Ne an dra (Kur ko -
wska, Sko ru p ka 1959, s. 12), a w Pol sce te r min ten po raz pie r wszy zo stał uży ty 
w Słow ni ku ję zy ka pol skie go au to r stwa Or ge l bran da, po chodzącego z połowy
XIX wie ku (Kur ko wska, Sko ru p ka 1959, s. 12). Po do b nie w Cze chach po raz
pie r wszy pu b li ka cja za wie rająca w ty tu le słowo fra ze o lo gia po ja wiła się w roku 
1821 au to r stwa Jo se fa Matěja Sy chry pt. Ve r such ei ner böhmischen Phra se o lo -
gie (Čermák 2007, s. 482–483). 

Ba da nia na szerszą ska lę nad fra ze o lo gią zo stały roz po czę te do pie ro po dru -
giej wo j nie świa to wej. Pro wa dzo ne były prze de wszy stkim w Związku Ra dziec-
kim, w Pol sce zo stały za początko wa ne do pie ro w la tach sie dem dzie siątych XX
wie ku przez Sta nisława Sko ru p kę. Oprócz nie go za gad nie nia z dzie dzi ny fra ze -
o lo gii pol skiej pod ję li rów nież: Sta nisław Bąba, Mie czysław Ba saj, An drzej Le -
wi cki, Anna Pa j dzi ń ska, Ha li na Kur ko wska, Wo j ciech Chle b da, Piotr
Müldner-Niec- kowski i inni.

Pie r wsze zdefiniowanie te r mi nu fra ze o lo gia na grun cie pol skim zna j du je my
w wy żej wy mie nio nym Słow ni ku ję zy ka pol skie go Or ge l bran da (Kur ko wska,
Sko ru p ka 1959, s. 12), któ ry po da je, że jest to:
– „[…] bu do wa okre sów, zdań, szy ko wa nie wy ra zów, 
– […] spo sób gład kie go wysławia nia się przy ubó stwie my śli”.

Dzi siaj fra ze o lo gię uj mu je się w trzech aspe ktach2. Po pie r wsze, o fra ze o lo -
gii mó wi my, mając na my śli na ukę, dys cy p li nę, dział języ koz na w stwa, ści ślej
le ksy ko lo gii, któ ry za j mu je się ana lizą i opi sem utrwa lo nych w ję zy ku połączeń 
ró ż nych wy ra zów. Po dru gie, jest to zbiór ta kich połączeń wy ra zo wych, któ re
w da nym ję zy ku utrwa liły swo je zna cze nie, tworząc związki fra zeo logi cz ne,
czy li związki, któ rych zna cze nia naj czę ściej nie mo ż na spro wa dzić do sumy
zna czeń skład ni ków. Trze cia de fi ni cja fra ze o lo gii, odwołująca się do jej po to cz -
ne go zna cze nia, sama w so bie z po wo dze niem sta no wi fra ze o lo gizm, uka zując
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nie ty po wy lub zawiły spo sób wy ra ża nia się, np. Ni cze go nie zro zu miałem, taką
mówił fra ze o lo gią!

Sta nisław Bąba (1986, s. 8) ro zu mie fra ze o lo gię jako wy po wiedź o tre ści
niemającej po kry cia w rze czy wi sto ści, czczą ga da ni nę, pię k ne słowa i hasła bez 
głęb szej tre ści. Na to miast w ter mi no lo gii na uko wej okre śla tak za rów no dział
na uki o ję zy ku za j mujący się ana lizą, jak i opis usta lo nych połączeń wyra zo -
wych. Idąc za S. Bąbą (1986, s. 8–9), mo ż na stwier dzić, że przed mio tem ba dań
fraze olo gi cz nych są dwa ro dza je usta lo nych połączeń wy ra zo wych, a mia no wi -
cie ta kie związki wy ra zo we, któ rych zna cze nie nie wy ni ka ani z sumy zna czeń
ko m po nen tów, ani ze zna cze nia po szcze gó l nych ko m po nen tów (drzeć koty,
mieć mu chy w no sie), po dru gie cho dzi o ta kie związki wy ra zo we, któ rych zna -
cze nie wy ni ka z sumy zna czeń ko m po nen tów, przy czym przy naj mniej je den
z nich ma oso b li we, nie ty po we zna cze nie (dzi ki lo ka tor, wa l czyć z wia tra ka mi).

Najszerzej można opisywać frazeologię jako zbiór związków fra ze o lo gicz-
nych. Mówiąc o związkach frazeologicznych mamy na myśli utrwalone w uży-
ciu połączenia dwu- lub więcej wyrazowe, które posiadają znaczenie najczęściej 
niedające sprowadzić się do prostej sumy znaczeń swoich składników, np.
marzenie ściętej głowy, chłopski rozum, pójść po rozum do głowy. Do związ-
ków frazeologicznych zaliczane mogą być także przysłowia, porzekadła, sen -
tencje i maksymy.

Idąc za czeskim językoznawcą Františkem Čermákiem (2007, s. 13), można
powiedzieć, że „zjawisko […] frazeologii jest ograniczone ze względu na ko m -
binacje takich jednostek języka, które są dane znaczeniem. Idiomy i związki
frazeologiczne, które dane znaczenie tworzą, posiadają własne znaczenie i funk- 
cję, są jednak zawsze nietypowe i nie mieszczą się w ramach zwyczajnych reguł 
językowych – semantycznych, gramatycznych. [...] Na ich powstanie wpływ
miała przede wszystkim składnia, jak również morfologia, a ich od mienność
powstawała z biegiem czasu, dzięki specyficznej funkcji i ustalającemu się
uzusowi językowemu frazemów i zmianie w samym systemie językowym. Fra -
zeologia to jedyny dział morfologii związany z kombinatoryką słów”. 

Po ję cia fra ze o lo gizm i idiom
Pod sta wo wy mi po ję cia mi z za kre su fra ze o lo gii są ta kie po ję cia jak fra ze o lo -

gizm, fra zem czy idiom. Są one – po do b nie jak wy ra zy – skład ni ka mi wy po wie -
dzeń i te kstów. 

Fra zeo logi z mem albo ina czej związkiem fra zeo logi cz nym na zy wa my utrwa -
lo ne społecz nie połącze nie co naj mniej dwóch wy ra zów, któ re go zna cze nie nie
wy ni ka ze zna czeń skład ni ków. Są więc one nie kie dy na zy wa ne wie lowy razo -
wy mi słowa mi. Nie raz mogą sta no wić na wet całe zda nia (por. www.fra ze o lo -
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gia.pl). Sta nisław Bąba na to miast, jak już wspo mi nałam wy żej, mówiąc o przed-
mio cie zain te re so wań fra ze o lo gii, wy ró ż nia dwa ro dza je usta lo nych połączeń
wy ra zo wych, a mia no wi cie ta kie związki wy ra zo we, któ rych zna cze nie nie wy -
ni ka ani z sumy zna czeń ko m po nen tów, ani ze zna cze nia po szcze gó l nych ko m -
po nen tów (drzeć koty, mieć mu chy w no sie), a po dru gie cho dzi o ta kie związki
wy ra zo we, któ rych zna cze nie wy ni ka z sumy zna czeń ko m po nen tów, przy
czym przy naj mniej je den z nich ma oso b li we, nie ty po we zna cze nie (dzi ki lo ka -
tor, wa l czyć z wia tra ka mi). W od nie sie niu do obu ty pów połączeń sto su je Bąba
te r min fra ze o lo gizm lub ina czej jed no stka fra zeo logi cz na (Bąba 1986, s. 8–9). 

Fra ze mem na to miast na zy wa my utrwa lo ne połącze nie wy ra zów, któ re go
znaczenie nie jest meta fo ry cz ne. Sens fra ze mu mie ści się w za kre sie zna cze nia
wy ra zu nad rzęd ne go (do mi nującego) (np. pa l ma pie r wsze ń stwa od zna cze nia
słowa pie r wsze ń stwo, se zon ogór ko wy od se zon, ra do s na twó r czość od twó r -
czość, składać po da nie od po da nie, sar do ni cz ny uśmiech od uśmiech)
(www.fra ze o lo gia.pl).

Od mien ne zna cze nie niż we fra ze o lo gii po sia da fra zem w fra ze ma ty ce,
gdzie uwa ża ny jest za „względ nie stałą fo r mę ję zy kową, któ ra w da nej sy tu a cji
jest – nie za le ż nie od swych cech stru ktu ra l nych i se man ty cz nych – przy ję tym,
a nie rza d ko i je dy nym spo so bem wy ra ża nia da nej tre ści” (fra ze o lo gia.pl).

Pojęcie idiom odnosi się do frazeologizmów istniejących w danym języku,
które nie sposób dosłownie przetłumaczyć na inny język. Jak podaje portal
internetowy frazeologia.pl, „idiomem nazywamy frazeologizm, którego zna cze- 
nie jest zupełnie inne niż wynikałoby ze znaczeń każdego ze składników lub
z sumy tych znaczeń”. Stanisław Bąba opisując pojęcie idiom, przytacza
następującą definicję: 
[…] fra zeo logi z my se man ty cz nie nie regu la r ne (ro bić z gęby cho le wę, zwinąć chorągie w kę) na zy -
wa się ta k że idio ma mi i zwro ta mi idio maty cz ny mi. Te r min idiom bywa jed nak dość czę sto uto ż -
sa mia ny z te r mi nem idio ma tyzm od noszącym się do ta kich fra zeo logi z mów ist niejących w da -
nym ję zy ku, któ re nie mają dosłow nych od po wied ni ków w in nych ję zy kach (Bąba 1986, s. 9).

Nie co inny punkt wi dze nia na wy żej wy mie nio ne po ję cia fra zeo logi z m, fra -
ze m i idio m pre zen tują języ koz na w cy cze s cy, przy czym fra ze o lo gizm i fra zem
w języ ko z na wstwie cze skim by wają uży wa ne za mien nie.

Po do b ne zna cze nie mają rów nież fra zem oraz idiom. Te r min frazém w języ -
ko z na wstwie cze skim jest uży wa ny zwłasz cza z pun ktu wi dze nia for ma l ne go
na to miast o idio mie mó wi my, gdy chce my pod kre ślić stro nę se man tyczną (Čer-
mák 2007, s. 33). František Čermák stwier dza:

Frazém a idiom je nemodelové a ustálené syn ta g ma prvků, z nichž (aspoň) je den je z hle di ska
druhého členem extrémně omezeného a zavřeného pa ra dig ma tu (formálně a většinou i sémantic-
ky) (Fi li pec, Čermák 1985, s. 177). 
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Ró ż ne kon ce pcje fra zeo logi cz ne
W pol skim języ ko z na wstwie wy dzie la się czte ry za sad ni cze uję cia fra ze o lo -

gii. Naj sta r sze, dziś nie mal kla sy cz ne, to ujęcie Sta nisława Sko ru p ki. Odwołuje
się ono do sta bi l no ści połączeń wy ra zo wych. Ko le j nym jest kon ce p cja An drze ja 
Ma rii Le wi c kie go, któ ry cha ra kte ryzu je fra ze o lo gię na grun cie syn ta kty cz nym.
Trze cie uję cie to kon ce p cja Sta nisława Bąby, któ ry rów nież nawiązuje do stru -
ktu ry fo r ma l nej fra ze mów. Osta t nie, naj no wsze to uję cie Pio tra Müldnera-Niec- 
kowskiego, któ ry uwa ża, że fra zeo logi z my na le ży dzie lić według me cha ni z mu
two rze nia się związków fraze olo gi cz nych. Tym samy kład zie on na cisk na inne
zja wi ska fra zeo logi cz ne, jak cho ć by de ry wa cję fra ze o lo giczną. W pol skim języ -
ko z na wstwie wy stę pu je je sz cze piąte uję cie fra ze o lo gii, fra ze ma ty ka Wo j cie cha 
Chle b dy, któ ry ana li zo wał fra ze o lo gię w uję ciu na da w cy, ale idio le kta l nym, nie 
społecz nym. 

W pra cach cze skich mo ż na wy ró ż nić kon ce pcję Františka Čermáka, według
któ re go „fra ze o lo gie a idio ma ti ka ja zy ka vytváří více hierarchických a po strán- 
ce formální i významové vzájemně do sti odlišných úrovní, a to v roz sa hu od
slova k větě a jejím kombinacím” (Fi li pec, Čermák 1985, s. 167). Na le ży ta k że
wspo mnieć o pra cach Evy Mrhačovej, któ ra bo daj naj sze rzej ro zu mie po ję cie
fra ze o lo gii, włączając do niej pa re mio lo gię. Na grun cie słowa c kim fra ze o lo gią
za j mu je się Jo zef Mla cek, któ ry w swej pra cy Slovenská fra ze o ló gia (1984,
s. 68–69) wy ró ż nił kla sy fi ka cję se man tyczną, fun kcyjną, kon stru kcyjną, sty li -
styczną, kla sy fi ka cję według czę ści mowy, da lej dzie li fra zeo logi z my według
po cho dze nia, bazy po wsta nia, sto sun ku fra zeo logi z mu do ję zy ka lite ra c kie go.
Zwra ca też uwa gę na uta r tość i wa rian ty w ność fra zeo logi z mów. 

Po do b nie jak S. Sko ru p ka, rów nież A.M. Le wi cki w swym po dzia le wy -
szcze gó l nił fra zy jako sa mo dzie l nie fun kcjo nujące zda nia. Ka ż da fra za bo wiem
jest zda niem, jed nak w za kres ba dań fraze olo gi cz nych mogą wcho dzić ty l ko
usta bili zo wa ne pod wzglę dem skład ni ków zda nia, czy li przysłowia, sen ten cje
i ma ksy my. In ny mi słowy te zda nia, któ rych cechą jest po wta rza l ność, ogó l na
zna jo mość w da nym śro do wi sku. Trze ba jed nak za zna czyć, że nie któ rzy języ -
koz na w cy przysłów, sen ten cji, ma ksy m, pa re mii i afo ry z mów nie za li czają do
fra ze o lo gii, inni zaś sy tu ują je na po gra ni czu fra ze o lo gii (np. P. Müldner-Niec-
kowski).

Trudno dopatrywać się genezy poszczególnych przysłów. Zazwyczaj chodzi
o anonimowe zdania powstałe w mowie potocznej i w takiej tradycji utrwalone,
najczęściej oznaczają mądrość i prawdę lu dową, nierzadko spotykamy je w po-
staci rymowanej (Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka). Wyrażają one bez po -
średnio lub metaforycznie myśl o charakterze ogólnym, ale odnoszącą się do
określonej sytuacji życiowej. Nauka o przysłowiach (przysłowioznawstwo)
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przeżywa w dzisiejszych czasach swój rozkwit, wyróżnić można nawet jej ga-
łęzie: paremiografię, czyli zbieranie przysłów, oraz paremiologię, czyli ich ana -
lizę historyczno-kulturową (http://pl.wikipedia.org/wiki/Przysłowie).

Na to miast sen ten cje i ma ksy my po sia dają swo je go au to ra, ich źródłem jest
naj czę ściej li te ra tu ra (np. Se ne ka, Cha m fort, A. Fre dro), w czym uwi da cz nia się 
ich kun szto w ność, do bór po szcze gó l nych słów, dbałość o fo r mę i ję zyk. Ma ksy -
my to kró t kie, zwy kle jed noz da nio we wy po wie dzi wy ra żającą ogólną pra wdę,
mądrość do tyczącą ży cia człowie ka. Za wie rają pewną za sa dę po stę po wa nia,
wskazów kę oby czajo wo- mo ralną (http://pl.wi ki pe dia.org/wiki/Ma ksy ma).

Do związków fraze olo gi cz nych, któ rych au to rzy są zna ni bądź też związki te 
wystąpiły w po pu la r nych dziełach ano ni mo wych, za li cza my tzw. skrzy d la te
słowa. Są to cy ta ty z dzieł, słynne po wie dzon ka osób pu b li cz nych3. 

Sentencje natomiast zawierają ogólną myśl o charakterze ogól nofi lo zo ficz-
nym, są sformułowane w wyrazisty i dosadny sposób, w odróżnieniu od ma ksy- 
my nie wskazują drogi postępowania.

Glot tody da kty ka ję zy ka pol skie go 
Na początku lat 90. XX wieku ukazały się prace monograficzne poświęcone

aspektowi kulturowemu oraz socjokulturowemu z zakresu glottodydaktyki.
Autorzy tych monografii opierali swoje badania na światowym dorobku glot to-
dydaktyki, odwołując się do nielicznych polskich prac poświęconych tym za -
gadnieniom. Do tej pory aspektowi socjokulturowemu były poświęcone prace
P. Gancarka (1997), A. Dąbrowskiej (1998), G. Zarzyckiej (2000), A. B. Bu -
rzyńskiej (2002), S. Schmidt (2004) oraz W. Miodunki (2004). Powyższe mo -
no gra fie po świę co ne zagadnieniu aspektu socjokulturowego po zwo- liły na
ustalenie stanu badań w tym zakresie, a w następstwie tego określenie
podręczników, które należy poddać analizie językoznawczej w zakresie aspektu 
socjo kultu ro we go i które do tej pory nie zostały przeanalizowane.

Ni nie j sza część pra kty cz na ar ty kułu przed sta wia wy ni ki ana li zy pod rę cz ni -
ków do na uki ję zy ka pol skie go jako ob ce go prze pro wa dzo nej pod kątem obe -
cno ści jed no stek fraze olo gi cz nych. Ana li zie pod da no całość ma te riału ję zy ko -
we go, za wa r te go w pod rę cz ni kach, tzn. te ksty wraz z obja ś nie nia mi oraz ćwi -
cze nia. 
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Pod rę cz ni ki, któ re pod da no ana li zie, miały różną za wa r tość, kon stru kcję, ad -
re so wa ny były do osób o ró ż nym po zio mie za awan so wa nia. Po dział po zio mów
przy ję to za Eu ro pe j skim sy ste mem opi su kształce nia ję zy ko we go (2003), któ ry
wy ró ż nia:
– po ziom pod sta wo wy (A1, A2);
– po ziom samo dzie l no ści ję zy ko wej (B1, B2);
– po ziom za awan so wa ny (C1, C2). 

O przy porządko wa niu podręczników do poszczególnych po zio- mów
decydowały stwierdzenia autorów, za mie sz czone we wstępie do pod rę cz nika.
Podczas wyboru podręczników kierowano się następującymi kryteriami:
a) p o  z i o m  n a  u c z a  n i a  – w tra kcie ba dań ana li zie pod da no prze de wszy -

stkim pod rę cz ni ki na po zio mie pod sta wo wym, po nie waż na tym eta pie na uki
ję zy ka pol skie go jako ob ce go naj trud niej wpro wa dzić ele men ty ję zy ka od wo- 
łujące się do aspe ktu socjo kultu ro we go ze wzglę du na bar dzo ogra ni czoną
mo ż li wość eks pli ka cji w na ucza niu ję zy ka ob ce go;

b) t y p  p o d  r ę  c z  n i  k a  – do ana li zy wzię to pod rę cz ni ki dla hu ma ni stów;
c) c z a s  u k a  z a  n i a  s i ę  d r u  k i e m  – po sta no wio no ana li zo wać ty l ko te

pod rę cz ni ki, któ re zo stały wy da ne w la tach 1999-2009 w osta t nim dzie się -
ciole ciu w tzw. no wej pol skiej rze czy wi sto ści, wy zwo lo nej spod ogra ni czeń
cen zu ry komu ni sty cz nej. 
Au to rzy ni nie j szej pra cy prze ana lizo wa li 28 pod rę cz ni ków: 10 z po zio mu

pod sta wo we go, 11 z po zio mu samo dzie l no ści ję zy ko wej oraz 7 pod rę cz ni ków
z po zio mu za awan sowa ne go. Według wspo mnia nych kry te riów ana li zie pod da -
no na stę pujące pod rę cz ni ki:
Ta be la nr 1. Wy kaz pod rę cz ni ków do na uki ję zy ka pol skie go jako ob ce go wy dzie lo nych do ana li zy 

Tytuł pod rę cz ni ka
Skrót tytułu

uży wa ny
w te k ście

I Po ziom pod sta wo wy
Cie cho r ska J., Lu dzie, czas, mie j s ca. Ję zyk pol ski na co dzień. Gdańsk, 2001. CL
Drwal -Stra sza ko wa K., Ma r ty niuk W., Po wiedz to po pol sku Say it the Po lish way: 
ćwi cze nia roz wi jające spra w ność ro zu mie nia ze słuchu, tłum. B. Po tok, Kra ków 2006. DSMP
Gałyga D., Ach, ten ję zyk pol ski!. Pod rę cz nik do na uki ję zy ka pol skie go: ćwi cze nia
komu nika cy j ne dla grup początkujących. Kra ków 2002. GA
Ja ku bo wski B., El po la co 4 en se ma nas, Wa r sza wa 2007. JE
Ja no wska A., Pa stu cho wa M., Dzień do bry. Pod rę cz nik do na uki ję zy ka pol skie go dla
początkujących, Ka to wi ce 2005. JPD
Mio dun ka W., Cześć, jak się masz?. Pod rę cz nik do na uki ję zy ka pol skie go dla
początkujących. tłum. M. Wó j ci kie wicz, C. Tho r n ton, Kar ków 2002. MC
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Ru dz ka B., Go czołowa Z. Wśród Po la ków. Pod rę cz nik ję zy ka pol skie go 
dla cu dzo zie m ców Cz. 1. Wyd. 2, Lu b lin 2004. RGW
Se ra fin B., Ach te lik A., Miło mi panią po znać. Ję zyk pol ski w sy tu a cjach 
komu nika cy j nych, wyd. 4, Ka to wi ce 2007. SAM
Szałasta - Ro go wska B., Dzień do bry. Zbiór te stów do pod rę cz ni ka. Ka to wi ce 2006. SRD
Sze lc - Ma ys M., Ry bi cka E., Słowa i słówka. Pod rę cz nik do na ucza nia słow ni c twa 
i gra ma ty ki dla początkujących, Kra ków 2003. SMRS
II Po ziom samo dzie l no ści 
Ba jor E., Ma dej E., Wśród lu dzi i ich spraw, Wa r sza wa–Łódź 1999. BMW
Le wi ń ski P., Oto pol ska mowa, Wrocław 2001 LO
Li pi ń ska E, Dąmb ska E. G., Kie dyś wró cisz tu... Cz. I: Gdzie nad wi śla ń ski brzeg, 
Kra ków 2003. LDKLi pi ń ska E., Z pol skim na ty. Pod rę cz nik do na uki ję zy ka pol skie go
dla sto p nia pro go we go. Po ziom pro go wy, Kra ków 2003. 

LZ

Ma de ja A., Mo r ci nek B., Pol ski mniej obcy. Cz. 1, Pod rę cz nik do na uki ję zy ka 
pol skie go dla śred nio za awan so wa nych. Po ziom śred ni ogó l ny (B2), Ka to wi ce 2007. MMP
Mę dak S., Li cze b nik też się li czy. Po ziom śred ni ogó l ny, Kra ków 2004. ML
Po la kie wicz L., In ter me dia te Po lish. A Cu l tu ral Re a der with Exe r ci ses, Lu b lin 1999. PI
Py zik J., Przy go da z gra ma tyką. Fle k sja i słowo twó r stwo imion. Ćwi cze nia 
funkcjo nalno- gramaty cz ne dla cu dzo zie m ców, Kra ków 2000. PP
Se re t ny A., Kto czy ta – nie błądzi: pod rę cz nik do na uki ję zy ka pol skie go. Ćwi cze nia
roz wi jające spra w ność czy ta nia. Kra ków 2007. SK
Sze lc - Ma ys M., Coś wam po wiem... Ćwi cze nia komu nika cy j ne dla grup śred nich, 
Wyd. 2, Kra ków 2002. SMC
Szelc,-Ma ys M., Nowe słowa - sta re rze czy. Po ziom pod sta wo wy i śred ni ogó l ny, 
Kra ków 2004. SN
III Po ziom za awan so wa ny
Do besz U., Spa ce ry po Wrocławiu: te ksty do ćwi czeń w czy ta niu, mó wie niu i pi sa niu
dla cu dzo zie m ców. Po ziom śred nio za awan so wa ny i za awan so wa ny, Wrocław 2003. DS
Kita M., Sku drzyk A., Człowiek i jego świat w słowach i te kstach: wy bór te kstów 
ję zy ka pol skie go dla cu dzo zie m ców na po zio mie za awan so wa nym, Ka to wi ce 2009. KSC
Ku biak B., Na łamach pra sy : pod rę cz nik do na uki ję zy ka pol skie go: ro zu mie nie te kstu
czy ta ne go dla cu dzo zie m ców. Za awan so wa ny Cz. 1, Kra ków 2009. KN
Li pi ń ska E., Dąmb ska E. G., Kie dyś wró cisz tu... Cz. 2. By szu kać swo ich dróg
i gwiazd. Po ziom za awan so wa ny (C1), Kra ków 2005. LDK
Mę dak S., Co z czym? Ćwi cze nia skład nio we dla grup za awan so wa nych. Uni ve r si tas,
Kra ków, 2001. MC
Mę dak S., W świe cie pol szczy z ny: pod rę cz nik do na ucza nia ję zy ka pol skie go 
dla obco kra jo w ców. Po ziom C2 - dla za awan so wa nych, Kie l ce 2007. MW
Se re t ny A., Per aspe ra ad astra. Pod rę cz nik do na uki ję zy ka pol skie go. Ćwi cze nia 
roz wi jające spra w ność czy ta nia. Kra ków 2008. SP
Przedmiotem badań była analiza językoznawcza podręczników do nauki

języka polskiego jako obcego, a głównym problemem aspekt socjokulturowy
zawarty w tych podręcznikach.
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W ni nie j szej pra cy przy ję to me to dę ana li tyczną, ję zy ko z nawczą, wpi sującą
się w za kres me to dy glot tody dakty cz nej. Me to da ta posłużyła do usta le nia naj -
czę ściej wy stę pujących związków fraze olo gi cz nych w ana li zo wa nych pod rę cz -
ni kach. W ba da nym ma te ria le wy dzie lo no fra zeo logi z my, któ re po dzie lo no na
na stę pujące gru py: 
Góra

Dzię ko wać z góry, obie cy wać złote góry, po tra kto wać ko goś z góry, (LDK, s. 116,
173, 230, 231)

Rę ka – pa lec – głowa
Być prawą ręką ko goś (LO, s. 17), za wra cać ko muś głowę (LO, s. 17), pójść ko muś
na rękę (LO, s. 17), pa trzeć przez pa l ce (LO, s. 17), trzy mać rękę na pu l sie LO,
s. 16), sie dzieć ko muś na głowie (LO, s. 16), być sa mo tnym jak pa lec (LO, s. 16),
mieć coś w małym pa l cu (LO, s. 16)

Czas
Nad gry zio ny zę bem cza su (LO, s. 77), cię ż kie cza sy (LO, s. 77), kawał cza su (LO,
s. 77), zdążyć przed cza sem (LO, s. 77), iść z du chem cza su (LO, s. 77), zy skać na
cza sie (LO, 77), gorący czas (LO, s. 78), za bi jać czas (LO, s. 78)

Nos – oko
Mieć ko goś w no sie (LO, s. 117), czuć pi s mo no sem (LO, s. 117), za wie sić na kimś
oko (LO, s. 117), rzu cić okiem (LO, s. 117), wpaść ko muś w oko (LO, s. 117)

Zwie rzę ta
Upa r ty jak osioł, zdro wy jak koń, chy try jak lis, brud ny jak świ nia, wie r ny jak pies,
od wa ż ny jak lew, głodny jak wilk, głupi jak muł, śle py jak kret (LO, s. 163)
Zro bić ko goś w ko nia, tyle, co kot napłakał, płakać jak bóbr, za cho wy wać się jak
słoń w po rce la nie, po go da pod psem, po ka zać ko muś, gdzie raki zi mują, wie szać na
kimś psy, mieć węża w kie sze ni, działać na ko goś jak płach ta na byka (LO, s. 168
i n.), gru ba ryba, zdro wy jak ryba, ryba połknęła ha czyk, jak ryba w wo dzie (LDK,
s. 116, 173, 230, 231)

Ję zyk
Mieć długi ję zyk, le cieć z wy wie szo nym ję zo rem, za po mnieć ję zy ka w gę bie, wziąć
ko goś na ję zy ki, ję zyk so bie ostrzyć na kimś, ję zyk swę dzi, ciągnąć ko goś za ję zyk,
do stać się na ję zy ki, połamać so bie ję zyk, mieć coś na ko ń cu ję zy ka, trzy mać ję zyk
za zę ba mi, ugryźć się w ję zyk (KSC, s. 12 i n)

Uczu cia
Ktoś ma du szę na ra mie niu, ko muś se r ce wy ry wa się do cze goś (ko goś), ko muś se r ce 
pod cho dzi do gardła, ko muś włosy stają dęba, ko muś brwi pod niosły się do góry, du -
sza ucie ka w pię ty, dzwo nić zę ba mi, prze wra ca się wątro ba, go tu je się krew, za le wa
się łzami, połyka łzy, to nie w łzach, oblał go mo kry pot, krew odpłynęła z twa rzy,
wystąpiły sió d me poty (KSC, s. 212 i n)
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Pali wstyd, płonie z miłości, pogrąża się w żalu, to nie w bólu, za lać szczę ście,
przypływ wzru sze nia, płomień nie na wi ści, (KSC, s. 215)

Inne
Rozebrany do rosołu, uderzyć się w czoło, być przy kości, być obfitych kształtów,
rozebrać się do rosołu, mówić bez ogródek, (KSC, s. 408 i n.), przenieść się na
tamten świat, Pan Bóg ją do siebie powołał, zasnąć na wieki, mokra robota (MSC,
s. 407)

Za ko ń cze nie
Jak wi dać z po wy ższej ana li zy zna cz na część jed no stek fraze olo gi cz nych

nawiązuje do pro stszych, pod sta wo wych te ma tów, kon kre t nie do pola se man -
tycz ne go związa ne go z czę ścia mi ciała (ręka, pa lec, głowa, ję zyk, nos, oko),
liczną gru pę sta no wią ta k że zwie rzę ta. Rów nież znaczną część prze anali zowa -
ne go ma te riału sta no wią po rów na nia.

Jak mo ż na za uwa żyć, w pod rę cz ni kach dla po zio mu pod sta wo we go fra zeo -
logi z my nie wy stę pują, po ja wiają się do pie ro w pod rę cz ni kach II i III po zio mu
za awan so wa nia. Zo sta je tak spełnio na pod sta wo wa za sa da dy da kty cz na – sto p -
nio wa nia trud no ści. Ponad to ob co kra jo wiec za po znając się ze związka mi fraze -
ologi cz ny mi w zna cz nej mie rze wzbo ga ca swo je słow ni c two czyn ne, któ re
świa d czy o wy so kiej ko m pe ten cji ję zy ko wej, za strze żo nej dla am bi t nych ucz -
niów. Związki fra zeo logi cz ne wska zują ta k że na to, że ję zyk pol ski po sia da bo -
gatą fo r mę ar ty kułowa nia my śli. Po zna nie tych związków wzbo ga ca ta k że
świa do mość ję zy kową. Dla te go moż na zwró cić się do au to rów pod rę cz ni ków
do na uki ję zy ka pol skie go, aby w ko le j nych wy da niach za wa r li wię cej przy-
kładów związków fraze olo gi cz nych, do sto so wa nych do po zio mu opa no wa nia
ję zy ka. 
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Kro ni ka



O češtině a češtinářích

Ma rie Čechová, Řeč o řeči, Pra ha: Aca de mia 2012,
311 s. ISBN 978–80–200–2069–7.

Pražské Nakladatelství Aca de mia vydalo pozoruhodný reprezentativní soubor vy -
braných studií a statí prof. PhDr. Ma rie Čechové, DrSc., významné oso b no sti české bo -
he mi sti ky a lig vodi da kti ky. Ohlédnutí za autorčinou celoživotní bo ha tou od bo r nou a pub- 
likační činností soustřeďuje přes čtyři desítky studií a statí napsaných za posledních
zhru ba třicet pět let.

Pro knižní vydání do zna ly původní te x ty prof. Čechové určitých změn: byly částeč-
ně přepracovány a aktualizovány (u každé stu die fi gu ru je bibliografický od kaz originál-
ní ve rze i míra jejího přepracování), byla do nich rovněž doplněna nejnovější příslušná
odborná li te ra tu ra. I přes určitou ino va ci poskytují jednotlivé ka pi to ly zčásti synchronní, 
ale i diachronní po hled na řadu relevantních témat vztahujících se k široce pojaté pro -
ble ma ti ce užívání řeči v různých sférách ko mu ni ka ce.

Pu b li ka ce je rozdělena do dvou oddílů nazvaných I. Řeč v pra xi a II. Osvojování řeči 
a ja zy ka, z nichž každý je dále členěn na dva pododdíly.

První okruh příspěvků (I. A – Vybrané řečové jevy lexikální, morfologické a syn ta g -
ma tické) se věnuje řešení mnohých praktických problémů řečové ku l tu ry s důrazem na
jevy po va hy lexikální a gramatické. Z řady fundovaných článků připomínám alespoň
pojednání o hu mo ru v řeči, o po hle du na českou mo r fo lo gii z diachronní per spe kti vy na
pozadí Nerudových a Hálkových povídek, o expanzivním cha ra kte ru předložky na,
o aspektech užívání ka te go rie mluvnické oso by či o otázce přesnosti a přibližno sti ve
věcném sty lu aj.

Značný pro stor je vy hra zen druhému tematickému blo ku (I. B – Frazémy v pra xi),
který se z různých zorných úhlů zabývá frazeologií: frazémy a je jich chápáním mládeží, 
dy na mi kou fra ze o lo gie, pragmatickým cha ra kte rem frazémů či zachycováním význač-
ných událostí naší hi sto rie ve fra ze o lo gii, kulturní frazeologií a otázkami spjatými s je-
jím porozuměním, zachycením prostorových motivů ve frazémech apod. Ne jen ve zmí-
něných pasážích je třeba oce nit uvádění četných výstižných příkladů z každodenní ko -
mu ni ka ce různých typů mluvčích.

Třetí okruh studií (II. A – Osvojování řeči a ja zy ka z hle di ska žáků a učitelů) přináší
řadu inspirativních momentů ze sféry osvojování ja zy ka a řeči z hle di ska vyučujících
i jejich žáků. Au to rka pojednává o pedagogické ko mu ni ka ci, o pro ble ma ti ce kre a ti vi ty
ve vyučovacím pro ce su, o předpokladech osvojování poznatků z českého ja zy ka, o otáz- 
kách pojmoslovných, o ana lo gi s mu a ano ma li s mu ve vyučování mateřskému ja zy ku,
o proble ma ti ce porozumění te x tu, a to i se zřetelem k češtině jako cizímu ja zy ku, o sta -
vu a o výhledech vzdělávání učitelů češtiny atd.

Ve čtvrtém so u bo ru studií (II. B – Me da i lon ky bohemistů – učitelů učitelů) nalézáme
působivá pojednání o význačných oso b no stech jak ze sféry češtinářské, tak učitelské:
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čtenáři se nabízí možnost po znat blíže Alo i se Jedličku, Miloše Do ku li la, Ka r la Hau sen -
b la se, Ja ro s la va Jelínka, Vla sti mi la Styblíka, Ka r la Oli vu i další vyučující a češtináře,
a to i z mi mo pražských univerzitních bohemistických pracovišť – konkrétně ze Západo- 
české uni ve rzi ty v Plz ni a z Uni ve rzi ty Jana Evan ge li sty Purkyně v Ústí nad La bem, na
níž prof. Čechová dlouhá léta působila. Vzpomínky na tyto autorčiny ko le gy a spo lu pra -
covníky, je jichž přínos není vždy náležitě doceňován, čtenáře nepochybně za uj mou, a to 
ne je nom svým lidským rozměrem.

Mo no gra fie prof. M. Čechové se vyznačuje ne jen nevšední šíří záběru, bohatým do-
kladovým materiálem, ale i pozo ru hod nou te ma tic kou pestrostí, aktuálností, poučeným
a prozíravým řešením mnohých problémů současné řečové i vyučovací pra xe. Ve l mi
užitečná pu b li ka ce je určena širokému okru hu čtenářů – od bo r nou opo ru a in spi ra ci v ní 
na le z nou jed nak oboroví bohemisté, a to vyučující i stu den ti, publicisté, jed nak pro fe -
sionální uživatelé českého ja zy ka a vůbec všichni zájemci o otázky spjaté s naší mateř-
štinou a s různými aspe kty jejího řečového užívání.

Mi lan Hrdlička, Pra ha

Kon stru kty wizm w aspe kcie fi lo zo fii ko mu ni ka cji

   Mi chał We ndland, Kon stru kty wizm komu nika cy j ny, Wy daw ni c two Na uko we
      In sty tutu Fi lo zo fii UAM, Po znań 2011, 268 s. ISBN 978–83–7092–120–0.

Nie ule ga wątpli wo ści, że re fle k sja nad istotą ko mu ni ka cji we współcze s nym świe -
cie stała się po pro stu na ka zem cza su. Ów na kaz zna ko mi cie zro zu mie li Po zna ń s cy fi lo -
zo fo wie, a dokład niej pra co w ni cy Zakładu Te o rii i Fi lo zo fii Ko mu ni ka cji, działającego
w In sty tu cie Fi lo zo fii Uni wer sy te tu im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu. Ucze ni,
z prof. Bo lesławem An drze je wskim na cze le, imają się ba da w czo – z po zo ru pro ste go –
zde fi nio wa nia tego komu nika cyj ne go wy mia ru rze czy wi sto ści, któ ry na zwa ny zo stał
przez Apla „pierwszą fi lo zo fią na szych dni”. To dzię ki nim w Po zna niu od ki l ku lat kre -
u je się Po zna ń ska Szkoła Ko mu ni ka cji Społecz nej, a w za my śle re cen zo wa na książka
w pe w nym sen sie jest po zycją szcze gólną, gdyż otwie ra se rię wy da w niczą, na zwaną Bi -
b lio teką Ko mu ni ka cji Społecz nej. 

Książka Mi chała We ndlan da, Kon stru kty wizm komu nika cy j ny, sta no wi nie zwy kle
cenną ana li zę sa me go po ję cia kon stru kty wiz mu, któ ry – roz po ście rający się na wie lu
dzie dzi nach wie dzy – jak za zna cza sam Au tor, jest dość kłopo t li wym sta no wi skiem.
Wy stę pu je on w roz ma i tych po sta ciach, dla te go uwspó l nie nie go w defi ni cy j nej jed no li -
to ści nie jest za da niem nie mo ż li wym, acz ko l wiek sta no wiłoby nie lada wy czyn. Dla te -
go też już na sa mym wstę pie M. We ndland ja s no fo r mułuje własny punkt wi dze nia na
to pro ble maty cz ne po ję cie. Au tor re cen zo wa nej książki mówi z jed nej stro ny o „słab -
szej po sta ci per spe kty wy kon stru ktywi stycz nej”, w któ rej pod miot wple cio ny w sia t kę
za le ż no ści społecz nych kon stru u je wie dzę o świe cie; z dru giej stro ny o „mo c nej po sta ci 
per spe kty wy kon stru ktywi stycz nej” – tu taj na czoło wy su wa się akty w ność pod mio tu
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w pro ce sie po zna w czym, pod czas któ re go pod miot nie ty l ko wy twa rza ową wie dzę
o świecie, ale jest nie ja ko „twórcą” tego świa ta. Już na sa mym wstę p ie wa r to za zna -
czyć, na co pó ź niej wie lo kro t nie zwra ca uwa gę i sam Au tor – iż mając na my śli rze czy -
wi stość pod mio tu, mó wi my o rze czy wi sto ści społeczno -kul tu ro wej.

 Na stę p nie na le ży zwró cić uwa gę na cel, jaki po sta wił so bie Au tor mo no gra fii od -
noszącej się do kon stru kty wiz mu komu nika cyj ne go. Otóż kon cen trując się na kon cep-
cjach filo zo fi cz nych no wo ży t nych oraz współcze s nych my śli cie li, głów nie działających 
na polu fi lo zo fii ję zy ka, M. We ndland kon cen tru je się na ra dy ka l nej od mia nie kon struk- 
ty wiz mu, któ rej wy ja ś nie nie zo stało wska za ne wy żej. Tu taj człowiek jako isto ta spo-
łeczno- kul turo wa kon stru u je wie dzę o świe cie, jak i sam ten świat. Ale, jak łatwo za -
uwa żyć, nie wy cze r pu je to w pełni pro ble ma ty ki per spe kty wy kon stru ktywi stycz nej
w kon te k ście komu nika cy j nym. Dla te go też w da l szym kro ku Au tor roz wa ża pogląd, ja -
ko by na sze by cie- w- świe cie było rela tywi zo wa ne, dete rmi no wa ne oraz kon stru o wa ne
w opa r ciu o działania komu nika cy j ne. Isto t nym w tym aka pi cie jest choć wy mie nie nie,
na czy ich kon ce pcjach filo zo fi cz nych za sa dzają się wy wo dy M. We ndlan da, a są to po -
sta ci wy so kiej ran gi, je śli spo j rzeć na kon stru ktywi stycz ne in spi ra cje; w tym mie j s cu
wska zać na le ży na I. Kan ta, W. von Hum bo l d ta, E. Cas si re ra, H.-G. Ga da me ra, L. Witt -
gen ste i na czy M. He i deg ge ra.

Au tor re cen zo wa nej pra cy do ko nał jej po działu na dwie czę ści. Pierwszą z nich, za -
ty tułowaną, Założe nia, ge ne za i roz wój kon stru kty wiz mu komu nika cyj ne go, otwie ra roz -
dział za ty tułowa ny Ogó l na per spe kty wa kon stru ktywi stycz na. W pod roz dzia le Uwa gi
wstę p ne o po ję ciu ję zy ka i świa ta społecz no kul tu ro we go wa r tym za uwa że nia jest od wo- 
łanie się przez pry z mat Hei deg ge ro wskiej in spi ra cji do lu dz kie go by cia w świe cie. Tu taj 
rze czy wi stość społecz no- kul turo wa kon stru o wa na jest – co wa ż ne – w uję ciu wspól no-
to wym, przez pewną ludzką zbio ro wość. Tym sa mym komu nika cyj ne go kon stru kty wiz -
mu nie wol no nam uto ż sa miać ze sta no wi skiem na iw ne go re a li z mu, któ ry po j mu je
świat jako obiekt złożo ny z wie lu mnie j szych obie któw. W uję ciu kon stru ktywi stycz -
nym rze czy wi stość społecz no- kul turo wa to prze de wszy stkim fa kty, obie kty kon stru o -
wa ne i za le ż ne od człowie ka. Nie na le ży jed nak per spe kty wy kon stru ktywi stycz nej
wiązać z jakąko l wiek od mianą su bie kty wiz mu, so lip sy z mu. Do da t ko wo odże g ny wa nie
się Au to ra od sta no wi ska re a li z mu nie oz na cza je sz cze jego zwro tu w stro nę anty rea li z -
mu, co M. We ndland wy ja ś nia w pó ź nie j szym fra g men cie książki, nawiązując tym sa -
mym do ir rea li z mu Go o d ma na. 

In spi rującą czę ścią te goż pod roz działu są roz wa ża nia os cy lujące wokół uję cia ję zy -
ka z per spe kty wy komu nika cyj ne go kon stru kty wiz mu. Au tor przy j mu je ro zu mie nie ję -
zy ka w nawiąza niu do kon ce pcji z po gra ni cza lo gi ki i języ koz na w stwa. Składa się on
z reguł fo ne ty cz nych syn ta kty cz nych oraz se man ty cz nych; w tym mie j s cu M. We ndland 
powołuje się na wy wo dy J. Kmi ty oraz J. Zdy bel. Po zna ń ski fi lo zof wska zuje na dwa
po dej ścia opo zy cy j no-„za sto sowa w cze” w sto sun ku do ję zy ka: z jed nej stro ny tra ktu je
go jako „na rzę dzie” służące kon stru o wa niu rze czy wi sto ści, z dru giej jako jej „zwie r -
ciadło”. W tym du chu w swej mo no gra fii przy j mu je zbli żoną do Cas si re ra oraz Hum bo -
l d ta kon ce pcję ję zy ka, którą B. An drze je wski okre śla jako akty wi styczną kon ce pcję ję -
zy ka.
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Dru gi roz dział, za ty tułowa ny Uwa run ko wa nia filo zo fi cz ne kon stru kty wiz mu komu -
nika cyj ne go, roz bi ty zo stał na dwa pod roz działy. Za ich po śred ni c twem Au tor za wę ża
ob szar swo ich do cie kań do ram ści śle filo zo fi cz nych, zdając so bie spra wę z jego inter -
dyscyp linar ne go za sto so wa nia w in nych dzie dzi nach, ta kich jak pe da go gi ka, ma te ma ty -
ka czy so cjo lo gia (na co zwra ca uwa gę w dru gim pod roz dzia le I roz działu). Tym sa -
mym pie r wszy pod roz dział o ty tu le Pod sta wo we przesłanki filo zo fi cz ne kon stru kty wiz -
mu komu nika cyj ne go za swą pod sta wę przy j mu je Kan to wski trans cen den ta lizm i jego
neo kan to wskie kon se k wen cje. Wa ż nym wy da je się być w tym mie j s cu pod kre śle nie
spe cyfi cz ne go ro zu mie nia obie kty w no ści, któ re go niewłaści we ro zu mie nie może spro -
wa dzić na ma no w ce i do pro wa dzić do po j mo wa nia kon stru kty wiz mu w duchu soli psy -
sty cz nej wykładni. Nie idzie tu wszak o obie kty w ność „on to lo giczną”, ale o współcze s -
ne jej uto ż sa mie nie z po ję ciem inter subie ktyw no ści. M. We ndland w dość od wa ż ny, ale
znaczący spo sób, kon sta tu je, ja ko by kon stru kty wizm miał swo je źródło – w aspe kcie
filo zo fi cz nym – właś nie w prze kształce niach, co do po j mo wa nia sa mej obie kty w no ści,
gdzie za pre ku r so rów w tym wzglę dzie uwa ża się Kan ta, He gla, pó ź niej ta k że Cas si re ra
i Dil t he ya. 

Nie mniej isto t ny w tym wy mia rze pod roz dział, Zwrot ling wi sty cz ny a kon stru kty -
wizm, wska zu je na powiąza nia kon stru ktywi stycz ne z za gad nie niem ko mu ni ka cji, a do-
kład niej kon cen tru je się wokół fi lo zo fii ję zy ka. Za wa r cie w mo no gra fii tego pod roz -
działu Au tor uza sad nia, w ogó l nym uję ciu, dwo ja ko. Stoi on bo wiem na sta no wi sku, iż
właś nie po tytułowym zwro cie ling wi sty cz nym nastąpiła zmia na w po dej ściu do fun -
kcji, jaką pełni ję zyk, a także, jaką pełni działanie komunikacyjne w pro ce sie kon sty tuo -
wa nia rze czy wi sto ści. Mia no wi cie prze stał on być je dy nie bie r nym śro d kiem, służącym
do jej opi su, ale stał się „czyn ni kiem służącym akty w ne mu wpływa niu, kształto wa niu
rze czy wi sto ści przez człowie ka jako posługującego się ję zy kiem” – jak tłuma czy sam
Au tor. Drugą z po bu dek usy tu o wa nia w tym mie j s cu za gad nie nia zwro tu ling wi sty czne -
go jest ko nie cz ne roz ró ż nie nie po mię dzy mową i ję zy kiem, uza sad nie nie uży cia te r mi nu
komu nika cy j ny, a nie ję zy ko wy kon stru kty wizm, wy ja ś nie nie sze re gu po jęć klu czo wych
dla współcze s nej hu ma ni sty ki, m. in. ta kich jak ko mu ni ka cja, od bio r ca, na da w ca, ku l tu -
ra, sym bol, na rzę dzie, wspól no ta.

W nawiąza niu do kan to wskich powiązań kon stru kty wiz mu M. We ndland w roz dzia -
le: W po szu ki wa niu źró deł kon stru kty wiz mu komu nika cyj ne go, w tra f ny spo sób uza sad -
nie nia tezę, mówiącą o Kan to wskich i po chod nych od niej neo kan to wskich związkach
z per spe ktywą kon stru kty wi styczną. Au tor właś nie w „prze wro cie kope rni ka ń skim” –
tra ktującym pod miot jako akty w ny czyn nik współkon sty tu ujący rze czy wi stość po -
znającego, w po stu la cie „rze czy sa mej w so bie”, czy w py ta niu o mo ż li wość sądów syn -
te ty cz nych a prio ri do pa tru je się źró deł ana li zo wa nej kon ce pcji, nie tra ktując jej jako
bez po śred nio z niej wy rosłej, lecz bar dziej jako pod wa li nę do stwo rze nia wa run ków ku
jej za ist nie niu. Oczy wi ście, kon ce p cja Kan to wska po sia da i spo ro „bra ków”, je śli spo j -
rzeć na kon stru ktywi stycz ne uję cie pod mio tu uwikłane go w ku l tu rę, cze go nie zna j dzie -
my na ka r tach Kan to wskich dzieł. Z jed nej stro ny chwaląc my śli cie la z Kró le w ca za
jego apriorycz no-trans cendenta listycz ne te o rie, nie do strze że my bez po śred nio w jego
re fle ksjach ta kich za gad nień, jak ko mu ni ka cja, ję zyk, znak czy sym bol.
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Na stępną istotną część oma wia ne go roz działu sta no wi pod roz dział Aprio ryzm ling -
wi sty cz ny: Wi l helm von Hu m boldt jako spad ko bie r ca Kan ta. Hu m boldt, jako wy bi t ny
kon ty nu a tor Kan ta, w opa r ciu o Kan to wski aprio ryzm i trans cen den ta lizm, fo r mułuje
własne kon ce pcje do tyczące ję zy ka. M. We ndland jako istotną Hum bo l d towską kon -
stru kty wi styczną pod sta wę uz na je jego uję cie ję zy ka jako „wy twó r czo ści”, ene r ge ia.
Nie jest on „wy two rem”, er go nem. Kon se k wen cje ta kie nie sie po j mo wa nie sta no wi ska
Hum bo l d ta jako aprio ry z mu ję zy ko we go, gdzie ję zyk sta no wi „ele ment nie zbęd ny do
zdo by cia okre ślo ne go poglądu na świat”. 

Od nosząc się do E. Cas si re ra, na zy wa ne go spa d ko biercą Hum bo l d ta, Au tor powołu- 
je się na jego fi lo zo fię form sym bo li cz nych. W tym du chu tra ktu je ję zyk jako isto t ny
ele ment kon stru o wa nia świa ta, a nie ty l ko jako jego od zwier cied le nie. Po przez po wo-
ływa nie się na kon ce pcję człowie ka jako ani mal sym bo li cum na stę pu je jego swo i ste za -
ko twi cze nie oraz współucze st ni cze nie w ku l tu rze. Ty l ko i wyłącz nie świat ku l tu ry Cas -
si rer przy porządko wu je lu dz kie mu po j mo wa niu rze czy wi sto ści, jej two rze niu. Ale nie
jest to ni g dy świat przy na le ż ny sa mej jed no st ce, lecz ma on wy miar wspó l ny dla in nych
jej ucze st ni ków. W tym du chu Au tor do pa tru je się Cas si re ro wskich powiązań z kon -
struktywi z mem.

Na po mnieć na le ży, iż w osta t nim pod roz dzia le M. We ndland odwołuje się do neo -
humbold tyz mu L. We is ger be ra. Przy ta czając jego kon ce pcję ję zy ko we go ob ra zu świa ta
tra ktu je ją jako osłabioną wer sję ra dy ka l nej od mia ny komu nika cyj ne go kon stru kty wiz -
mu w od nie sie niu do ba dań na grun cie języ koz na w stwa. Au tor w pe w nym sen sie wy po -
mi na języ koz na w com pewną ostro ż ność, je śli idzie o wikłanie się w wątki filo zo fi cz ne
pod czas ana li zy JOŚ (ję zy ko we go ob ra zu świa ta), jed no cze ś nie słusz nie zwra ca uwa gę
na czyn ni ki to po wo dujące: pro ble mów języ koz na w com na strę czają trud no ści in ter pre -
tacy jne po ję cia obie kty w no ści i re a l no ści.

Roz dział czwa r ty, za ty tułowa ny Obe cność kon stru kty wiz mu we współcze s nej fi lo zo -
fii, za my ka część pierwszą ni nie j szej roz pra wy. Au tor po dzie lił go na osiem czę ści,
omawiając ko le j no kon ce pcje opa r te na fi lo zo fii ana li ty cz nej i na tra dy cji her me ne u -
tycznej: L. Witt gen ste i na (isto t ne roz wa ża nia pó ź ne go Witt gen ste i na, zgod nie z któ ry mi 
ję zyk ule ga inter subie ktywi za cji i jest uj mo wa ny w aspe kcie wspól no to wym), te o rii
aktów mowy Jo h na L. Au sti na (wy po wie dzi per for maty w ne usta na wiają świat), ir rea li z -
mie Ne l so na Go o d ma na (na cze l na idea by to wa nia wie lu świa tów, któ rych kon stru kto -
rem jest człowiek), my śli M. He i deg ge ra (ję zyk jako „dom by cia”), H.-G. Ga da me ra
(ję zyk jako pry ma r ny w sto sun ku do człowie ka), K.-O. Apla (retran scen denta liza cja ko -
mu ni ka cji; ide a l na wspól no ta komu nika cy j na zwie rająca kon sen sus w dro dze działań
komu nika cy j nych) oraz na hi po te zie dete rmi ni z mu i re la ty wiz mu ję zy ko we go. Jak za -
zna cza sam Au tor, roz wa ża nia po wy ższych my śli cie li nie są roz wa ża nia mi filozo -
fów-kon strukty wi stów, ale na nich wznoszą się fun da men ty re fle ksji kon stru ktywi stycz -
nej.

Część dru ga re cen zo wa nej książki pt. Kon stru kty wizm komu nika cy j ny, wy po sa żo na
zo stała w trzy roz działy. Po pie rając tezę o komu nika cy j nym kon stru o wa niu rze czy wi -
sto ści społeczno -kul tu ro wej, M. We ndland syn te ty zu je wnio ski i re fle ksje filo zo fi cz ne
za wa r te w czę ści pie r wszej. 
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Pie r wszy roz dział tej czę ści mo no gra fii nosi tytuł Człowiek w ku l tu rze. Au tor do ko -
nu je w nim ana li zy nie zbęd nych dla komu nika cyj ne go kon stru kty wiz mu za gad nień: kul-
tu ry, obie kty w no ści oraz na rzę dzio wo ści. Na po trze by roz wa żań M. We ndland przyj -
mu je społeczno -re gu la cyjną kon ce pcję ku l tu ry J. Kmi ty. Ob sta je przy sta no wi sku, iż
człowiek by tu je w świe cie iście ku l tu ro wym i przez pry z mat ku l tu ry – ty l ko i wyłącz nie 
w kon te k ście jej uwa run ko wań od bie ra ota czającą go rze czy wi stość. To ku l tu ra de fi niu -
je świat człowie ka, wy ty cza ramy my śle nia o nim. Au tor re cen zo wa nej książki przy j -
mu je, iż rze czy wi stość ku l tu ro wa to je dy na rze czy wi stość do stę p na człowie ko wi. Po zo -
stałe „rze czy wi sto ści” są je dy nie lu dz ki mi „po stu la ta mi”. Dla isto ty roz my ślań nad
obraną od mianą kon stru kty wiz mu Au tor dołącza je sz cze jed no założe nie: nie odłączny
związek ku l tu ry z działania mi komu nika cyj ny mi, nawiązując do inter subie kty w nej
komu niko wal no ści. 

W da l szym kro ku M. We ndland za j mu je się Pro ble mem po ję cia obie kty w no ści. Jak
wcze ś niej zo stało wspo mnia ne, owe po ję cie uległo trans fo r ma cji w dzie jach my śli filo -
zo fi cz nej. Początko wo po j mo wa ne było jako obie kty w ność „onto lo gi cz na” (odwołująca 
się do by tów ist niejących sa mo ist nie), współcze ś nie obie kty w ne ist nie nie to ist nie nie
inter subie kty w ne. Idąc to kiem my śli A. Pałubi c kiej, M. We ndland przy j mu je jej de fi ni -
cję obie kty w no ści, w któ rej obie kty w ne ist nie nie przed mio tu ule ga kon sty tu cji w rze -
czy wi sto ści społeczno -kul tu ro wej. Rze czy wi stość tę tworzą akty poro zu mie wa nia się
po przez sym bo le, co na zy wa Au tor działania mi komu nika cyj ny mi. 

Odwołując się do trze cie go pod roz działu: M. We ndland ana li zu je po ję cie na rzę dzio -
wo ści w per spe kty wie kon stru ktywi stycz nej, odwołując się m.in. do my śli M. He i deg -
ge ra. Sta no wi sko Au to ra za sa dza się na kon sta ta cji, iż działania komu nika cy j ne i ich re -
a li za cja cha ra kte ry zują się na rzę dzio wo ścią. Jak to ro zu mieć? M. We ndland tłuma czy,
iż za po mocą sym bo li cz nych na rzę dzi, ta kich jak ge sty, słowa, wspól no ty lu dz kie two-
rzą własną, kultu rowo -o bie ktywną rze czy wi stość. In spi racją dla wpro wa dze nia ka te go -
rii „narzę dzi- sym bo li” stała się dla Au to ra fi lo zo fia form sym bo li cz nych Er n sta Cas si re -
ra. 

Pro blem ko mu ni ka cji w uję ciu nauk społecz nych to tytuł dru gie go roz działu, w któ -
rym M. We ndland kon cen tru je się na prio ry te to wym za gad nie niu ko mu ni ka cji. Pró -
bując wyj ścio wo do ko nać jej cha ra kte ry styki do cho dzi do wnio sku, iż w ob li czu wie lu
szkół, po działów, kla sy fi ka cji itp. w kon se k wen cji nie stwo rzo no pre cy zy j nie ani wspól-
ne go im przed mio tu ba dań, ani roz wiązań meto dolo gi cz nych, ani uz god nień termi nolo -
gi cz nych. W związku z tym trud no rze te l nie okre ślić „kon dy cję nauk o ko mu ni ka cji”. 

W da l szej czę ści za pre zen towa ne zo sta je sta no wi sko Au to ra w sto sun ku do sfo r -
mułowa nia ro zu mie nia ko mu ni ka cji. Uz na je on ko mu ni ka cję za ty l ko i wyłącz nie fe no -
men lu dz ki; nie przy na le ży ona do świa ta zwierząt, nie wy stę pu je rów nież na po zio mie
bio lo gi cz nym człowie ka. Działanie komu nika cy j ne ce chu je się prze de wszy stkim ra cjo -
nal no ścią, sym boli cz no ścią i jest ulo ko wa ne w społecz nych stru ktu rach. Jedną z jego
klu czo wych, lecz nie naj waż nie j szych, form jest fun k cja prze ka zy wa nia in fo r ma cji.
Wy ni ka to z kon se k wen cji, wiodącej przez pry z mat Kmi to wskie go uję cia ku l tu ry, trak-
to wa nia działania komu nika cyj ne go jako pod le gającego in ter pre ta cji oraz spełnia ne go
w spo sób in ten cjo nal ny. Zda niem M. We ndlan da do pie ro ko mu ni ka cja wy po sa żo na
w dwa po wy ższe czyn ni ki jest w sta nie stać się „kon stru kto rem” rze czy wi sto ści ku l tu -
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ro wej. Do da t ko wo na le ży pod kre ślić, iż Au tor w od nie sie niu do działania komu nika cyj -
ne go przy j mu je We be rowską wykład nię działania ra cjo nal ne go. W związku z tym nie
jest ono tra kto wa ne jako za cho wa nie in styn kto w ne; nie odsyła nas do świa ta zwierząt,
lecz do pod mio tu fun kcjo nującego w ku l tu rze i w rze czy wi sto ści społecz nej.

Osta t ni, pod su mo wujący roz dział ni nie j szej pra cy nosi tytuł Per spe kty wa kon struk-
ty wiz mu komu nika cyj ne go. W pod roz dzia le Teza o ję zy ko wym bu do wa niu ob ra zu rze -
czy wi sto ści na wstę pie na stę pu je odwołanie do kon ce pcji akty wi z mu ję zy ko we go
w wersji za pro pono wa nej przez B. An drze je wskie go. Au tor kon sek wen t nie za zna cza, iż 
nie wszy stkie od mia ny akty wi sty cz nej kon ce pcji ję zy ka po win ny być uto ż sa mia ne
z ana li zo waną przez nie go kon cepcją kon stru kty wiz mu. Wątki akty wi sty cz ne, ce lujące
w komu nika cy j ny kon stru kty wizm, fun dują się głów nie na „akty w nej roli ję zy ka w pro -
ce sie po zna w cze go usto sun ko wa nia się człowie ka do rze czy wi sto ści”. Ale sam kon stru -
kty wizm wy cho dzi poza sfo r mułowa nia akty wi sty cz nie. Jak pi sze M. We ndland, osią
roz wa żań sta je się uję cie ję zy ka jako „akty w ne go”, w opo zy cji do jego „bie r ne go” uję -
cia. 

Początkiem pod roz działu Mowa jako na rzę dzie stała się ana li za po ję cia sym bo lu
w ra mach za sto so wa nia go do form wy ra zu, na rzę dzi, ja kich pod miot uży wa pod czas
do ko ny wa nia działania komu nika cyj ne go. W związku z tym ba dacz odwołuje się do
„fo r my sym bo li cz nej” E. Cas si re ra, jako naj tra f niej wy ra żającej przy ję te przez nie go,
„ro bo cze” zna cze nie słowa sym bol, któ ry w myśl Au to ra okre śla wszy stko to, przez
co/za po mocą cze go/czym na stę pu je mię dzy lu dz ka ko mu ni ka cja. W związku z róż no -
rod no ścią form sym bo li cz nych wpro wa dzo ne zo sta je do ob sza ru roz wa żań po ję cie roz -
-mo wy, któ ra oz na cza w tym kon te k ście fa kty cz ne do ko ny wa nie się komu nika cyj ne go
działania. W tym wy mia rze pod miot do ko nu je kon stru kcji swo jej rze czy wi sto ści, wy -
twa rza te o re tyczną oraz pra ktyczną o niej wie dzę. Roz -mo wa jest spe cy ficzną od mianą
mowy; nie jest ty l ko „pra kty cz nym” uży ciem ję zy ka, lecz od no si się do sfe ry ko mu ni -
ka cji nie wer ba l nej, na nią składa się kon tekst sy tua cy j ny działania, pod czas któ rej
wyko rzy sty wa ne są – chara ktery sty cz ne dla da nej zbio ro wo ści – fo r my sym bo li cz ne.
Kon tekst ten sta je się uza sad nie niem wcze śnie j sze go roz ró ż nie nia mowy i ję zy ka. Wa r -
to zwró cić uwa gę, co w tej kwe stii ma do po wie dze nia sam Au tor ni nie j szej pra cy: 

Zakładam, że to właś nie mowa (a roz -mo wa jako fa ty cz ne „tu i te raz dzia nie się” mowy) jest czyn ni kiem
kon stru ującym, narzę dziem -sym bo lem, pod czas gdy ję zyk […] sta no wi fo r mę czy niącą ar te fa kty mowy
trwałymi i obo wiązującymi obie kty w nie w da nej zbio ro wo ści lu dz kiej (s. 16–17). 

W osta t nim pod roz dzia le re cen zo wa nej książki, za ty tułowa nym Ko mu ni ka cja a kon -
stru o wa nie świa ta, Au tor ana li zu je za le ż no ści komu nika cy j ne w pro ce sie kon stru o wa -
nia świa ta. Zda niem fi lo zo fa ko mu ni ka cja sta no wi swo i sty dia - log, w któ rym do cho dzi
do „ukon sty tuo wa nia się” na da w cy wzglę dem od bio r cy. Mo no -log nie sta no wi je sz cze
ko mu ni ka cji któ ra musi od by wać się w opa r ciu o okre ślo ne reguły inter subie kty w ne.
Idąc za Ga da me rem M. We ndland stwier dza, iż „mi ni ma l na wspól no ta komu nika cy j na” 
w toku roz -mo wy do ko nu je kon stru kcji „świa ta, w któ rym by tu je”, jak rów nież wie dzy
o tym świe cie. Dla te go też mo że my mó wić o kon sty tuty w nej roli ko mu ni ka cji w od nie -
sie niu do „lu dz kie go by cia w świe cie”. 

Spoglądając na po wy ższe wy wo dy z całą odpo wie dzial no ścią mo ż na stwier dzić, iż
Au tor spro stał po sta wio ne mu so bie za da niu. W pra cy za zna cza się nie ty l ko wszech -
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stron na wie dza ba da cza, umie ję t nie wy ko rzy sta na w okre ślo nych kon te kstach, ale ta k że 
ogro m na spra w ność ję zy ko wa i ku l tu ra filo zo fi cz na. Na co wa r to zwró cić uwa gę, to uj -
mująca rze te l ność re fle ksji filo zo fi cz nej: „ostro ż ność” w posługi wa niu się te r mi na mi
filo zofi cz ny mi, któ re – mimo ich czę ste go uży cia – mogą ro ścić pe w ne nie bez pie czeń -
stwo in ter pre tacy jne. Co za tym idzie, M. We ndland czę sto wpro wa dza własne usta le nia 
ter mino logi cz ne – cze mu nie spo sób za prze czyć – dość tra f ne i czy niące pra cę jasną
i prze j rzystą w swej kon stru kcji. Ta k że uporządko wa na od po wie d nio stru ktu ra pra cy,
ce lująca „od pod sze w ki” w klu czo we za gad nie nia, nie po win na spra wiać trud no ści na -
wet dla osób słabo zo rien to wa nych filo zo fi cz nie. 

Dla bar dziej „wta je mni czo nych” w pe ry pe tie Po zna ń skiej Szkoły Ko mu ni ka cji Spo- 
łecznej nie po win no być ni czym za ska kującym nawiąza nie Au to ra re cen zo wa nej książ-
ki do inte le ktua lne go do ro b ku te j że Szkoły. Nie po zo sta je nic in ne go, jak w tym miej-
s cu ży czyć Fi lo zo fom Po zna ń skiej Szkoły wie lu da l szych su kce sów ba da w czych na
komu nika cy j nym polu, a se rii Bi b lio te ki Ko mu ni ka cji Społecz nej da l szych tego typu
po zy cji i po gra tu lo wać uda ne go wyda w ni cze go początku.

Ma g da le na Gi li cka, Po znań

Hen ryk Ja si czek po hle dem literárního hi sto ri ka
 Li bo ra Ma r tin ka

          Li bor Ma r ti nek, Hen ryk Ja si czek. Mo no gra fie, Opa va: Libor Ma r ti nek, 
                     Literature & Sciences, 2016, 270 s. ISBN 978–80–904126–6–8.

Kni ha Hen ryk Ja si czek. Mo no gra fie byla vydána opavským nakladatelstvím a vy da-
vatelstvím LITERATURE & SCIENCES v roce 2016 jako 2. díl edi ce Spisovatelé Tě-
šínska. Au to rem mo no gra fie je Li bor Ma r ti nek (*1965), literární hi sto rik, kri tik, edi tor,
básník a vysokoškolský pe da gog. Od roku 2010 je do cen tem české li te ra tu ry v Ústavu
bo he mi sti ky a knihovnictví SU v Opavě, v roce 2012 byl jmenován mimořádným pro fe -
so rem Vratislavské uni ve rzi ty, kde přednáší dějiny české li te ra tu ry v Ústavu slovanské
fi lo lo gie. Je členem Obce spisovatelů ČR, Obce překladatelů ČR, Těšínsko-záolžského
kola Hornoslezského literárního sdružení s cen trem v Katovicích. Své odborné stu die
i básně pu b li ku je na stránkách odborných literárněvědných a literárních časopisů u nás
i v zahraničí, je no si te lem významných českých i světových literárních cen.

Ba da te l sky se Ma r ti nek věnuje poválečné české literatuře, české, německé a polské
literatuře ve Sle z sku od středověku po současnost, literární te o rii, kom para ti sti ce a pro -
ble ma ti ce re gio nu. Je au to rem odborných publikací: Polská li te ra tu ra českého Těšínska
po roce 1945 (2004), Polská po ezie českého Těšínska po roce 1920 (2006), Re gion, re -
gio nali s mus a regionální li te ra tu ra (2007), Życie li te ra c kie na Za ol ziu 1920–1989
(2008), Současná česká li te ra tu ra I/1 (2008), Iden ti ta v literatuře českého Těšínska.
Vybrané problémy (2009), Hledání kořenů. Li te ra tu ra Krno v ska a její představitelé.
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I. díl. Od středověku po interetnické vzta hy v literatuře 20. století (2009), Hledání koře-
nů. Li te ra tu ra Krno v ska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do součas-
nosti (2010), Fry de ryk Cho pin v české literatuře (2013), Władysław Si ko ra. Mo no gra fie
(2015), Iden ti ta v literatuře Těšínska. Mo no gra fie (2015).

Ma r tin ko va rozsáhlá mo no gra fie o Hen ry ku Ja si cz ko vi (1919–1976) je lo gi c ky
rozčleněna do jedenácti ka pi tol a čtenář má tak před se bou ucelený ob raz básníka, pro -
za ika a novináře, jenž vsto u pil do kon te x tu polské i české li te ra tu ry. V první ka pi to le se
sez na mu je me s podrobným Jasiczkovým živo to pi sem. Au tor byl sy nem svobodné ma t -
ky, brzy osiřel a byl vychováván příbuznými Knoblochovými v Oldřichovicích, kde ta-
ké vy cho dil obe cnou školu, měšťanku navštěvoval v Třinci. Li bor Ma r ti nek připomíná,
že H. Ja si czek se v průběhu války připojil k odbojovému hnutí, za sloužil se o vydávání
polskojazyčného podzemního časopisu Na przód, kde de bu to val jako re da ktor i jako bás- 
ník. Ma tu ri tu složil v roce 1952 na Pedagogickém gymnáziu v Orlové, v le tech 1953–
–1959 stu do val dálkově v Pra ze na Karlově univerzitě žur na li sti ku a polštinu, dobře se
znal s významným českým po lo ni stou Ka r lem Krejčím. Po válce byl zaměstnán jako re -
da ktor polských komunistických no vin „Hlas lidu”, také re di go val Kalendář Hla su lidu.
V roce 1945 se podílel na založení Polského kulturně-osvětového sva zu v Českoslo-
vensku. Byl členem Sva zu slezských spisovatelů, Sva zu československých novinářů
a Svazu československých spisovatelů. V le tech 1958–1970 byl re da kto rem dětského
časopisu Jitřenka, v období let 1959–1966 pra co val jako re da ktor polské se kce Kraj-
ského vydavatelství v Ostravě a současně do roku 1970 vedl kulturní ru bri ku měsíčníku
„Zwrot” v Českém Těšíně. Spo lu pra co val s Pol skou scénou Těšínského di va d la a s Lo ut-
kovým di va d lem Ba j ka. Za své sym pa tie k uvolnění ve straně a společnosti se po srp-
nových událostech 1968 ocitl mezi nejvíce diskriminovanými oso b no st mi polské in te li -
gen ce českého Těšínska, vstup armád ostře kri ti zo val. Za své kulturně-společenské akti -
vi ty byl Hen ryk Ja si czek několikrát oceněn a vyznamenán, např. Důstojnickým křížem
řádu znovuzrození Pol ska (1967).

Ve druhé ka pi to le věnuje Ma r ti nek po zo r nost vývojovým proměnám Ja si cz ko vy
básnické po eti ky. Počátky básnické tvor by Hen ry ka Ja si z cka jsou poznamenány so cia -
listickým re a li s mem. Básnický de but, Roz ho vo ry s ti chem (1948), je ovlivněn válečný-
mi vzpomínkami, ale také krásami přírody a to u hou po samotě. Ve druhé sbírce, Chvála 
živo ta (1952), lyrický sub jekt za chy cu je podzimní nálady. Básníkovy angažované básně 
mají cha ra kter glos k aktuálním hospodářským a politickým změnám ve společnosti.
Epická po ema o Janu Sa be lo vi Hvězdy nad Be sky dy (1953) celkově vyznívá jako přerod 
chudého a nedůvěřivého ho ra la do pod oby hutníka a uvědomělého dělníka. Dle kon sta -
tování Li bo ra Ma r tin ka čerpá Ja si czek in spi ra ci pro svou tvor bu ve fo l klo ru prostřednic- 
tvím sty li za ce větné sta v by a slovní zásoby v du chu beskydského nářečí, užitím ry t mu
lidové písně a užíváním me ta for vycházejících z lidové po ezie. Ve čtvrté básnické sbír-
ce Vytesané sekeřicí (1955) lyrický hrdi na spo ju je folklorní in spi ra ce se zápasem o spo -
lečenskou spra ve d l nost. Jedná se o hrdi nu, jenž je hrdi nou folklorním a současně vy ho-
vujícím požadavkům socialistického re a li s mu. Ja si cz ko vy básně mají uměleckou hod -
no tu, navazují na pohádky, le gen dy a těšínský fo l klor. Básnické te x ty angažované ly ri -
ky byly mj. inspirovány poezií Ma rie Konopnické a Władysłava Broniewského. 
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V básnické sbírce Jasmínové noci (1959) spatřovala kri ti ka vli vy po ezie Le o po l da
Staf fa, o Jasiczkově básnické tvorbě se psa lo jako o náladové ly ri ce osobního tónu, jež
charakterizují stoicko-melancholické re fle xe, senti menta li s mus a cit pro krásu. Pod le
L. Ma r tin ka si Hen ryk Ja si czek os vo jil dobově frekventované básnické fo r my, jakými
byly óda, po ema, ba la da, píseň a hy mnus. V 60. le tech 20. století byl básník silně ov liv- 
něn současnou českou a slo ven skou poezií, ze starších umělců zejména tvor bou Jiřího
Wo l ke ra, Sta ni s la va Ko stky Ne u man na a Jo se fa Hory. V básnických sbírkách Ji z vy pa-
měti (1963) a Zamyšlení (1969) se setkávají všechny dosavadní mo ti vy Ja si cz ko vy tvor -
by. Lyrický sub jekt v nich hodnotí své zkušenosti a hledá stěžejní mo tiv své exi sten ce.
Klíčovými mo ti vy sbírek je pro ble ma ti ka války a jejích následků. Ma r ti nek podotýká,
že zralá po ezie sbírky Zamyšlení „re zi g nu je na jednoznačná řešení prvních sbírek”, je
skeptická, věrná určitým hodnotám a zásadám, básník v ní neustále hledá své místo
v měnícím se světě. Au to ra mo no gra fie ve druhé ka pi to le také zajímá specifické po sta-
vení Ja si cz ko vy po ezie v regionální literatuře Těšínska, za sta vu je se u cha ra kte ri stic-
kých motivů jeho básnické tvor by, ke kterým patří mo tiv hor, mo tiv kříže, související
s myšlenkou polského me sia ni s mu, mo tiv ru kou, očí, trávy a existenciální mo tiv smrti.

Li bo ra Ma r tin ka také fa s ci nu je sakrální a profánní v básníkově ly ri ce. Tvrdí, že Ja -
siczko va ob ra z nost v básnických te x tech ze 60. let 20. století čerpá z li tu r gie ve spojení
s přírodními jevy. Ci tu je názor Ed mun da Ro s ne ra, zna l ce Ja si cz ko va díla, jenž kon sta -
tu je, že básníkova tvor ba ni k dy nevy ka zo va la „prvky ateistické pro pa gan dy, do kon ce
na opak zdůrazňovala spojení s křesťanstvím, byť je nom v jeho folklorní formě”. Klíčo-
vým sym bo lem díla H. Ja si czka je strom, který není po uze me ta fo rou, ani apo stro fou,
mno h dy se stává sym bo lem člověka, strom se rovněž spo ju je s ti chem a s časem. Bílá
ba r va je sym bo lem sva to sti, chvály, znovuzrození, mi lo sti, čistoty, ne vin no sti, naděje
a pro sto ty. Básník touží po sakrálním, ono „sakrální” se rea li zo va lo v sekularizovaném
vědomí tvůrce jako ontologický jev samotné tvor by. Do druhé ka pi to ly or ga ni c ky
zapadají Martínkovy úvahy nad vzta hem li te ra tu ry a hu d by v díle Hen ry ka Ja si czka.
V této pod ka pi to le literární vědec hledá hudební mo ti vy v básníkových literárních te x -
tech a současně ho zajímají zhudebněné Ja si cz ko vy te x ty skla da te li. Hu de b nost básnic-
kého te x tu vy stu pu je do popředí zejména v Jasiczkových stylizacích horalského be skyd- 
ského fo l klo ru ve sbírce Vytesané sekeřicí, v níž je přítomna písňová fo r ma. Pod le Li -
bo ra Ma r tin ka vstupují do básníkova literárního díla ne jen oso b no sti li te ra tu ry, ale také
hu d by (Cho pin, Bach, Be e t ho ven, Pa ga ni ni, Sme ta na). Klíčovou roli v Jasiczkově po -
ezii mají ho u s le. I český výbor z básníkovy po ezie, který v roce 1962 edi to val Oldřich
Ra faj, nese název Krásné jak ho u s le. Hudební mo ti vy se mno h dy objevují ve fun kci loci 
com mu nes, jsou jedním z hlavních znaků po ezie Hen ry ka Ja si czka a funkčně se podílejí 
na estetické hodnotě básně. Ja si cz ko vy te x ty zhudebňovali např. Paweł Rdacz, Eu ge -
niusz Fie r la, Paweł Ka le ta, Fi lip Ma cu ra, Ta de usz Sy gie ty ń ski a Jó zef Świ der. 

Třetí ka pi to la je věnována Jasiczkovým prozaickým pracím (pub li ci sti ce, roz hla so-
vým pořadům a reportážím ze zahraničních cest). Rozhlasové pořady, ke kterým na psal
H. Ja si czek scénáře, měly různou te ma ti ku. Ma r ti nek vzpomíná te x ty se společenskou
te ma ti kou, jež jsou komentářem aktuálních událostí na českém Těšínsku nebo jsou
svázány s historií Těšínského Sle z ska. Dále se jedná o te x ty s te ma ti kou lidové ku l tu ry
a fo l klo ru. Poslední sku pi nu textů tvoří scénáře pořadů věnovaných literární tvorbě
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Henry ka Ja si czka. Umělcovy reportáže ze zahraničních cest vycházely nejdříve časopi-
secky v „Hla su těšínského kra je” a v kulturně-společenském měsíčníku pro pol skou
menšinu „Zwrot”. Byly vydány ve dvou knihách – Černé moře je modré (1961) a Přive- 
zu ti krokodýla (1965). První sva zek přináší au to ro vy reportáže z ce sty k Černému moři, 
druhý pak zápisky z cest na Kubu, do Řecka, Egy p ta, na Blízký východ do Pa le sti ny,
Sýrie, Li ba no nu a Jordánska. Ja si cz ko vy reportáže jsou zdařilé, básnické, pi sa tel kla de
důraz na výchovný aspekt svého te x tu a obrací se v nich výlučně k regionálnímu pol-
skému čtenáři.

Ve čtvrté ka pi to le mo no gra fie se Ma r ti nek zamýšlí nad te ma ti kou hu mo ru v díle
Henry ka Ja si czka. Au tor připomíná intenzivní zájem o ko mi ku v re gio nu českého
Těšínska. Jsou vzpo me nu ty dvě práce, a to so u bor ane k dot v těšínském nářečí Matějův
smích (1986) Ludvíka Cien cały a humoristická kni ha Zapomenutý svět (1972) Pawła
Ku bi sze. H. Ja si czek je au to rem so u bo ru hu mo re sek psaných v těšínském nářečí Bes-
kydské hu mo re sky (1959), jež jsou do dnes populární mezi polskými čtenáři na Těšín-
sku. Au tor v kni ze mistrně používá situační hu mor a vy kre s lu je pro fa na ci lidových zvy- 
ků, obyčejů, obřadů v dětsky nevinném po hle du na svět.

V páté ka pi to le zajímá Li bo ra Ma r tin ka poměr sebe i den ti ty ke skupinové identitě
v pamětech H. Ja si czka. V rámci vzta hu osobní iden ti ty ke skupinové (národní) identitě
existují odlišné tra di ce, odlišné ideové po sto je, mezi nimiž člen národa volí v so u la du se 
životní zkušeností, která zfo r mo va la jeho oso b nost. U Hen ry ka Ja si czka jsou ony po sto -
je reflektovány v nepravidelně vedeném zápisníku či deníku, v němž se prolínají vzpo-
mínky či paměti spo lu s deníkovými záznamy, jež jsou součástí au to ro vy literární po-
zůstalosti.

Šestá ka pi to la je věnována závěrečné fázi Ja si cz ko vy literární tvor by V ní se klíčo-
vými mo ti vy stávají mo ti vy pa sti nebo stěny, které nabývají pod oby sym bo lu bytí ly ric-
kého sub je ktu v období normalizačního bezčasí. Současně básník prolíná homérské
a beskydské mo ti vy nebo biblické mo ti vy s mo ti vy z beskydské horalské ku l tu ry, setká- 
me se rovněž s alu ze mi na kanonická díla evropské li te ra tu ry. Hen ryk Ja si czek vsto u pil
rovněž do li te ra tu ry pro děti a mládež, jak se re ci pient mo no gra fie může přesvědčit
v sedmé ka pi to le. Dětským čtenářům věnoval tvůrce kni hu Vyprávěj pohádky z mého
kra je (1968). V kni ze využívá au tor pohádkových motivů čerpaných z lidové pohádko-
vé tra di ce. Kraj se Ja si cz ko vi stává sy no ny mem ku l tu ry a ja zy ka národa, kam spi so va tel 
patří, což souvisí s au to rskou i osobní iden ti tou. Básně kni hy jsou seřazeny pod le sle du
ročních období a jsou výsledkem metafyzické kri ze au to ra, jakýmsi výkvětem jeho no -
sta l gie. Výsledkem regionálně zabarvených básní, navazujících na slezský nebo ta tran-
ský fo l klor, či na konkrétní místa, je výchovný záměr – básně napomáhají k výchově
k vlastenectví, k získání po ci tu regionální příslušnosti čtenáře, i ke vzta hu k přírodě
a k lidem. Hen ryk Ja si czek se ve své dětské kni ze nechává in spi ro vat zejména lidovými
pohádkami, pověstmi a le gen da mi. Li bor Ma r ti nek dále píše, že kni ha Vyprávěj pohád-
ky z mého kra je „se neo me zu je po uze na práci s dětmi ve škole, ale má své místo i v do- 
mácí knihovničce, například při uvádění dítěte do světa po ezie, beskydského re gio nu,
horské kra ji ny a její osobité atmosféry, což vše ve výsledku napomáhá k utváření etické
vnímavosti a po ci tu krásy… Ja si cz ko va po ezie pro děti je charakterizována po eti c kou
fantazií, originální obrazností v ko m bi na ci s ly ri s mem a jemným hu mo rem”.
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Osmá a devátá ka pi to la přináší ve l mi cenné, podrobné komentáře Li bo ra Ma r tin ka
k Jasiczkově ko re spon den ci se spi sova tel ka mi An nou Ka mie ń skou a Ewou Mi le r skou.
Desátá ka pi to la věnuje po zo r nost Jasiczkovým básnickým dedikacím a parafrázím,
jedenáctá pak re ce pci literárního díla Hen ry ka Ja si czka v českém literárním kon te x tu.
Z významných literárních kritiků a historiků, kteří od kon ce 50. let 20. století re fle kto -
va li spi sova te lo vo dílo, jsou vzpo me nu ti Alo is Si vek, Mi lan Rusinský, Drahomír Šajtar, 
Oldřich Ra faj, Jiří Svo bo da a Erich So j ka.

Mo no gra fie Li bo ra Ma r tin ka o básníkovi a pro za iko vi Hen ry ku Ja si cz ko vi má za kla- 
datelský význam pro českou i pol skou literární hi sto rio gra fii, je pečlivě připravena
a splácí dluh jedinečnému tvůrci polského ja zy ka v re gio nu českého Těšínska. Plně vě-
říme, že se naplní přání literárního hi sto ri ka Li bo ra Ma r tin ka, jenž v závěru své práce
na psal: 

Dílo Hen ry ka Ja si czka si pro své četné nadčasové a humanistické hod no ty za slouží širší zpřístupnění
českému čtenáři, po zo r nost literární kri ti ky a literárních historiků. Ja si cz ko vo literární dílo má své důležité
místo v dějinách písemnictví České re pu b li ky.

Lukáš Průša, Ostra va

Lu bo mir Hampl, Pta c two we fra ze o lo gii cze skiej i pol skiej.
Konce ptua li za cja – ob raz – od zwier cied le nie, Bie l sko - Biała

2012, 257 s. ISBN 978–83–62292–47–9.

Lu bo mir Hampl w mo no gra fii Pta c two we fra ze o lo gii cze skiej i pol skiej. Kon ce p tu -
ali za cja – ob raz – od zwier cied le nie  przed sta wił ana li zę kogni tywno- po rów nawczą cze -
sko- po l skiej fra ze o lo gii z pola se man tycz ne go PTA C TWO. Pra ca obe j mu je wstęp, czte ry
za sad ni cze roz działy, za ko ń cze nie, bi b lio gra fię oraz stre sz cze nie w ję zy ku cze skim i an -
gie l skim. 

We Wstę pie au tor za kre śla pole ba da w cze, któ rym się za j mie w pra cy.
Pie r wsze dwa roz działy są po świę co ne teo re ty cz nym roz wa ża niom na te mat fra ze o -

lo gii i idio ma ty ki w języ ko z na wstwie pol skim i cze skim (m.in. fun k cja, źródła, za po ży -
cze nia ję zy ko we, kla sy fi kacja, od mien ność uję cia jed no stek fraze olo gi cz nych itp.). Mo -
że my tu rów nież zna leźć po wie dze nia i przysłowia lu do we, po rze kadła, pro gno sty ki.
Wa r to tu zwró cić uwa gę, że owe roz wa ża nia teo re ty cz ne opa r te są na ba da niach naj -
nowszych kie run ków lin g wi sty ki, ja kim jest języ koz na w stwo kog ni ty w ne. Z tego wzglę-
du na stę pu je ro ze j ście się ujęć fraze olo gi cz nych w pol skim i cze skim ję zy ko znawstwie,
opa r tych na tra dy cy j nym po dej ściu i uję ciu naj no wszym (np. Fran tiška Čermáka we fra -
ze o lo gii cze skiej i Wo j cie cha Chle b dy w języ ko z na wstwie pol skim). Z tego wzglę du
au tor oma wia nej pra cy w czę ści teo re ty cz nej po da je li cz ne przykłady, dzię ki cze mu
czy te l nik nie będący ję zy ko z nawcą jest w sta nie zro zu mieć, co kry je się pod po szcze gól -
ny mi po ję cia mi.
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Trze ci roz dział po świę ca Au tor me ta fo ry ce i sym bo li ce, kon cen tru je się na po ja wia-
jących się wa r to ściach, oce nia niu, konwe ncjo nali za cji i ję zy ko we mu ob ra zo wi świa ta,
po ję ciom ste reo ty po wym i zna cze niu le kse mu (w slan gu, gwa rze ucz nio wskiej, ję zy ku
spo r to w ców, żołnie rzy uży wa nym pod czas wy ko ny wa nia za wo do wych obo wiązków
i wre sz cie „ję zy ku” uży wa nym w śro do wi sku krymi nalno- prze stę pczym, trud nym do
zro zu mie nia oso bom nie mającym nic wspó l ne go z tym śro do wi skiem).

Czwa r ty roz dział po świę co ny jest konce ptua li za cji i kogni tywno- porów naw czej
ana li zie cze sko- po l skiej fra ze o lo gii, dzielącej się na trzy pod po la: PTA C TWO DO MO WE,
DZI KIE PTA C TWO NIE DRA PIE Ż NE oraz DZI KIE PTA C TWO DRA PIE Ż NE. Ana li za uka zu je,
że za rów no ce chy ze w nę trz ne (wygląd, czę ści ciała), jak  i ce chy cha ra kte ru człowie ka
mo ż na od nieść do zja wisk meta fo ry cz nych, związa nych z pta ka mi (jak Au tor na zy wa
to: po ka zać w pro sty, zro zu miały dla wię kszo ści od bio r ców spo sób). Tym samy po -
twier dza on, że po wie dze nia, idio my, przysłowia, po rze kadła itd. są na stę p stwem ob se r -
wa cji nie ty l ko wyglądu  i cech człowie ka, ale ta k że zwierząt i ich re la cji wzglę dem
człowie ka. Obse r wa to rem nie jed no krot nie jest prze cię t ny, pro sty w swym wy kształce -
niu człowiek, któ ry post rze ga świat w re la cji do ka te go rii „po ży te cz ne dla człowie ka”
i po rów nu je ce chy człowie ka do za cho wa nia zwierząt, w tra f ny spo sób od dając in ten sy -
w ność cech i uczuć lu dz kich za po mocą ty ch że za cho wań. Li cz ne przykłady w ję zy ku
pol skim i cze skim umie js co wio ne w bez po śred nim sąsie dztwie po ka zują, jak wie le
wspó l nych cech mają oba te ję zy ki, bar dzo czę sto zna j du je my tu zwro ty brzmiące iden -
ty cz nie lub pra wie iden ty cz nie w obu ję zy kach.  Au tor opi su je rów nież se man ty kę po -
szcze gó l nych jed no stek fraze olo gi cz nych, zwra cając szcze gólną uwa gę na ró ż ni ce wy -
stę pujące w ro zu mie niu po szcze gó l nych zwro tów. Tym sa mym kre śli on to ż sa my, ale
i od mien ny ję zy ko wy ob raz świa ta w tak bli skich typo lo gi cz nie i ge ne ty cz nie ję zy kach.

Mo no gra fia Lu bo mi ra Ha m p la Pta c two we fra ze o lo gii cze skiej i pol skiej. Kon ce p tu-
a li za cja – ob raz – od zwier cied le nie jest cen nym źródłem in fo r ma cji na te mat fra ze o lo -
gii i idio ma ty ki związa nej z po lem PTA C TWO, pracą prze zna czoną prze de wszy stkim dla 
czy te l ni ka wyspe cjali zowa ne go w języ koz na w czym opi sie zja wisk rze czy wi sto ści ota -
czających człowie ka, ale ta k że z chę cią się g nie po nią czy te l nik nie będący ję zy ko-
znawcą, chcący po znać zna cze nie po szcze gó l nych zwro tów i szu kający zro zu mie nia,
dla cze go człowiek się ga po świat zwierząt, by opi sać (czy na zwać) ce chy własne.

Ali na Zi m na, Ra ci bórz

Fran ci szek Na stu l czyk, Průvodce slepého psa, Ostra va,
Pro ti m luv, 2014, 155 s., ISBN 978–80–87485–18–7.

Nakladatelství Pro ti m luv se sídlem v Ostravě vy da lo v r. 2014 s pod po rou gran tu
Mini ste r st va ku l tu ry ČR a Generálního konzulátu Polské re pu b li ky český výbor z po e-
zie Fran ci sz ka Na stu l czy ka Průvodce slepého psa.
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Fran ci szek Na stu l czyk je rodákem z Bystřice nad Olší, kde se 22. 8. 1957 na ro dil.
Z jeho živo to pi su připomeňme, že po absolvování základní školy s polským ja zy kem
vyučovacím v Bystřici nad Olší vy stu do val Lesnické odborné učiliště v Bílé, ma tu ro val
na Střední průmyslové škole dřevařské v Hranicích. Stu do val na těšínské pobočce
Slezské uni ve rzi ty v Katovicích a ve stu diu pe da go gi ky a fi lo zo fie pokračoval na Ja-
gellonské univerzitě v Krakově, kde ab so l vo val v r. 1983. Vzdělání si rozšířil post gra -
duálním stu diem in for ma ti ky a tělesné výchovy na Te ch ni ce v městě Bie l sko - Biała, kde 
se oženil a kde trva le žije.

Svou literární dráhu zahájil ještě v době svého po by tu na českém Těšínsku aktivní
účastí v Klu bu mladých Groń při PZKO v Bystřici nad Olší a stále se účastní nejrůz-
nějších literárních akti vit v re gio nu. Jako jeden z nejzajímavějších současných básníků
Těšínského Sle z ska je (na rozdíl od Gu sta wa Mo r cin ka nebo Je rzy ho Sta ni s la wa Po -
laczka) zařazován do okru hu polských autorů českého Těšínska i v regionálně za-
měřených slovnících (např. Fran ci szek Na stu l czyk, in: W górę do li ny – Za ol zia ńs cy lu -
dzie pió ra, ed. Jan Ko rzen ny a Władysław Si ko ra, Český Těšín, Zrze sze nie Li te ra tów
Pol skich w Re pu b li ce Cze skiej, 1992 s. 38–39) nebo v literárněhistoricky pojatých syn-
tézách (Li bor Ma r ti nek, Polská po ezie českého Těšínska po roce 1920, Opa va, Slezská
uni ve rzi ta, 2006).

Jako básník debu to val na stránkách časopisu pro mládež Og ni wo v Českém Těšíně
v r. 1978. V r. 1985 přispěl do al ma na chu Spo t ka nie a patřil k těm autorům, kterých si
povšimla literární kri ti ka. V polské edi ci ostravského nakladatelství Pro fil měla vyjít
Na stul czy ko va sbírka Szept wia tru, ale k vydání už nedošlo. De bu to val o několik let
později sbírkou Tam za po zo r nie prze zro czy stym po wie trzem (Český Těšín, 1993), poté
následovaly sbírky Czas i obe cność (Český Těšín, 1994), Ćmy i inne wie r sze (Bie l sko -
 Biała, 1997), Je sień stu le cia (Bie l sko - Biała, 2000), Prze wod nik śle pe go psa (Bie l sko -
 Biała, 2003), Przy pa d ko wa wie cz ność (Bie l sko - Biała, 2006), Hölderlin ma lu je (Bie l -
sko - Biała, 2009) a Mi lion mści wych okru chów (Bie l sko - Biała, 2014). Básněmi přispěl
do celé řady antologií, sborníků a almanachů, ukázky ze své tvor by uveřejnil na strán-
kách mno ha no vin, časopisů a kalendářů.

Díky finanční podpoře mo hlo nakladatelství Pro ti m luv re a li zo vat skutečně obsáhlý
a poměrně reprezentativní průřez poezií bystřického rodáka. Výbor ob sa hu je ukázky ze
všech Nastulczykových sbírek kromě poslední Mi lion mści wych okru chów, vesměs
vždy o něco málo více než de se ti básní z každé kni hy s výjimkou sbírky Prze wod nik
śle pe go psa, z níž je přeloženo 23 čísel a Hölderlin ma lu je (21 překladů). Ta kto má vý-
bor přes 150 stran te x tu. Překladatelkou celého so u bo ru se sta la rodačka z Krno va Len -
ka Ku har Daňhelová (23.1.1973), která je sama básnířkou a prozaičkou. Kromě toho se
v Benešově u Pra hy, kde žije se svým manželem, slovinským básníkem Pe te rem Ku ha -
rem, roz ho d la or ga ni zo vat jed nou ročně literární fe sti val Stra nou, jehož sedmý ročník
proběhl v červnu 2014. Do de jme, že Nastulczykův výbor byl prezentován na 8. ročníku
literární přehlídky Pro tim lu v Fest v Ostravě ve dnech 15.–17. října 2014. Len ka Daňhe-
lová ve svém spíše osobně laděném, než literárněkriticky či interpretačně pojatém do -
slo vu k výboru z Nastulczykově po ezii po pi su je, jak se s ním seznámila a jak došlo ke
vzájemné spolupráci. Je třeba pod ot k no ut, že na tom měl určitou zásluhu i au tor píšící
tyto řádky. 
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Před pár lety mě os lo vil básník Paweł Szy deł, s nímž jsem se seznámil osobně na
Mezinárodním básnickém li sto pa du v Po zna ni (Mię dzy naro do wy Li sto pad Po ety cki)
v r. 2004, abych jako překladatel a aktivní propagátor česko-polských literárních vztahů 
spo lu pra co val s časopisem Po bo cza ve Wię c bor ku. Ten ne j pr ve vycházel v tištěné, poté
po uze v elektronické ve rzi. Překlady z češtiny a slovenštiny do polštiny přispíval do Po -
bo cza i Fran ci szek Na stu l czyk. Kra je ń skie Sto warzy sze nie Ku tu ra l ne w Wię c bor ku zor -
gani zo va lo v r. 2005 setkání autorů – spisovatelů, literárních kritiků, překladatelů – ve
Wię c bor ku a v jeho okolí. Na setkání jsem s se bou přibral i Len ku Daňhelovou, kte rou
jsem znal z jejího působení v okresním týdeníku Pa triot v Bruntále. V r. 1998 začala
Daňhelová pu b li ko vat na internetovém publicistickém situ iRe gion, pokoušela se také
o vlastní au to rskou tvor bu. Od té doby sty ky Daňhelové s pol skou ku l tu rou a jejími
tvůrci zintenzívněly, byla jí svěřena česká re da kce internetového časopisu Po bo cza,
později se pokoušela i o první překlady z polštiny do češtiny, často za kon zu l ta ce Fran -
ci sz ka Na stu l czy ka: 

[...] z Fran ka, jak ho důvěrně os lo vu ji, se stal můj redakční ko le ga – společně jsme se pokoušeli co
nejdříve obo ha tit časopis o české a slovenské au to ry, je jichž básně Fran ci szek překládal do polštiny. Dalšími
na řadě byli běloruští literáti, přibývali další a další země. Později vzni kla i česká ve rze časopisu, a po stu -
pem doby se tak zdálo, že šéfredaktorův sen se začíná plnit – k polské a české přibyla ještě srbská a slovinská
pod oba (Len ka Daňhelová, Do slov, in: Fr. Na stu l czyk, Průvodce slepého psa, s. 148). 

Len ka Daňhelová přitom polštinu ni k dy ne stu do va la, naučila se ji sama, ale právě
Nastu l czyk jí byl „neocenitelným pomocníkem během překládání” (Na stu l czyk, Prů-
vodce slepého psa, s. 148). Za výsledek ne s la jako re da ktor ka odpovědnost sama, „ale
on byl živoucím výkladovým slovníkem, ochotným kdy ko li po mo ci s ja ko u ko li ne jas-
ností či překladatelským oříškem,” mno h dy „doplňoval potřebný kon text” (Na stu l czyk,
Průvodce slepého psa, s. 149). Kromě práce v Po bo cza si oba redaktoři psa li o tom, co
právě dělají, posílali si své nové básně či sbírky a ce lou řadu veršů si vzájemně překlá-
dali. Z Len ky Daňhelové se časem sta la aktivní překladatelka. Kromě četných časopi-
seckých překladů knižně vyšel její překlad sbírky básní Fran ci sz ka Kameckého Nářek
kněze (Pra ha 2007), výbor z po ezie Ry szar da Krynického Magnetický bod (Ostra va
2010), Ge no we fy Jakubowské-Fijałkowské Něžný nůž (Ostra va 2011) a román Wiesła-
wa Myśliwského Traktát o louskání fazolí (Pra ha 2010).

Věnujme nyní po zo r nost úrovni překladu výboru Průvodce slepého psa. Jak na zna-
čila překladatelka sama ve svém do slo vu, s au to rem, který jí „pro zra dil, že je vlastně
trilingvní, pro tože se na ro dil na česko-polské-slovenském pomezí” a „jeho prvním ja zy -
kem je polština, v níž psal své básně” (Na stu l czyk, Průvodce slepého psa, s. 148), kon -
zul to va la především významovou stránku básní a je jich literární kon text. Tady oba, jak
překladatelka, tak kon zu l tant a au tor východiskového te x tu v jedné osobě, od ve d li vce l -
ku solidní práci. Problémem, který není veliký, ale přeci jen stěžuje přesnější vnímání
Na stu l czy ka jako básníka prezentovaného tímto výborem, je spíše otázka větné skla d by, 
čili básnické syn ta xe a s tím neodmyslitelně spojený problém básnického ry t mu. Daňhe- 
lová si totiž neuvědomuje, že polská větná skla d ba se liší pořádkem slov ve větě od věty 
české, takže překládá doslovně polské větné fráze do češtiny, které pak v češtině jako
cílovém ja zy ce jdou pro ti jejímu du chu, její syn ta xi. Přitom je třeba brát do úvahy, že
jde o básnickou syn tax, narušující větu její záměrnou segmentací do veršů. Ry t mus
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básně v češtině má svá zažitá pra vi d la, která lze samozřejmě překračovat, ale funkčně,
například v důsledku potřeby naplnění básnického me tra, rýmu či syntaktických fi gur,
zejména vzniklých hromaděním hlásek (aso nan ce, kon so nan ce apod.). Nesprávným
větným členěním a ne lo gic kou větnou sta v bou i ve volném verši, jenž u Na stu l czy ka
převažuje a na což ne l ze při překladech hřešit, vznikají veršové ce l ky, které sice neztrá-
cejí nic ze svého významového sdělení, ale na čtenáře působí značně toporně. Dobře je
to vidět na básni „k čemu” (v originále „po co” ze sbírky Ćmy i inne wie r sze, s. 13):
verš „[...] obcy mi był płacz | za cza sem mi nio nym” překládá Daňhelová jako „hořeko-
vání nad uplynulým časem | mi bylo cizí”. Podobně je tomu i jin de, např. v básni „nic”
(ze sbírky Je sień stu le cia, s. 21): „W tym domu opu sz czo nym przez czas | Za mk nięty
je stam jak w pułapce”; „V tom opuštěném domě jsem občas / chy cen jako v pa sti” (Na -
stu l czyk, Průvodce slepého psa, s. 58). To po r nost překladu se týká ne jen nevhodného
ponechání slo ve sa být a příslovce času na kon ci řádku, ačkoli by se měly v českém
překladu ob je vit na začátku řádku druhého, ji nak zde tyto dva slovní dru hy takříkajíc
bezprizorně „visí”, ale vy sky tu je se zde i významová chy ba, pro tože dům je opuštěn
časem („przez czas”), ni ko li tedy, jak su ge ru je překlad, je v něm lyrický sub jekt „občas
chy cen”. A tak by chom mo hli pokračovat. V tiráži se nicméně dočteme, že dalším spo -
lupa cha te lem, podílejícím se na výsledné podobě překladu, je další di le tant – Jo sef Mle -
j nek (známý jako „také překladatel z polštiny”), který text výboru z Na stul czy ko vy po -
ezie „redakčně přehlédl”; občas li tu ji, že se překladů některých velkých polských
básníků, jako třeba Czesława Miłosze, ne u jal místo Mle j n ka někdo jiný a zkušenější,
po ezii lépe cítící, jako je namátkou Václav Bu rian nebo Vla sta Dvořáčková. Mle j nek
přitom přehlédl i chy by v sémantice překladu, o ne do tažení te x tu z hle di ska současné
pod oby Pra vi del českého pra vo pi su ani nemluvě. Elévské chy by v trans la ci ne ch ci Len -
ce Daňhelové vyčítat, začátky bývají vždy c ky těžké a žádný učený z nebe ne spadl, pří-
slovečný pes je totiž zakopán jin de – Daňhelová básnickou syn tax totiž ne jen neovládá
jako překladatelka, ale ani ji nezvládá ve své vlastní po ezii, jak uka zu je i její poslední
autorská sbírka básní Hořem (Ostra va, Pro ti m luv, 2014), která za chy cu je autorčin sou-
časný vývoj v ob la sti ly ri ky in sta tu na scen di.

Nicméně v době, která skutečné po ezii příliš nepřeje, nepočítám-li různé příležitost-
né básnění zjevných či skrytých grafomanů u nás i v Pol sku (české Těšínsko z toho ne -
vyjímaje), jsem upřímně rád za tak obsáhlý český výbor z po ezie Fran ci sz ka Na stu l czy -
ka, jemuž jsem literárněkritickou po zo r nost věnoval několikrát, mj. na strákách „Zwro -
tu” (Je sień stu le cia. Nad po ezją Fran ci sz ka Na stu l czy ka, „Zwrot” 2012, č. 10, s. 41–43) 
nebo jin de (Čas a přítomnost. Nad poezií Fran ci sz ka Na stu l czy ka, „Britské li sty” 2009,  
27.5., nestr.; Nastulczyk František, in Kulturněhistorická en cy klo pe die Sle z ska a se ve ro- 
východní Mo ra vy, N–Ž. Ostra va, Ústav pro regionální stu dia Ostravské uni ve rzi ty,
2005, s. 26), takže mám jeho tvor bu dobře načtenou.

Li bor Ma r ti nek, Opa va
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Kro ni ka



Vladimír PATRÁŠ

Ka te dra slovenského ja zy ka a komunikácie
na Filo zo fi c kej fa ku l te Uni ve rzi ty Ma te ja Bela

v Ban skej By stri ci v re zo nan cii mi nu lo sti a výziev
Univerzita sa v pojmovom-terminologickom vymedzení a tradičnom zmysle

poníma ako vrcholná, rokmi vytvarovaná a teóriou i praxou overená us tano-
vizeň vedy, vzdelávania a kultúry. Svojím nezastupiteľným spoločenským po-
stavením a odborným poslaním predstavuje dôkladne ustrojený systém so syn-
chrónne pevnou a najmä funkčnou vzťahovou sieťou, ktorá všestranne reaguje
na dynamické podmienky, predpoklady a požiadavky v dobovom i per spek tív-
nom význame.

V univer zit nej štruk túre obzvlášť dôležité mi esto na dobúda kate dra. Jej vy -
medzenie a pôso be nie sa v hi er ar chii súčastí stáva priam výsadným. Takéto
postav enie sa môže up latniť a napĺňať najmä vtedy, ak máme na mysli vy vi nuté
pra co visko s dlho dobo pes tovanými, us ta vične overovanými a hod no tovo upev- 
ňovanými tradíciami, so špe ciali zovaným a prínosným pro gra mom a najmä žia -
danou, všeobecne rešpek tova nou vedecko- vzdelávacou ori entáciou, ktorú pod -
po ruje úsilie vskutku účinne napĺňať svoje vážne po sla nie v mod er nej vzde la -
nost nej spoločnosti. 

Jednu z nosných vedeckovýskumných, vzdelávacích a sociokultúrnych sú-
častí Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predstavuje
Katedra slovenského jazyka a komunikácie (KSJK). Jej účinkovanie po organi -
začnom rozčlenení v roku 2013 nadväzuje na dobre známu tradíciu slo va kistic-
ko- učiteľského vzdelávania, ktorá sa inštitucionálne pestuje už od roku 1954,
teda od začiatkov vysokoškolského vzdelávania v centre Slovenska.

Načrt nime vývi novú líniu, ktorá vyús tila do vzniku KSJK a po tom pri blížme 
nosné ambície a per spek tívy kate dry ako jedného z nás tupníckych pra covísk. 

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  5
Racibórz 2016



V jadre lingvisticko-slovakistickej vetvy pôvodnej Katedry slovenského
jazyka a literatúry vždy panoval záujem o prirodzený jazyk, jazykovedu, súbež-
ne s pragmatickým obratom programovo obohacovaný o ľudskú komunikáciu,
komunikačnú kultúru a aplikované smery. Lingvistika a vzdelávanie v sloven-
skom – národnom, materinskom, štátnom – jazyku postupne získali v prajnom
a zároveň náročnom banskobystrickom prostredí svoje konkurencieschopné po-
stavenie v  domácej a medzinárodnej vede, výskume a vysokoškolskom štúdiu.
Dialo sa tak najmä prítomnosťou a účinnou konšteláciou pilierových osobností,
ktoré na katedre životodarne a prínosne pôsobili počas viac než päť desaťročí.
Pracovisko od polovice 80. rokov 20. storočia prostredníctvom neformálneho,
nepočetného, ale ideovo vyprofilovaného a už dostatočne ustáleného osob nost-
ne-odborného združenia (Banskobystrickej sociolingvistickej školy) koncipuje
a prínosne vykonáva interdisciplinárne diferencované bádania s rozšírením
funkčného záberu na vybrané, aktuálne a nezriedka atraktívne komunikačné sfé- 
ry, vrátane pedagogicko-didaktickej, mediálnej, socio-, psycho- a an tro pokultúr- 
nej oblasti.

Počas uplynulej viac než pol stovky rokov vzišli z pod net nej kate drovej pôdy 
vi ac erí pred sta vi te lia ja zyk oved nej slova kistiky, peda gogiky, ume nia, me diál -
neho, akade mického, spoločen ského, kultúr neho a manažér skeho živ ota. Medzi
re no mov aných ab sol ven tov pa tria verejní pra cov níci, poli tici a diplo mati, slo-
v en skí spi so vate lia, novinári, výskumníci, ri adi aci zamest nanci a, pravdaže,
kvalitne pri pra vení učite lia slovenčiny pre durčení na pôso be nie na všetkých
stupňoch škôl. Kate dra si prez ieravo vy cho vala aj „vlastné“ ve decké a peda -
gogické osob nosti, ktoré na jej pôde a s pre sahmi do roz mer nejšieho kon textu aj 
dnes pod netne roz víjajú od bor slov enský ja zyk a pes tujú ja zyk ovedné báda nia
vrátane komu ni kačných pre sa hov a aplikácií. Tak úspešne pok račujú v kated-
rových ideách, po slaní a zámeroch. [O mi este a fun gov aní pôvod nej Kate dry
slov en ského ja zyka a lit er atúry na vy sokošk olských inštitúciách v Ban skej
Bystrici a dočasne v Mar tine v rokoch 1954–1990 pozri Pa tráš, 2009; ďalšie od -
borné zdroje a prehľa dové podklady k dejinám pra co viska – pamät nice, me -
moáre (Fin dra, 2005), príležito stné pro fi lové články (Krško, 2001) – sú výbe-
rovo zachytené v zozname bib lio grafických úda jov v Zozname bib lio grafických
od ka zov.] 

Jazykovedná slovakistika rozvíjaná na katedre sa úspešne včleňovala nielen
do niekdajšieho československého lingvistického kontextu, ale aj do širšieho
vedeckého sveta a pedagogického kontextu. Katedra tak utvárala, resp. rozvíjala 
prínosné kontakty s inými kultúrami, jazykmi a jazykovými prostrediami. To-
muto smerovaniu zodpovedá aj dlhoročne vypracovaná a udržiavaná domáca
a medzinárodná partnerská spolupráca s jazykovedcami, vedeckými skupinami
a akademickými a pedagogickými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí (Bul- 
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harsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Rusko,
Slovinsko, Srbsko, Ukrajina a iné oblasti sveta).  

Zam erajme po zor nosť na súčasné pod mienky a pre javy od borného a spolo-
čenského živ ota kate dry. Po pri trva lom záu jme o hi er ar chickú štruk túru a dife-
r en covaný systém slovenčiny ako národného ja zyka sa na pôde KSJK aj v ná-
stupníckom pro file roz víja vývi nová, porov náva cia, všeobecná a aplik ovaná ja -
zyk oveda a so ci olingvis tika. Čle no via kate dry čer pajú, využívajú a obo hacujú
poznatky z komu nik ológie, medzi ja zyk ových a in terkultúrnych štúdií, me diál-
nych štúdií, všeobec nej a kog nitív nej ja zyk ovedy, di dak tiky ja zyka a aplik ova -
nej ja zyk ovedy. Medzi stále nal ie havejšie výzvy pa trí vyučova nie slovenčiny
ako ja zyka pre zah ra ničných komu ni kan tov, roz víjanie od borných kom pe ten cií
v slov en skom ja zyku pre kra janov žijúcich v zah ra ničí; výhľa dovo sa pri pra vujú 
ďalšie úče lové vzdeláva cie kurzy pre kultúrnu verejnosť. Čle no via kate dry sa
pri tom usi lujú pro gra movo zameriavať po zor nosť na poznáva cie, spoločensko-
 komunikačné a ax iologické stránky pri rodzeného ja zyka vrátane mod er nej
verbál nej a neverbál nej komu nikácie. [O pro fe sionál nom pro file nás tupníckej
Kate dry slov en ského ja zyka a komu nikácie Fi lo zofickej fa kulty UMB po dni
konšti tuova nia pozri napr. Pa tráš, 2014; Pa tráš – Lo menčík, 2014.] 

Odbornému areálu katedrových aktivít zodpovedá aj ponuka potrebných,
primeraných študijných programov na všetkých troch stupňoch vy sokoškolské-
ho štúdia. Personálne, kvalifikačne a materiálno-technicky vybudovaná, konku-
rencieschopná KSJK má na ne všestranné predpoklady a všetky potrebné opráv- 
nenia vrátane platnej akreditácie. Katedrovú zostavu utvára 9 zamestnancov na
funkčných miestach. V jej štruktúre pôsobia 2 univerzitní profesori (v tom 1 Dr. 
h.c.), 3 docenti (z nich 1 zvažuje započatie inauguračného konania) a 4 odborní
asistenti (všetci s akademickým titulom PhD.; z nich najmenej 1 sa neta-
jí ambíciami na otvorenie a rozvinutie habilitačného pokračovania).

Vedeckovýskumný, publikačný, osobnostný a záujmový svet členov KSJK
dlhodobo a systematicky utvárajú tieto nosné okruhy:
a) jazykovo- komunikačná prob lema tika vy ber aná, skúmaná a pred sta vovaná

v systémo vom pro file, dejin nom pri ereze a súčas nom dy namickom ponímaní,
b) his torická a porov náva cia ja zyk oveda, 
c) so ci olingvis tická, medzi ja zyk ová a me di ologická prob lema tika,
d) sys te ma tický, vi acúrovňový záu jem o vy brané komu ni kačné sféry a si tuácie

vrátane dorozu mieva nia v spoločenstvách zah ra ničných štu den tov, mi gran -
tov, azy lan tov a v tzv. ok ra jových, nezriedka so ciálne znevýhod nených sku-
pinách a sub kultúrach,

e) bežná ho vorená komu nikácia, komu nikácia po li tikov a v po li tike, v pop kul-
túre, rek lame, firemných pros tre diach, ume leckých pros tre diach a pod.,   

f) lingvisticko- didaktické vzťahy a súvis losti, 
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g) aplikovaná ja zy ko ve da a praktické pred sta vo va nie vedeckovýskumných
aktivít v pod obe popularizácie v ra doch od bo r nej a širšej kultúrnej ve re j no sti.
Uvedené vedecko-záujmové sféry podporuje ich výrazné interdisciplinárne

a interkultúrne previazanie.
Členovia KSJK predstavujú výsledky skupinových a individuálnych ve dec-

kých úsilí v podobe knižných pub likácií – vedeckých a odborných monografií,
prehľadovo-profilových diel, vysokoškolských učebníc a učebníc pre základné
školy. Angažujú a publikačne sa zviditeľňujú aj prostredníctvom vedeckých
štúdií, článkov a populárno-náučných príspevkov, a tak dosahujú domácu, ale
i medzinárodnú publicitu s patričným ohlasom. Úsilia členov katedrovej zosta-
vy s ohľadom na hlavný predmet záu jmu – slovenčinu ako národný jazyk a ko-
munikáciu – sa sústreďujú na publikovanie výsledkov vedeckovýskumnej čin -
nosti predovšetkým v slovenčine. Pravdaže, tvoriví zamestnanci katedry v záuj-
me informačného rozširovania poznatkov do medzinárodného prostredia počíta- 
jú s pribúdaním publikačných výstupov a položiek aj v iných, predovšetkým
svetových jazykoch.1 

Predstaveným zámerom zodpovedá aj koncepčné vybudovanie a skladba
ukončených, riešených a priebežne pripravovaných vedeckovýskumných pro-
jektov v rámci zahraničných a domácich podporných inštitúcií. V slovenských
podmienkach je to najmä Vedecká grantová agentúra (VEGA), Agentúra pre
podporu vedy a výskumu (APVV) a Kultúrno-edukačná grantová agentúra
(KEGA).2 Viacerí členovia katedry v tímovej spolupráci na domácom pra co vis-
ku a s partnerskými inštitúciami mimo neho znova uspeli v agentúrnej súťaži
v nateraz ostatnom schvaľovacom kole so žiadosťami o peňažnú podporu
svojich vedeckých zámerov z mimorozpočtových zdrojov.

Vedeckovýskumné a odborno-pedagogické nasadenie členiek a členov KSJK 
sa v metodicky prispôsobenej podobe dostáva aj do univerzitného vzdelávania.
Treba zdôrazniť, že KSJK je plne organizované pracovisko, uplatňujúce svoj
potenciál na jazykovednej a lingvodidaktickej línii vo všetkých študijných
programoch a formách. Ide o tieto oblasti:
a) príprava budúcich učiteľov v štu dijnom od bore 1.1.1. učiteľstvo akademic-

kých pred me tov v špe cial izácii slov enský ja zyk (a lit er atúra v koop erácii
s Kate drou slov en skej lit er atúry a lit erár nej vedy FF UMB) v kom binácii
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1 Výber z publikačnej činnosti členov KSJK v štruktúre pôvodnej Katedry slovenského jazyka
a literatúry od r. 2007 sa nachádza na http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-
a-literatury/veda-a-vyskum/publikacie [cit. 10.5.2015].

2 Prehľad aktuálneho sta vu riešených pro je ktov sa nachádza na we bo vej stránke
http://www.ff.umb.sk/ka te dry/katedra-s lovenskeho -jazyka-a- literatu ry/veda -a - vy skum/proje kty-a -
- gran ty [cit. 10.5.2015].



s ďalším pred me tom. Štu denti po ab sol vovaní mag ister ského štúdia zís ka vajú 
od borno-peda gogickú spôso bi losť na 2. stu peň zák ladných škôl a na všetky
typy stredných škôl; 

b) jed nood borový neučiteľský štu dijný pro gram 2.1.27. slov enský ja zyk a litera- 
túra. Ok rem bakalár skeho a mag ister ského štúdia má kate dra v uve de nom
od bore ak re di tovaný aj štu dijný pro gram 3. stupňa – dok to rand ské štúdium
so zam er aním na slov enský ja zyk;

c) dok to rand ské štúdium v štu dijnom pro grame a štu dijnom od bore 2.1.33. vše-
obecná ja zyk oveda, reali zované v spo lu práci s dvoma ďalšími pra co vis kami
na UMB; 

d) medziodborové štúdium slovenského ja zy ka (a literatúry) v kombinácii s cu-
dzími ja zy k mi. Ide o študijné pro gra my v študijnom od bo re 2.1.35. Pre kla da- 
teľstvo a tlmočníctvo. V súlade s profiláciou medziodborového štúdia je ling-
vistické vzdelávanie sústredené predovšetkým na súčasnú ja zy ko ve du. Pra-
covníci ka te dry v spolupráci pomáhajú zabezpečovať pre d me ty určené pre
študentov od bo ru prekladateľstvo a tlmočníctvo, ktoré sú zamerané na dô-
kladnú zna losť slovenského ja zy ka ako nevyhnutného pre d po kla du pre pro-
fesionálneho prekladateľa a tlmočníka.
Jedným zo súbežných a pri aznivých, vskutku prestížnych efek tov uskutoč-

ňova nia dok to rand ského štúdia je aj platná ak re ditácia práv na ha bili tačné kona- 
nie a konanie na vy me nova nie za pro fe sora. KSJK pot vrdzuje svoje výni močné
postav enie v štruk túre fa kulty a univer zity dvoma právami tohto najvyššieho
rangu – v slov en skom ja zyku a všeobec nej ja zyk ovede.  

Ok rem uve dených druhov štúdia kate dra uvažuje o pok raču júcich zväz koch
s Me to dickým cen trom UMB pre Slovákov žijúcich v zah ra ničí a zah ra ničných
štu den tov ako part ner, stály od borný garant a zdatný re al izátor odborno- meto-
dických kur zov pre učiteľov všetkých ty pov kra janských škôl, kultúrnych pra -
cov níkov a novinárov pôso bia cich v kra janských komu nitách Slovákov v štá-
toch Európy a sveta. 

Kate dra od akade mického roka 2015/16 per sonálne a od borne garan tuje vý-
učbu slovenčiny pre zah ra ničných štu den tov UMB a záu jem cov o štúdium na
univer zite v rámci no voak re di tovaného, v slov enských podmienk ach oje di ne -
lého bakalár skeho štu dijného pro gramu slovenčina v lingvokultúr nej kom pe ten -
cii zah ra ničných štu den tov. Na pôso be nie v tejto náročnej úlohe a zároveň hod -
not nej per spek tíve je pra co visko od borne pri pra vené a me to dicky scho pné; via-
c eré kole gyne úspešne pôso bili, príp. pôso bia na lek torátoch slov en ského ja zyka 
a kultúry v zah ra ničí (An glicko, Poľsko). 

Študijné programy s orientáciou na slovakistiku a slovenčinu ako národný
jazyk sú prednostne koncipované v tomto jazyku. Časť predmetov v študijnom
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programe 3. stupňa všeobecná jazykoveda je prezentovaná v angličtine a/alebo
v nemčine. KSJK počíta s ďalším rozvojom vzdelávania v iných, napr. slovan-
ských jazykoch podľa svojich možností a perspektív. Veľkú výzvu pre katedru
predstavujú slovakisticko-bohemistické štúdiá; tento zámer je nateraz v štádiu
koncepčných úvah.

Absolventi študijných programov v rámci pôsobnosti KSJK sú pripravení
kvalifikovane pôsobiť v širokej spoločenskej, hospodárskej a kultúrnej sfére.
Uplatňujú sa ako učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov, kvalifikovaní ved- 
ci a dobre pripravení popularizátori jazykovedy na verejnosti, jazykovo- ko-
munikačne vybavení verejní pracovníci, zamestnanci v inštitúciách kultúrneho
života a médií, pracovníci v turizme, pri spravovaní, prezentovaní a ochrane
kultúrnych pamiatok, v umeleckej produkcii, popkultúrnom priemysle a pod.
Nadobudnuté schopnosti, zručnosti a skúsenosti ich predurčujú na kompetentné
pôsobenie aj v oblasti informačno-komunikačných technológií, polygrafického
priemyslu a vydavateľskej činnosti, v mediálnej komunikácii a mediálnych
spoločenstvách, vo verejnej správe a samospráve a pod. Za hranicami Sloven-
ska – napr. v krajanských spoločenstvách – sa uplatňujú ako učitelia základných 
a stredných škôl, prekladatelia a tlmočníci, vedci, korektori a apretátori, komu-
nikační experti, asistenti, poradcovia, analytici a kultúrno-osvetoví pracovníci.

Ako sa KSJK prejavuje vo fakultnej štruktúre? Vyberme a uveďme niekoľko 
argumentov z dostupných dokumentov – výročných správ o vede a výskume
a o pedagogickej činnosti za rok 20143, zostavených podľa kritérií Akreditačnej
komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
poradného orgánu vlády:
Humanitné vedy – výstupy výskumu (atribút výstupov) 
a) slov enský ja zyk a lit er atúra, 
b) všeobecná ja zy ko ve da.

Prostredie pre výskum (atribút prostredia)
Roz sah a výsledky dok to rand ského štúdia. Počet doktorandov v oblasti

výskumu humanitné vedy v dennej a externej forme štúdia, počte dizertačných
skúšok v roku 2014.
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3 Súčasť pracovnej dokumentácie Filozofickej fakulty UMB, predkladanej na rokovanie
vedeckej rady, kolégia dekana a akademického senátu.



Tabuľka č. 1

Študijný pro gram 
3. stupňa

Ab so l ven ti Prijatí
Celkový po-
čet študujú-
cich k 1.10.

2014
Po dizertačnej

skúške
int. ext. spo lu int. ext. spo lu int. ext. int. ext. spolu

systematická fi lo zo fia 2 0 2 0 1 1 5 1 2 0 2
 aplikovaná eti ka 0 0 0 2 0 2 3 3 1 0 1
slovenský ja zyk
a literatúra 1 0 1 2 0 2 6 2 2 1 3
maďarský ja zyk
a literatúra 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1
eu ró p ske 
kultúrne štúdiá 1 2 3 1 0 1 2 6 1 4 5
všeobecná ja zy ko ve da 2 3 5 2 0 2 9 7 5 4 9
trans la to ló gia 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0
di da kti ka slov. ja zy ka
a literatúry 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
Spo lu 8 5 13 9 1 10 29 22 12 10 22

Akademická mobilita doktorandov – počet vyslaných a prijatých, priemerná
dĺžka mobility za jednotlivé roky (mobility ERASMUS, NŠP, CEEPUS a pod.):
Tabuľka č. 2

Študijný pro gram 3. stupňa Počet vyslaných
do kto ran dov

Počet prijatých
do kto ran dov

Priemerná dĺžka
mo bi li ty (v mes.)

systematická fi lo zo fia       1       0       6
aplikovaná eti ka       0       0       0
slovenský ja zyk a literatúra       0       1       4
maďarský ja zyk a literatúra       0       0       0
eu ró p ske 
kultúrne štúdiá       0       3       7
všeobecná ja zy ko ve da       2       0       6
trans la to ló gia       0       0       0
di da kti ka slov. ja zy ka a literatúry       0       0       0

Kva li ta akademických za me st nan cov.
Údaje o per sonál nom zabez pečení (stav k 31. 12. 2014):
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Tabuľka č. 3

Pra co vi sko
Počet akademických za me st nan cov

In dex 
kva li ty

 ASpo lu
s ti tu lom
pro fe sor
a DrSc.

s ti tu lom
pro fe sor

ale bo
DrSc.

s ti tu lom
do cent PhD. bez  PhD.

Ka te dra an gli sti ky
a ame rika ni sti ky  14   0   0   3   9   2 1,07

(C)
Ka te dra eti ky 
a ap li ko va nej  eti ky   6   0   2   1   3   0 1,83

(A)
Ka te dra eu ró p skych
kultúrnych štúdií   6   0   1   1   3   1 1,33

(B)
Ka te dra fi lo zo fie   8   0   2   2   4   0 1,75

(A)
Ka te dra 
ger ma ni sti ky  10   0   1   3   6   0 1,50

(A)
Ka te dra 
hun ga ri sti ky   3   0   2   0   1   0 2,33

(A)
Ka te dra 
ro ma ni sti ky  16   0   1   5   8   2 1,31

(B)
Ka te dra slovanských
ja zy kov  10   2   1   2   5   0 1,90

(A)
(3.) Ka te dra
slovenského ja zy ka
a komunikácie

  8   0   2   3   3   0 1,87
(A)

Ka te dra slo ven skej
literatúry a literárnej 
vedy

  8   0   1   3   4   0 1,62
(A)

Ka te dra 
trans la to ló gie   4   0   0   0   4   0 1,0 (C)

Spo lu  93   2  13  23  50   5 1,52
(A)

Poznamka:
V počte zamest nan cov nie sú za počítaní pra cov níci na či astkový úväzok (1 – 95 %; 3 – 50 %; 1 – 45 %),
lek tori (4) a v tzv. mimoe vi denčnom stave.

Prehľad ob je mu financií zís kaných na výskumné domáce a zah ra ničné
pro jekty v roku 2014

Tabuľka č. 4

Pra co vi sko Počet aka dem.
za me st nan cov

Pro je kty ce l kom
(€)

Z toho
zahraničné pro je -

kty (€)
Na 1 akad. za me -

st nan ca
(€)
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Ka te dra an gli sti ky 
a ame rika ni sti ky    14   14471     0 1 033,64 (A)
Ka te dra eti ky 
a ap li ko va nej eti ky     6    6725     0 1 120,83 (A)
Ka te dra eu ró p skych
kultúrnych štúdií     6          0     0 0,00 (D)
Ka te dra fi lo zo fie     8  20218     0 2 527,25 (A)
Ka te dra ger ma ni sti ky    10  14993,80     0 1 499,38 (A)
Ka te dra hun ga ri sti ky     3    2675     0 891,67 (B)
Ka te dra ro ma ni sti ky    16    3358     0 209,88 (D)
Ka te dra slovanských 
ja zy kov    10         0     0 0,00 (D)
(3.) Ka te dra slovenského
ja zy ka a komunikácie     8  10524     0 1 315,50  (A)
Ka te dra slo ven skej
literatúry a literárnej vedy     8    3611     0 451,38 (C)
Ka te dra trans la to ló gie     4     744     0 186,00 (D)
Spo lu    93 77 319,80     0 831,4 (B)

OCENENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU (ATRIBÚT OCENENIA)
A. Poz vané prednášky na kon fer en ciách

doc. Ja romír KRŠKO
– Onymické re gi stre v komunikácii a kon ta kte rozličných sociokultúr. Ku l tu -

ro we kon te ksty ję zy ka, Po bie ro wo 26. – 27. 5. 2014, In sty tut Po lo ni sty ki i
Kul turo zna w stwa Uni wer sy te tu Szcze ci ń skie go (Poľsko)

prof. Pa vol ODA LOŠ
– K cha ra kte ri stike literároným v literatúre pre deti a mládež (Funkčná

oscilácia me dzi ústnosťou a písomnosťou). Ku l tu ro we kon te ksty ję zy ka,
Po bie ro wo 26. – 27. 5. 2014, In sty tut Po lo ni sty ki i Kul turo zna w stwa Uni -
wer sy te tu Szcze ci ń skie go (Poľsko)

– Pro fi lo va nie ko m po nen tov ono ma sti ky ako vedy na základe fun go va nie
oným v te x te a kon te x te. Vlastní jména v te x tech a kon te x tech,  Brno 30. –
31. 1. 2014, Pedagogická fa ku l ta Ma sa ry ko vej uni ve rzi ty

prof. Vla dimír PA TRÁŠ
– Sociokultúrne kon te x ty vo výskumoch ho vo ro vej slovenčiny. Ku l tu ro we

kon te ksty ję zy ka, Po bie ro wo 26. – 27. 5. 2014, In sty tut Po lo ni sty ki i Kul -
turo zna w stwa Uni wer sy te tu Szcze ci ń skie go (Poľsko)
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Dr. Lu jza UR BAN COVÁ
– Zvie ra cie dys fe mi z my a ich mie sto v komunikácii, Ku l tu ro we kon te ksty ję -

zy ka, Po bie ro wo 26. – 27. 5. 2014, In sty tut Po lo ni sty ki i Kul turo zna w stwa 
Uni wer sy te tu Szcze ci ń skie go (Poľsko)

B. Člen stvo v národných a medz inárodných výboroch v oblasti výskumu
doc. Ja romír KRŠKO
– Slovenský komitét sla vi stov 
Celá KSJK
– Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Ja zy ko ved nom ústave Ľ. Štúra

SAV v Bra ti s la ve
C. Povere nia z ex terného pros tre dia na organi zova nie ve deckých 

 a ume leckých po du jatí 
doc. Ja romír KRŠKO 
– vedúci se kcie; XIX. slovenská onomastická kon fe ren cia. Bra ti s la va 28. –

30. 4. 2014, Slovenská onomastická ko mi sia pri JÚĽŠ SAV a Jazykovedný 
ústav Ľ. Štúra SAV v Bra ti s la ve 

– člen vedeckého komitétu kon fe ren cie; XIX. Mię dzy naro do wa i Ogól no po l -
ska Kon fe ren cja Ono ma sty cz na. Gnie ź no (Poľsko), 20. – 22. 9. 2014, or -
ga nizátor: In sty tut Fi lo lo gii Pol skiej UAM, Zakład Gra ma ty ki Współ-
czesne go Ję zy ka Pol skie go i Ono ma sty ki, In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej
UAM, In sty tut Ku l tu ry Eu ro pe j skiej UAM w Gnie ź nie

D.  Člen stvo v edičných radách medz inárodných ča sopi sov
doc. Ja romír KRŠKO 
– Ri vi sta Ita lia na di Ono ma sti ca. Dr. Enzo Caf fa rel li, Rím, korešpondent ta -

lian ske ho onomastického časopisu za Slovenskú re pu b li ku, od r. 2001
– Pra ce Języ koz na w cze. Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Warmiń sko-Ma zur -

skie go, Ol sztyn (Poľsko), člen redakčnej rady časopisu, od r. 2012
prof. Pa vol ODA LOŠ 
– Ku l tu ra i Edu ka cja. Vydavateľstvo Adam Ma r sza lek, Toruň (Poľsko), člen 

redakčnej rady, od r. 2008
– Cy wi li za cja i Po li ty ka. Vydavateľstvo Adam Ma r sza lek, Toruň (Poľsko),

člen redakčnej rady, od r. 2008
– Ja zyk, li te ra tu ra, ko mu ni ka ce. Pedagogická fa ku l ta Uni ve rzi ty Palackého,

Olo mo uc, člen ve de c kej rady, od r. 2012
– Ka r pa cki Przegląd Na uko wy. Ka r pa c kie To wa rzy stwo Na uko ve i Oświa to -

we, Kro s no (Poľsko), člen ve de c kej rady, od r. 2013
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prof. Vla dimír PA TRÁŠ 
– Sty li sty ka. Opolská uni ve rzi ta, Opo le (Poľsko), člen medzinárodnej re dak-

čnej rady, od r. 1997
– Stil. Belehradská uni ve rzi ta (Srbsko), člen medzinárodnej redakčnej rady,

od r. 2002
– Glot tot he o ry – In ter na tio nal Jo u r nal of The o re ti cal Lin gu i stics. Berlín –

Mníchov – Bo ston, Wa l ter de Gru y ter (Ne me c ko), člen medzinárodnej
redakčnej rady, od r. 2012.

– Czech and Slo vak Lin gu i stic Re view. Uni ve rzi ta Palackého, Olo mo uc,
Guest Edi tor, od r. 2012.

E. Člen stvo v medz inárodných a národných komisiách a porotách 
doc. Ja romír KRŠKO 
– Ko mi sia MŠVVŠ SR pre zapožičiavanie čestných názvov štátnym a súkrom- 

ným školám a školským za ria de niam.  Mini ste r st vo školstva, vedy, výsku-
mu a športu Slo ven skej re pu b li ky, člen ko mi sie, od r. 2012,

– Slovenská onomastická ko mi sia pri JÚĽŠ SAV v Bra ti s la ve
– Slovanská onomastická ko mi sia pri Medzinárodnom komitéte sla vi stov 
– Slovanská onomastická ko mi sia pri Medzinárodnom komitéte sla vi stov
doc. Július LO MENČÍK 
– Ústredná jazyková rada, poradný orgán mi ni stra kultúry Slo ven skej re pu b -

li ky, člen rady, od r. 2007
– Predmetová ko mi sia pre slovenský ja zyk a literatúru, poradný orgán Štát-

neho pedagogického ústavu, člen ko mi sie, od r. 2013
– 6. ročník celo s lo ven skej literárnej a výtvarnej súťaže Ce sty za poznaním

mi nu lo sti, Múzeum SNP Banská By stri ca, Slovenský zväz protifašistic-
kých bojovníkov, člen od bo r nej po ro ty – literárna časť, v roku 2014

– 11. ročník celoštátnej literárnej súťaže mladých au to rov Mladá slovenská
po vie d ka 2014, Žilinský samosprávny kraj – Oravské kultúrne stre di sko
v Do lnom Kubíne, člen od bo r nej po ro ty, v r. 2014

– 47. ročník celo s lo ven skej pre hlia d ky ume le c kej tvo ri vo sti učiteľov Cha -
lupko vo Bre z no, Mini ste r st vo školstva, vedy, výskumu a športu Slo ven skej 
re pu b li ky, Me sto Bre z no, člen od bo r nej po ro ty v ka te gó rii literárna tvor ba
– pró za a pró za pre deti a mládež, v r. 2014

Dr. Ivan OČENÁŠ 
– Pravopisná ko mi sia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bra ti s la ve
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prof. Pa vol ODA LOŠ 
– Ko mi sia pre socio ling vi sti ku pri Medzinárodnom komitéte sla vi stov –

Jagelovská uni ve rzi ta v Kra ko ve (Poľsko) 
– Ko mi sia pre ono ma sti ku pri Medzinárodnom komitéte sla vi stov – Lodžská

uni ve rzi ta v Lodži (Poľsko)
prof. Vla dimír PA TRÁŠ 
– Akreditačná ko mi sia, poradný orgán vlády SR – Mini ste r st vo školstva,

vedy, výskumu a športu Slo ven skej re pu b li ky, člen, od r. 2014
– Ko mi sia VEGA č. 12 pre vedy o umení, este ti ku a ja zy ko ve du,  Mini ste r st -

vo školstva, vedy, výskumu a športu Slo ven skej re pu b li ky – Slovenská
akadémia vied, člen, od r. 2008 

– Ko mi sia pre socio ling vi sti ku pri Medzinárodnom komitéte sla vi stov –
Jagelovská uni ve rzi ta v Kra ko ve (Poľsko)

Pedagogická  činnosť 
Študijné programy, o ktoré je najvyšší záujem zo strany uchádzačov.

Tabuľka č. 5

P. č. Fa ku l ta Študijný pro gram Stupeň
štúdia

Fo r ma
štúdia

Záujem o štúdium –
po mer prihlásených

ku zapísaným
1. FF hi stó ria   1. denná 4,33  (52/12)
2. FF učiteľstvo slovenského ja zy ka

a literatúry a učiteľstvo hi stó rie   1. denná 3,41  (58/17)

3. FF slovenský ja zyk a literatúra
a anglický ja zyk a kultúra   1. denná 3,41  (58/17)

4. FF anglický ja zyk a kultúra
a španielsky ja zyk a kultúra   1. denná 2,86  (60/21)

5. FF učiteľstvo te le s nej výchovy   1. denná 2,69  (97/36)
6. FF anglický ja zyk a kultúra

a ruský ja zyk a kultúra   1. denná 2,62  (76/29)

Aké sú vyhliadky predstavovaného pracoviska do budúcich rokov a období?
KSJK si v ďalšom vývine a pôsobení v architektúre filozofickej fakulty formu-
luje náročné predsavzatia: 
a) pozd vi hovať a vlast nými zdro jmi udržať kvali fi kačnú štruk túru, ak re di tované 

štu dijné pro gramy a práva v rámci Univer zity Mateja Bela,
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b) udržiavať a účinne roz víjať domácu a medz inárodnú spo lu prácu, pok račovať
v úspešnom zís ka vaní domácich a zah ra ničných ve deckých pro jek tov,

c) do si ahnuť medz inárodnú ak re ditáciu 1 štu dijného pro gramu dok to rand ského
štúdia, 

d) rozvinúť e- learningové formy a dištančné štúdium v kate drovej po nuke, 
e) pod porovať in te grova nie ja zykov a lingvis tických dis ci plín na fi lo zofickej fa -

kulte s cieľom spo luvyt várať kvali tatívne vyspelé a manažér sky zdatné od -
borné tímy a dosa hovať medz inárodne konkuren ci escho pné výsledky, 

f) kom pe ten t ne a dôstojne popu la ri zo vať vedeckovýskumnú činnosť a rozvinúť 
po nu ku pra kti ci stic ky koncipovaných účelových ku rzov pre širšiu ve re j nosť
s patričným komerčným prínosom a faktickým podporením eko no mi c kej
stránky živo ta ka te dry.
Záver. Vedeckovýskumné, pedagogické a odborno-kultúrne renomé Katedry 

slovenského jazyka a komunikácie a spoločenská, skupinová a individuálna
úspešnosť jej členiek a členov sa nesúťažným, ale synergickým počínaním trva- 
lo a neprerušene buduje na fakultnej, univerzitnej, celoslovenskej a medz inárod- 
nej úrovni. Vedecké predpoklady a tvorivé dispozície pracoviska, ktoré sú tak-
povediac menej viditeľné, ale prinajmenšom také vážne ako napr. priama peda-
gogická činnosť, možno aj naďalej vnímať prostredníctvom pozvaní do domá-
cich a zahraničných vedeckých orgánov, redakčných rád, odborných komisií,
nominácií do expertíznych zostáv na najvyššej úrovni, habilitačných a in augu-
račných komisií a pod. Bokom nemožno ponechať ani významnú mestotvornú
úlohu, ktorú katedra naďalej napĺňa v spolupráci s vedeckými, odbornými, kul-
túrno-spoločenskými a komerčnými ustanovizňami v Banskej Bystrici. Je len
samozrejmé, že KSJK má oprávnene vysoké ambície opätovne uspieť aj v aktu- 
álnom kole komplexnej akreditácie vysokých škôl. 

Uvedené fakty spolu s vybranými argumentmi vskutku vystupujú do po pre-
dia ako funkčný, realistický a presvedčivý obraz o zodpovednom jestvovaní
a vážnosti stabilného a perspektívneho pracoviska, ktoré zachytáva, chce vy-
hľadávať a je povinné uskutočňovať ďalšie podnety a výzvy aj v nasledujúcich
obdobiach. Udržanie a rozvoj lingvisticko-slovakistického výskumu a vzdelá-
vania s účinným napojením na hodnotné domáce a medzinárodné podmienky je
nevyhnutnosťou pre Filozofickú fakultu a Univerzitu Mateja Bela, ale aj živo-
todarným prínosom pre kultúrne banskobystrické prostredie.
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Ma r ta VOJTEKOVÁ

Prešovská po lo ni sti ka v premenách času1

Polonistika má na prešovskej akademickej pôde veľmi dlhú tradíciu. Lekto-
rát poľského jazyka bol v Prešove otvorený ešte v akademickom roku 1969/1970. 
Založený bol pri Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty
v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od akademického roka 
1993/1994 prešiel na Katedru slavistiky, ktorá sa organizačne vyčlenila z Kated- 
ry slovenského jazyka a literatúry a ktorá bola zriadená ako osobitné peda -
gogické a vedecké pracovisko Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 1. septembra 1993. Jej zakladateľkou a dlho-
ročnou vedúcou bola prof. PhDr. Júlia Dudášová-Kriššáková, DrSc. Katedra
slavistiky bola od roku 1997 súčasťou Filozofickej fakulty Prešovskej uni ver-
zity v Prešove a v rámci reorganizácie na Filozofickej fakulte bola od 1. sep -
tembra 2005 spolu s Katedrou rusistiky a translatológie a Katedrou ukrajinistiky 
integrovaná do Inštitútu rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky. Od roku 2013 Ka-
tedra slavistiky vystupuje pod názvom Katedra stredoeurópskych štúdií a od ja-
nuára 2014 je súčasťou Inštitútu ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií FF PU2.

Od svojich počiatkov sa výučba polonistiky na prešovskej akademickej pôde 
realizovala v rámci niekoľkých študijných programov: 
1) v širšom slo van skom kon texte v pro gra moch: slavis tika – neučiteľské magis-

ter ské štúdium v kom binácii so slo va kistikou, ukra jin is tikou, ru sis tikou

S T U D I A  F I L O L O G I C Z N E,  t o m  5
Racibórz 2016

1 Publikácia predstavuje výstup z grantovej úlohy KEGA Moderné učebnice na podporu
internacionalizácie výučby v novom študijnom programe Stredoeurópske štúdiá č. 007PU-4/2014.

2 Pri spracúvaní dejín po lo ni sti ky v Prešove sme vychádzali z článku J. Dudášovej-Kriššákovej 
Z dejín ka te dry sla vi sti ky (In: Sla vi sti ka v premenách času. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej
uni ve rzi ty v Prešove 2009, s. 410–427) a z jej pre d ho vo ru k zborníku Slovensko-slovanské
jazykové literárne a kultúrne vzťahy (Prešov: FF PU 2007, s. 9–12). 



(1992/1993 – 2003/2004), slavis tika – jed nood borové neučiteľské mag ister -
ské štúdium (1995/1996 – 2013/2014), 

2) v špecializácii v pro gra me poľský ja zyk a literatúra – neučiteľské ma gi ster-
ské štúdium v kombinácii so slovenčinou, nemčinou, angličtinou, manaž-
mentom, fi lo zo fiou (1998/1999 – 2002/2003). 
Program so špecializáciou na poľský jazyk a literatúru bol otvorený len je-

denkrát a jeho absolventkou je aj autorka tohto článku, ktorá ho vyštudovala
v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou. V súčasnosti sa štúdium
polonistiky realizuje na Katedre stredoeurópskych štúdií FF PU v rámci štu dij-
ného programu stredoeurópske štúdiá, od roku 2016/2017 už aj na druhom
stupni. Program ga rantujú dvaja členovia uvedenej kate dry: prof. PhDr. Peter
Káša, CSc. (hlavný garant), doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD. (spolugarantka)
a jeden pracovník Inštitútu germanistiky FF PU: doc. PhDr. Ľudovít Petraško,
CSc. (spo lug arant).  

Štu dijný pro gram stre doeuróp ske štúdiá na prvom stupni tvo ria pred mety
zam er ané na zís kanie komu ni kačnej kom pe ten cie v poľskom ja zyku s oso bit-
ným zre teľom na pro dukčné komu ni kačné zručnosti (písanie a ho vorenie) a per -
cepčné komu ni kačné zručnosti (počúva nie a číta nie), pričom štu denti by na
konci bakalár skeho štúdia mali do si ahnuť úroveň B2: Lek tor ské cvičenia, Zák -
lady ja zyk ovej komu nikácie, Ja zyk ová komu nikácia, Súčasný poľský ja zyk,
Písomný pre jav. Ďalšiu skupinu tvo ria pred mety zam er ané na lit er atúru a kultú-
ru Poľska a iných krajín stre doeuróp skeho areálu: Stre doeuróp ske lit er atúry
a kultúry, Sve tová lit er atúra, Zák lady lit erár nej komu nikácie, Zák lady in terkul-
túr nej komu nikácie; prek la dateľské dis ci plíny ori en tované na prek lad z/do poľ-
ského ja zyka: Od borný prek lad, Ume lecký prek lad, Zák lady prek la dateľstva
a tlmočníctva; ako aj dis ci plíny, vďaka ktorým štu denti zís kajú prehľad o geo -
grafii, geo po li tike či histórii Poľska i ďalších stre doeuróp skych krajín: Geo po li -
tika stred nej Európy, Dejiny stred nej Európy, Kultúrna geo grafia stred nej Euró-
py, Úvod do stre doeuróp skych štúdií. Ok rem toho si majú štu denti možnosť vy -
brať zo ši ro kej po nuky povinne vo liteľných pred me tov: Or to grafia poľského ja -
zyka, Prak tická mor fológia (poľský ja zyk), Prak tická syn tax (poľský ja zyk),
Prek la dateľský seminár, Ja zyk ová kultúra, Kreatívne písanie, Dejiny a kultúra
ne meckej ja zyk ovej oblasti, Stre doeuróp ska iden tita v umení (lit er atúra, hudba,
ar chitek túra, di vadlo, výtvarné umenie, di zajn), Stre doeuróp sky film, An alýza
me diálnych tex tov a ja zyk, Obrazy histórie (film, di vadlo, výtvarné umenie).
V treťom se mestri si štu denti vo lia ja zyk B, pričom na výber majú ne mecký
a ukra jinský ja zyk. Výučba druhého ja zyka sa reali zuje pros tredníct vom pred -
me tov: Lek tor ské cvičenia, Ja zyk ové cvičenia, Ja zyk ová komu nikácia, Písomný 
pre jav. Súčasťou štúdia je aj ab sol vova nie od bor nej praxe v roz sahu je den týž-
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deň v ro zličných ty poch inštitúcií, ktorých zam era nie ko rešpon duje s cieľovými
oblasťami up lat nenia sa ab sol ven tov pro gramu, ktorými môžu byť: kultúrno-
 spoločenská sféra, ho spodár ska a pod ni kateľská sféra, prekladateľsko- tlmočníc- 
ke služby, štátna sféra, ces tovný ruch, di ploma cia, vy da vateľská prax či iné.
Študenti majú možnosť tak tiež využiť šti pen diá na kratšie či dlhšie po byty
na zah ra ničných univer zitách, najmä šti pen diá zís kané cez Eras mus+ a po sky -
tované agentúrou SAIA. Kate dra má v rámci pro gramu Eras mus+ pod písaných
až dvanásť bi laterálnych zmlúv, najmä s univer zi tami v Poľsku a v Českej re -
pub like. 

O roz voj pro gramu a jeho po sil nenie sa čle no via kate dry usi lujú aj pros -
tredníct vom pro jek tov, ak tuálne najmä pros tredníct vom pro jektu KEGA pod
názvom Mod erné učeb nice na pod poru in ter na cion al izácie výučby v no vom štu -
dijnom pro grame Stre doeuróp ske štúdiá (vedúci: P. Káša, zás tup kyňa: M. Vo jte- 
ková, č. 007PU-4/2014, 2014 – 2016), ktorý je zam er aný na prípravu 5 učeb níc
pre kľúčové pred mety pro gramu, ako aj pros tredníct vom pro jektu Visegrad Uni -
ver sity Stud ies Grant, Course/Pro gram Ti tle: Cen tral Euro pean Stud ies, Pro -
gram fo cused on V4 and V4+/Ukraine and Be la rus (No. 61200006, 2013–
–2016), vďaka ktorému sú pre štu den tov reali zované exkur zie do zau jímavých
európ skych mi est, uskutočňujú sa prednášky hosťujúcich prednášateľov, ktorí
obo hacujú výučbu, rozši ruje sa kate drová knižnica, ktorá slúži štu den tom aj pe-
dagógom atď. 

Personálnu základňu katedry stredoeurópskych štúdií v súčasnosti tvorí:
prof. PhDr. Peter Káša, CSc.; doc. Mgr. Marta Vo jteková, PhD. (vedúca kated-
ry); Mgr. Ivana Slivková, PhD.; Mgr. Marek Mitka, PhD.; dr Bożena Kotuła
(lektorka poľského jazyka), Mgr. Miroslava Kitková (interná doktorandka). Jed -
notliví členovia katedry zabezpečujú výučbu dominantnej časti disciplín reali -
zovaných v rámci programu stredoeurópske štúdiá. Okrem nich sa na za bezpečo-
vaní výučby podieľajú aj pedagógovia z inštitútu germanistiky a katedry ukra-
jinistiky, ktorí vyučujú jazyk B; pedagógovia z ďalších pracovísk FF a iných
fakúlt PU – odborníci na geopolitiku, kultúrnu geografiu či dejiny stre doeuróp-
skeho areálu; a vďaka projektu Visegrad University Studies Grant aj traja hos-
ťujúci vyučujúci: z UMCS v Lubline, z Karlovej univerzity v Prahe a z Kato-
líckej univerzity P. Pázmana v Pilíšskej Čabe. Na katedru každoročne prichádza
aj niekoľko prednášateľov zo zahraničia, ktorí prichádzajú cez Erasmus+ či na
osobné pozvania členov katedry.

V cen tre výskumu in terných pra cov níkov kate dry stál od poči atku najmä
poľský ja zyk, lit er atúra a kultúra v širšom slo van skom či stre doeuróp skom kon -
texte, ako aj prob lema tika prek ladu. Jed not liví čle no via kate dry sú autormi
desia tok ve deckých pub likácií uverejnených doma i v zah ra ničí. Ok rem spomí-
naných dvoch pro jek tov zam er aných na roz voj pro gramu sú za po jení aj do via-
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c erých ve deckých pro jek tov národného i medz inárodného charak teru, v rámci
ktorých riešia témy ko rešpon du júce s hlav nými oblasťami ich výskumu. Na
tomto mi este pred stavíme zák ladné oblasti, na ktoré sa ich výskum ori en tuje
a výberovo aj ich pub likácie.  

Prof. PhDr. Pe ter Káša, CSc. sa vo svo jej ve deck ovýskum nej čin nosti ori en -
tuje na dejiny stre doeuróp skych a zápa do slo vanských kultúr a lit er atúr v 19.
a 20. storočí, lit erárnu a kultúrnu kom para tis tiku. P. Káša je autorom troch
mono grafií: Dve štúdie o Pav lovi Joze fovi Šafárik ovi (1995), Medzi es tetikou
a ideológiou: lit erár no his torické a kom para tis tické štúdie (2001), Medzi tex tami 
a kultúrami: slov en ská lit er atúra prvej polov ice 19. storočia v stre doeuróp skom
kon texte (2011), spo lu au torom vy sokošk ol skej učeb nice Kom paratívne číta nie
slov en skej lit er atúry 19. storočia: stre doeuróp ske súvis losti (2011), autorom
učeb nice Ok olo ro man tizmu a re al izmu: články o slov en skej lit er atúre v stre -
doeuróp skych súrad ni ci ach (2012) a učeb ného textu Prehľad stre doeuróp skych
lit er atúr od poči at kov po os vi eten stvo (2012).

Doc. Mgr. Marta Vo jteková, PhD. sa zameriava výskum súčasného poľského 
a slov en ského ja zyka, najmä v porov náva com as pekte, kor pu sovú lingvis tiku,
od borný prek lad z/do poľského ja zyka, ja zyk od borných a ume leckých prek la -
dov. Je autorkou mono grafie Predložky v spi sov nej slovenčine a poľšt ine (2008), 
ha bili tačnej práce Slov en ské a poľské ad jek tíva v kon fron tačnom pohľade
(2013), spo lu au torkou vy sokošk ol skej učeb nice Slovenčina a poľšt ina: syn -
chrónne porov nanie s cvičeniami (2012), autorkou učebných tex tov: Or to grafia
poľského ja zyka (2013), Administratívno- právna komu nikácia: vzory písom ností 
v poľskom ja zyku s prek la dovými slov níčkami (2014), vysokoškolskej učebnice
Písomný prejav: slovensko-poľský komparatívny aspekt (2015) a lexikografickej 
práce Latinsko-slovensko-poľský slovník anatomických termínov I (2015). 

Mgr. Ivana Slivková, PhD. sa venuje literárnej komparatistike so zameraním
na slovanské literatúry, najmä súčasnú bieloruskú, poľskú a slovenskú literatúru 
(poéziu a literatúru písanú ženami), teórii literatúry, literárnej komunikácii, sú-
časnej rusínskej literatúre na Slovensku, interkultúrnej komunikácii, ume lecké-
mu a odbornému prekladu. Je autorkou monografie Bieloruská poézia na prelo-
me storočí: interpretácia a recepcia bieloruskej poézie konca 20. a začiatku 21.
storočia (2012), spoluautorkou učebnice Komparatívne čítanie slovenskej lite-
ratúry 19. storočia: stredoeurópske súvislosti (2011) a spoluautorkou lexiko -
grafickej práce Translatologický slovník: slovensko- anglicko- rusko- ukrajinsko-
 bielorusko-nemecko-španielsko-francúzsky (2013).

K hlavným oblas tiam výskumu Mgr. Mareka Mitku, PhD. pa trí súčasná slo-
v en ská, če ská, poľská a bul har ská lit er atúra; teória lit er atúry, lit erárna kri tika;
dejiny, teória a kri tika prek ladu; di dak tika ume leckého a od borného prek ladu;
di dak tika slov en ského ja zyka a kultúry pre cudz in cov. Je autorom mono grafie
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Frag mentár nosť a tragično v slo van skej próze po roku 1989 (2013) a spo lu au -
torom učeb nice Kom paratívne číta nie slov en skej lit er atúry 19. storočia: stre -
doeuróp ske súvis losti (2011).

Dôležitou súčasťou kate dry je aj lek tor poľského ja zyka. V súčas nosti pôsobí 
na kate dre ako lek torka dr Bożena Kotuła, ktorá je na prešovskej akade mickej
pôde v po radí už trinás tou lek torkou. Počas ex is ten cie lek torátu poľského ja -
zyka pôso bili v Prešove lek tori tak mer zo všetkých poľských univerzít či mi est.
Od roku 1969 pri kate dre slov en ského ja zyka a lit er atúry, od roku 1993 pri kate -
dre slavis tiky a od roku 2013 pri kate dre stre doeuróp skych štúdií to boli na sle -
du júci lek tori: mgr Da nuta Abra ha mowicz – Uniwer sytet Jagiel loński w Kra -
kowie (1969–1972), dr Jan Dut kowski – Uniwer sytet Śląski w Sos nowcu
(1972–1973), dr Hen ryk Pust kowski – Uniwer sytet Łódzki (1973–1976), mgr
Wal de mar Zamlewski – Uniwer sytet Adama Mick iewicza w Poznaniu (1976–
–1980), mgr Władysław Wójtowicz – Wyższa Szkoła Peda gogic zna w Rzeszo-
wie (1980–1984), dr Bog dan Owcza rek – Uniwer sytet Warszawski (1984–1986),
mgr Ka zim ierza Buda – Stu dium Języka Pol skiego dla Cud zoziemców Uniwer -
sytetu Łódz kiego (1986–1989), mgr Wir ginia Mi rosławska – Uniwer sytet Łódz- 
ki (1989–1994), dr Bar bara Ma cie jewska – Stu dium Języka Pol skiego dla Cu-
dzoziemców Uniwer sytetu Łódz kiego (1994–1999), mgr Agata Hrkľová –
Kraków (2000–2004), dr Bożena Kotuła – Uniwer sytet Ma rii Curie- Skłodow-
skiej w Lublinie (2004–2009), dr Maria Czempka- Wewióra – Uniwer sytet Ślą-
ski w Ka towi cach (2009–2013), dr Bożena Kotuła – Uniwer sytet Tech no logicz- 
no- Humanistyczny im. Ka zim ierza Pułaskiego w Ra domiu (od r. 2013). 

Aj napriek početným organizačným i personálnym zmenám sa polonistika
udržala v Prešove až doposiaľ a v akademickom roku 2015/2016 zavŕšila už 47. 
rok svojej existencie. Veríme, že vďaka úsiliu jednotlivých členov katedry stre-
doeurópskych štúdií sa bude štúdium polonistiky, ako aj polonistický výskum
v širšom slovanskom kontexte na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity aj
naďalej rozvíjať a posilňovať. 
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15 lat pol skie go
cza so pi s ma na uko we go „Bo he mi sty ka”

W 2016 roku mija 15 lat, odkąd na łamach „Bo he mi sty ki” uka zały się pie r -
wsze ar ty kuły, po le mi ki oraz re cen zje. Od początku re da kto rem na cze l nym
kwa rta l ni ka (uka zu je się 4 razy w roku) jest prof. dr hab. Mie czysław Ba lo wski, 
pra cujący na Uni wer sy te cie Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu, wspie ra ny przez
dwóch se kre ta rzy: dr Annę Zurę z Uni wer sy te tu Wrocławskie go, któ ra wy ko nu -
je te obo wiązki od początku uka zy wa nia się „Bo he mi sty ki” oraz dr Gra ży nę
Ba lowską z Uni wer sy te tu Opo l skie go, któ ra zo stała powołana jako dru gi se kre -
tarz w 2012 roku. 

W la tach 2001–2004 „Bo he mi sty ka” była wy da wa na przez Pa ń stwową Wyż- 
szą Szkołę Za wo dową w Wałbrzy chu (16 nu me rów), a od roku 2005 do 2008
„Bo he mi sty kę” fi r mo wała Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa w Ra ci bo rzu
(16 nu me rów). Obe c nie kwa r ta l nik uka zu je się w stru ktu rach In sty tutu Fi lo lo gii 
Słowia ń skiej Uni wer sy te tu Ada ma Mi c kie wi cza. Wy dawcą „Bo he mi sty ki” jest
ta k że Ko mi sja Sla wi sty cz na Pol skiej Aka de mii Nauk Od dział w Po zna niu
i Wy daw ni c two PRO. 

Perio dyk ten w do sko nały spo sób wypełnił lukę, po nie waż do 2001 roku nie
powołano żad ne go me dium, na łamach któ re go bo he mi ści, nie ty l ko pol scy,
mo gli by dys ku to wać o naj no wszych zja wi skach, za chodzących w ję zy ku, oraz
do ko ny wać in ter pre ta cji dzieł współcze s nych pi sa rzy i po etów cze skich. Jed na -
k że pod sta wo wym ce lem powołania „Bo he mi sty ki” było „zbli że nie pra cowni -
ków na uko wych oraz sym pa ty ków, za j mujących się lub in te re sujących się za -
gad nie nia mi bohe mi sty czny mi” (http://www.bo he mi sty ka.pl/in dex.php?ln=pl;
do stęp: 20.02.2016). 

Przez 15 lat na łamach „Bo he mi sty ki” pub li ko wa no rze te l ne i pełne in fo r ma -
cje o ję zy ku i li te ra tu rze cze skiej. Nie pi sa nym zwy cza jem stała się no r ma, że
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w jed nym roku 2 nu me ry „Bo he mi sty ki” mają cha ra kter języ koz na w czy, a po -
zo stałe dwa lite ratu rozna w czy. Jest to or gan, na łamach któ re go do cho dziło
i nadal do cho dzi do wy mia ny my śli, ar ty kułowa no wątpli wo ści, in for mo wa no
o orga ni zo wa nych kon fe ren cjach. Mie czysław Ba lo wski, tworząc stru ktu rę pi s -
ma oraz jego fo r mat, wzo ro wał się na ta kich pi s mach, jak: „Nase řeč”, „Česká
li te ra tu ra” i „Český ja zyk a li te ra tu ra”. 

W skład Rady Na uko wej kwa rta l ni ka wcho dzi aktu a l nie 19 wy bi t nych bo he -
mi stów: Bry ty j czyk Neil Be r mel (Univer si ty of Shef field, Shef field), Bułgar ka
Ma r ge ri ta Mla de no wa (Uni we r sy tet im. św. Kli men ta Ohry dz kie go, So fia),
dwóch Ro sjan – Vale ry Mo ki jen ko (Pete rs bu r ski Uni we r sy tet Pa ń stwo wy, Sankt 
Pe te r s burg) oraz Ga li na Nie szczi mien ko (Ro sy j ska Aka de mia Nauk, Mo sk wa),
Au stria czka Hana So de y fi (Uni we r sy tet Wie de ń ski, Wie deń) oraz dzie się ciu na -
uko w ców cze skich: Ma rie Čechová (Uni we r sy tet Ka ro la, Pra ga), Mi lan Hrdlič-
ka (Uni we r sy tet Ka ro la, Pra ga), Ja ro s lav Hubáček (Uni we r sy tet Ostra wski,
Ostra wa), Ma rie Krčmová (Uni we r sy tet Ma sa ry ka, Brno), Jan Kořenský (Uni -
we r sy tet Pa la c kie go, Ołomu niec), Sva ta va Machová (Uni we r sy tet Za chod nio -
cze ski, Pi l z no), Ale na Macurová (Uni we r sy tet Ka ro la, Pra ga), Do bra va Mo l da -
nová (Uni we r sy tet J. E. Pur ky nie go, Ústí nad Łabą), Jiří Svo bo da (Uni we r sy tet
Ostra wski, Ostra wa), Sva ta va Urbanová (Uni we r sy tet Ostra wski, Ostra wa).
W gronie tym zna j du je się rów nież czte rech uczo nych z Pol ski: Ja nusz Sia t -
kowski (Uni we r sy tet Wa r sza wski, Wa r sza wa), El ż bie ta Szcze pa ń ska (Uni we r -
sy tet Ja giel lo ń ski, Kra ków), Jó zef Za rek (Uni we r sy tet Śląski, Ka to wi ce), Anna
Ga wa re cka (Uni we r sy tet im. Ada ma Mi c kie wi cza, Po znań). 

Ka ż dy nu mer „Bo he mi sty ki” po dzie lo ny jest na 3 za sad ni cze czę ści. Pierw-
szą część two rzy dział na uko wy, w któ rym pub li ko wa ne są pra ce do tyczące
aktu alnego do ro b ku na uko wo- ba dawczego bo he mi sty ki oraz w któ rym są „za -
mie sz cza ne ar ty kuły z dzie dzi ny lite ratu rozna w stwa i języ koz na w stwa cze skie -
go, ta k że pra ce kompa raty sty cz ne” (http://www.bo he mi sty ka.pl; do stęp: 2.03.
2016). W dzia le tym uka zy wały się ar ty kuły, stu dia oraz ar ty kuły do tyczące zja -
wisk współcze s ne go ję zy ka cze skie go i li te ra tu ry cze skiej. 

Część dru ga to „dział re cen zji, omó wień i not, w któ rym znajdą się in fo r ma -
cje o książkach bohe mi sty cz nych, uka zujących się na cze skim, pol skim i świa -
to wym ryn ku wy da w ni czym. Ułatwi to od bio r cy szybszą orien ta cję w no wo -
ściach, dla te go treść cza so pi s ma uzu pełniają: przegląd kry ty cz ny ru chu wyda w -
ni cze go, przegląd no wo ści oraz omó wie nia prac na uko wych” (http://www.bo he -
mi sty ka.pl; do stęp: 2.03.2016).

Osta t nią część two rzy dział kro ni ka r ski, w któ rym czy te l nik jest in for mo wa -
ny o ośro d kach bohe mi sty cz nych w świe cie, ju bi le u szach cze skich i świa to -
wych bo he mi stów, kon fe ren cjach na uko wych po świę co nych pro ble ma ty ce ję zy -
ka i li te ra tu ry cze skiej etc. Są to in fo r ma cje uży te cz ne dla bo he mi sty, chcącego
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za po znać się z bieżącą sy tu acją w bo he mi sty ce pol skiej i świa to wej. Każdą
z tych czę ści kró t ko scha ra kte ryzu ję. 

 W dzia le na uko wym, w któ rym umie sz cza ne są ar ty kuły i stu dia, do 2016
roku uka zało się ponad 280 pu b li ka cji. Pie r wszy nu mer „Bo he mi sty ki” otwie rał 
ar ty kuł re da kto ra na cze l ne go Mie czysława Ba lo wskie go, któ ry po ru szył kwe -
stię ko dy fi ka cji ję zy ka cze skie go po roku 1990. Kwe stia ta żywo in te re su je
wszy stkich bo he mi stów rów nież obe c nie, dla te go do niej wie lo kro t nie wra ca no
w ko le j nych ro cz ni kach „Bo he mi sty ki”. Pie r wszy nu mer za po wia dał, że kwa r -
ta l nik za mie rza zająć się za gad nie nia mi, któ re aktu a l nie są dys ku to wa ne w śro -
do wi sku bo he mi stów. Opub li ko wa ne ar ty kuły lite ratu rozna w cze ana li zo wały te -
ksty epi c kie, li ry cz ne i dra ma ty cz ne cze skich twó r ców. W ra mach li te ra tu ry po -
ru szo no na stę pującą te ma ty kę: li ry ka La di s la va Se i fe r ta i Zděnka Rotrekla, pub -
li cy sty ka Va c la va Ha v la, twó r czość Bo że ny Němco wej, Jo se fa Škvo re c kie go,
Egona Ho sto v skie go, Jarosłava Dy du cha, Ludvíka Vaculíka, Mi la na Kun de ry,
Pa v la Ko ho u ta, Jana Zahradníčka, Ja ro s la va Rudiša, Františka No vo t ne go, poe -
zja ka to li cka, poezja pro le ta ria cka, roz wój po wie ści gro zy, sta ro cze skie le gen dy 
cze ska kine ma to gra fia, cze ska li te ra tu ra fan ta sty cz na. 

Arty kuły języ koz na w cze po ru szały wie le za gad nień, ta kich jak: cze ska po li -
ty ka języ ko wa, język reklam, cze skie na zwy ku li na r ne glo ba li za cja ję zy ka,
hybry dy zacja li te ra tu rze cze skiej, bilin g wizm, komu ni ka cja mul tiet ni cz na, wi -
ze ru nek Czech i Po la ka, poli ty ka hab s bu r ska na język cze ski, fraze olo gi z my,
obecná čestina w li te ra tu rze cze skiej, nowe ten den cje w za so bie le ksy ka l nym
cze sz czy z ny, cze sko- po l skie pułapki ję zy ko we, zoo ni my, et no ni my, to po ni mia,
język cze chosłowa cki, nety kie ta, pro b lem cze sz czy z ny po to cz nej, cze ska ter mi -
no lo gia gi mna sty cz na, ku chen na, uni wer bizm, kom pe ten cje so cjo kul turo we,
stan da ry za cja ję zy ka cze skie go, pro ce sy skra ca nia w języku cze skim, le ksy ka z
za kre su mody i ko s me ty ki, neo lo gi z my, se man ty ka cze skich wy krzy k ni ków,
zapo ży cze nia w języku cze skim, zdro b nie nia w ję zy ku cze skim, wpływ języka
cze skie go na dia lekt śląski, przysłowia cze skie, hovorová i spisovná čeština,
ste reo ty py Cze cha i Po la ka, ko dy fi ka cja ję zy ka cze skie go, glot tody da kty ka ję -
zy ka cze skie go, ko mu ni ka cja mię dzy kul turo wa i mul tiet ni cz na, na zwy za wo do -
we ko biet, bi lin g wizm, języ koz na w stwo hi sto ry cz ne, dys glo sja w ję zy ku cze -
skim. 

„Bo he mi sty ka” za j mo wała się i ana li zo wała wa ż ne zja wi ska, ja kie za chodzą
w ję zy ku i li te ra tu rze cze skiej. Wiodącą kwe stią są re la cje mię dzy ję zy kiem pi -
sa nym a po to cz nym, ko dy fi ka cja i stan da ry za cja oraz wpływ demo kra ty za cji
kra ju na ję zyk oraz li te ra tu rę czeską. W la tach dzie wię ć dzie siątych XX wie ku
po zmia nie ustro ju poli ty cz ne go, sy tu a cja ję zy ka cze skie go wy ma gała uporząd-
kowa nia. Na łamach kwa rta l ni ka dys ku to wa no o wy stę po wa niu roz dźwię ku
między ję zy kiem pi sa nym a mó wio nym, mię dzy ję zy kiem po to cz nym a li te ra c -
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kim. Oso by wy po wia dające się na łamach „Bo he mi sty ki” były zgodne, że na le -
żało do ko nać uporządko wa nia wie dzy w sfe rze ję zy ka. Zda niem Lu ba sia, któ ry
w jed nym z ar ty kułów po ru szył wa ż ny te mat, do tyczący cze skiej po li ty ki ję zy -
ko wej („Bo he mi sty ka” 2008, nr 1–4). Wy ra ził się, że sy tu a cja ta wywołała
w pa r la men cie cze skim dys kusję na te mat ochro ny ję zy ka przed ob cy mi wpły-
wami. Ochro nić go mo ż na było prze de wszy stkim przez uchwa le nie od po wied -
niej usta wy ję zy ko wej. W no wej rze czy wi sto ści po li ty cz nej dał się zaob se r wo -
wać wpływ te r mi nów an gie l skich na fun kcjo no wa nie ję zy ka cze skie go. Jed na k -
że jego wpływ nie był aż tak prze mo ż ny. Nie ste ty społecze ń stwo cze skie nie
miało roze zna nia, któ ry z wa rian tów ję zy ka cze skie go jest pra widłowy i po -
prawny. Lu baś za uwa żył rów nież to, że w kon sty tu cji Czech nie ma odwołania
do ję zy ka cze skie go. Być może dla te go, że Cze si nie widzą ta kiej po trze by, bo
nie ist nieją czyn ni ki, któ re za gra żałyby ich to ż sa mo ści. Kon sty tu cja z 1992
roku swoją uwa gę kon cen tru je prze de wszy stkim na pra wach oby wa te li. Ka ż dy
mie sz ka niec Czech ma pra wo kształcić się w ję zy ku na ro do wym. W usta wach
uchwa lo nych w la tach dzie wię ć dzie siątych XX wie ku w sto sun ku do ję zy ka
uży wa się sfo r mułowa nia: ję zyk pa ń stwo wy (statní), urzę do wy (uřední), dy-
ploma ty cz ny (jednací), na ucza nia (vyučovací), służ bo wy (služební), trans akcji
pra wnych (smluvní), we wnę trz ny (vnitřní), co do da t ko wo może utrud niać ro zu -
mie nie okre śle nia wiodącej od mia ny ję zy ka cze skie go. W ar ty ku le Lu ba sia,
któ re go ar ty kuł ma wie l kie zna cze nie, do wia du je my się rów nież, że w po stę po -
wa niu admi ni stra cyj nym wsze l kie do ku men ty, przedkłada ne w cze skich urzę -
dach muszą być sporządza ne w ję zy ku cze skim, ewen tu a l nie w ję zy ku słowa c -
kim. Ka ż dy oby wa tel Re pu b li ki Cze skiej, któ ry na le ży do mnie j szo ści na ro do -
wej i et ni cz nej, ma pra wo do posługi wa nia się swo im ję zy kiem na ro do wym.
Urząd musi taką oso bę przyjąć i spra wy urzę do we załatwić w tym ję zy ku. Je śli
w da nej chwi li urząd nie ma w swo im skład zie oso by władającej ję zy kiem
mniejszo ści na ro do wej, wów czas pa ń stwo cze skie musi na swój koszt za pe w nić 
tłuma cza. Je śli do urzę du sta wia się oso ba głucha, wów czas pa ń stwo cze skie
tak że musi za pe w nić na swój koszt tłuma cza ję zy ka mi go we go, aby po móc
oby wa te lo wi w załatwie niu spra wy. Ponad to władze cze skie gwa ran tują na ukę
ję zy ka cze skie go na ka ż dym po zio mie kształce nia. W pie r wszy rzę dzie ucz nio -
wie za po znają się z normą ję zy ka stan dar do we go we wszy stkich po sta ciach
fun kcjo na l nych. Dbają rów nież oto, aby oso by tworzące pod rę cz ni ki do na uki
ję zy ka cze skie go miały od po wied nie przy go to wa nie mery to ry cz ne i me to dy cz -
ne. Pod rę cz ni ka nie opu b li ku je oso ba, któ ra nie ma rów nież do świa d cze nia
w na ucza niu ję zy ka. 

M. Ba lo wski i G. Ba lo wska, w swych ar ty kułach stwier dzają, że na początku 
lat dziewięćdziesiątych cze s cy lin g wi ści za sta na wia li się nad rolą cze skie go ję -
zy ka lite ra c kie go (spisovná čeština) oraz czy na le ży prze pro wa dzić pro ces ko -
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dy fi ka cji i stan da ry za cji ję zy ka cze skie go na ba zie tego stan dar du. do cze skie go 
ję zy ka mó wio ne go (hovorová čeština) wpro wa dzić ele men ty ję zy ka lu do we go
po to cz ne go (obecná čeština). Wy ka za li brak zain tere so wa nia stan dar do wym ję -
zy kiem na ro do wym, któ ry jest prze cież wy zna cz ni kiem po zio mu kul tura l ne go
na ro du. Wy su nię to pro po zy cję, aby obok spi so v nej češtiny ist niała, jako dru gi
ni ż szy stan dard ję zy ka, obecná čeština. Ponad to pod ko niec XX wie ku w ko ń cu 
języ koz na w cy po sta no wi li zająć się kwe stią no r my ję zy ko wej a uzu sem. Wpro -
wa dzo no wte dy po ję cie ję zy ka stan dar do we go. Jed na k że naj wyższą formą ję zy -
kową jest ję zyk li te ra cki – spisovná čeština. Na szczę ście na początku XXI wie -
ku uchwa lo no usta wę o ję zy ku cze skim. Jed na k że dro ga to ta kiej usta wy była
długa i wy bo i sta, co kró t ko po sta ram się zo bra zo wać. 

Ana li zując ar ty kuły, któ re uka zały się na łamach „Bo he mi sty ki” do wia du je -
my się, że od mia na ję zy ka cze skie go, jaką jest obe c na čeština cha ra kte ryzu je
się pewną dy na miczną eks pansją. Dys ku sje wśród cze skich lin g wi stów na ten
te mat nie milkną od lat sze ś ć dzie siątych XX wie ku. Od mia na ta prze ni ka do li -
te ra tu ry cze skiej, co po wo du je, ze jed ni to zja wi sko oce niają po zy ty w nie a inni
ne ga ty w nie. Sto so wa nie obecné češtiny w li te ra tu rze wy ni ka m.in. z bra ków
i niedo sta t ków pi sa rzy. Uży wa nie wspo mnia nej od mia ny ję zy ka cze skie go jest
wska za ne ze wzglę du na mo ż li wość uka za nia co dzien nej ko mu ni ka cji. Obecná
čeština ma moc eks pre syj ne go wy ra ża nia opi nii. Ta kiej mocy na pe w no nie ma
spisovná czy hovorová čeština. Nie oz na cza to, że obe c nie współcze ś ni cze s cy
pi sa rze tworzą ty l ko w tym eks pre sy j nej od mia nie ję zy ka. Nic po do bne go. Nie
mniej jed nak au to rzy tworzący w spisovné češtině uwa ża ni są za twó r ców o wy -
so kiej ku l tu rze słowa. 

 W ro cz ni kach 2003, 2005, 2008 – 2015 po ja wił się nowy dział Ze zja wisk ze 
współcze s ne go ję zy ka cze skie go, w któ rym uka zało się 40 ar ty kułów. Ta część
kwa rta l ni ka ma cha ra kter po rad ni ka ję zy ko we go. W kwe stiach tych naj czę ściej, 
bo aż 19 razy wy po wia dał się Mi lan Hrdlička. Głos w zawiłościach ję zy ka cze -
skie go za bie rała rów nież Au re lia Ko ń czak (7 razy), Ma rie Hadková (5 razy)
oraz Ma r tin Janečka i Ka rel Komárek (1 raz). Na łamach tych ar ty kułów po ru -
sza no kwe stie do tycząc naj no wszej wiedzy o no r mach i kry te riach oce ny uży cia
ję zy ka lite ra c kie go i po to cz ne go. Au to rzy pro po no wa li rów nież po pra w ne fo r -
my ję zy ko we i sta ra li się roz strzy gać wątpli wo ści gramaty czno- styli stycz ne.

W ka ż dym nu me rze „Bo he mi sty ki” uka zy wały się re cen zje wa ż nych pu b li -
ka cji o te ma ty ce lite ratu rozna w czej i języ koz na w czej, wpi sujące się w pro ble -
ma ty kę bo he mi styczną. W la tach 2001–2015 na łamach kwa rta l ni ka w dzia le
Re cen zje i omó wie nia opub li ko wa no łącz nie 139 te kstów. Au to rzy re cen zo wa li
książki pol skie, ro sy j skie, cze skie, an gie l skie, nie mie c kie. Dzię ki tym re cen -
zjom czy te l nik miał świa do mość ist nie nia wa ż nych dla bo he mi sty ki mo no gra fii. 
Re cen zje naj czę ściej miały cha ra kter opi so wy, by czy te l nik mógł się do wie -
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dzieć rów nież to, jaka treść jest za wa r ta w re cen zo wa nej pra cy. Ta część kwar-
ta l ni ka za pe w niała dokładną in fo r ma cję o no wo ściach, któ re uka zy wały się
w języ ku pol skim, cze skim, nie mie c kim, an gie l skim, ro sy j skim. Były to mo no -
gra fie, któ re po ru szały za gad nie nia lite ratu rozna w cze oraz języ koz na w cze.
W ra mach re cen zji języ koz na w czych opub li ko wa no 65 te ksty, któ re dokład nie
cha ra kte ryzo wały i opi sy wały m.in. aktu a l ne słow ni ki cze sko- po l skie, pol sko -
 cze skie: Česko-polský frazeologický slovník, Lidské tělo v české a polské fra ze o -
lo gii a idio ma ti ce, Cze sko- po l ski słow nik zdra d li wych wy ra zów i pułapek fraze -
olo gi cz nych, Encyklopedický slovník češtiny, Kie szon ko wy słow nik cze sko- po l -
ski, pol sko - cze ski, Zviřata v české a polské fra ze o lo gii a idio ma ti ce, Re cen zo -
wa ne ta k że były słow ni ki cze sko- nie miec kie i nie miec ko- cze skie. Po zo stałe 74
re cen zji lite ratu rozna w czych były po świę co ne książkom, któ re tra kto wały o po -
ję ciach lite ratu rozna w czych, twó r czo ści cze skich de ka den tów i fu tu ry stów, po -
ezji Jana Ska ce la oraz Zděnka Ro tre kla, cze skiej li te ra tu rze awan gar do wej
i emigra cy j nej, związków li te ra tu ry z mu zyką, twó r czo ści Alo i se go Jíraska, hi -
sto rii li te ra tu ry cze skiej, cze skim pi sar kom na przełomie XIX i XX wie ku, post -
moder niz mo wi w li te ra tu rze i sztu ce cze skiej, cze skie mu sur rea liz mo wi lat trzy- 
dzie s tych XX wie ku, fi l mo wi cze skie mu i słowa c kie mu oraz to ż sa mo ści na ro -
do wej Cze chów. 

W dzia le Kro ni ka uka zy wały się in fo r ma cje, do tyczące ju bi le u szy pra cy na -
uko wej wy bi t nych bo he mi stów. Ta kich ju bi le u szy opi sa no ponad 60, m.in. cze -
skich bo he mi stów: Iva na Luttere ra, Alo i se go Jedlički, Ale ksan dra Sti cha, Pře-
my s la Ha u se ra, Jiřego Kra u sa, Ru do l fa Šrámka, Františka Cermáka, Ma rii Če-
chovej, Ma rii Krčmovej, Ale ny Ma cu ro vej, Jany Hof f man no vej, Ja ro s la va Hu-
báčka, Evy Mrhačovej, Ed var da Lo t ki, Do bra vy Mo l da no vej, Jo se fa Hrabáka,
Bo hu s la va Hof f man na, Mi la na Jelínka, i za gra ni cz nych: Te re sy Zo fii Orłoś,
Ewy Sia t ko wskiej, Ja nu sza Sia t ko wskie go, Ka zi mie rza Po la ń skie go, Ga li ny Li -
licz, Va le re go Mo ki jen ki, Er n sta Ei chle ra oraz wie lu in nych, dzię ki cze mu czy -
te l nik miał mo ż li wość po znać wie le po sta ci, opi sa nych nie ty l ko z per spe kty wy
wy ko ny wa nej pra cy na uko wej, uchy la no tu ta k że rąbka pry wa t nych spo t kań.

W dzia le tym czy te l nik do wia dy wał się rów nież o wa ż nych wy da rze niach
na uko wych, któ re miały mie j s ce na eu ro pe j skich ucze l niach, mających związek
z ję zy kiem i li te ra turą czeską. Naj czę ściej do ty czyło to zor gani zo wa nych kon fe -
ren cji. Mo ż na było prze czy tać o pro ble mach po ru sza nych na kon fe ren cji, mie j s -
cu jej zor gani zo wa nia oraz o naj waż nie j szych wystąpie niach, mających zna cze -
nie dla roz wo ju ba dań bohe mi sty cz nych. Ze sta ty sty czne go pun ktu wi dze nia na
łamach „Bo he mi sty ki” opi sa no ponad 21 kon fe ren cji, któ re odbyły się w wie lu
mia stach ró ż nych kra jów eu ro pe j skich: Kra ków, Po znań, Szcze cin, Wrocław,
Buda peszt, Mo sk wa, Banská By stri ca, Ra ci bórz, Gie trz wałd, Wałbrzych, Ju go -
wi ce, Pra ga, Ústí nad La bem, Ołomu niec, Brno, Ostra wa, Blan sko, Opa va.
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Konfe ren cje po ru szały ta kie te ma ty, jak: In te gra cja w ję zy kach, To pos domu
w li te ra tu rze cze skiej i pol skiej, Tra dy cja i wy zwa nia. Me to do lo gia ba dań sla wi -
sty cz nych XXI i XXI wie ku, Spo t ka nia bo he mi stów, Stałość i zmien ność w ję zy ku 
i li te ra tu rze cze skiej XX wie ku, In ter ne to wa i in ter per sona lna ko mu ni ka cja ję zy -
ko wa, Ru dolf Šrámek a ono ma sty ka, Ję zyk i li te ra tu ra cze ska – re fle k sja wa ż -
nych wy da rzeń hi sto ry cz nych, Kon ty nu a cja czy od rzu ce nie? Tra dy cje ro man -
tyczne we współcze s nych li te ra tu rach słowia ń skich, Świę te mie j s ca w li te ra tu -
rze, XVII ko lo k wium młodych języ koz na w ców, Na sty ku ku l tu ry pol skiej i cze -
skiej: dzie dzi c two, kon ty nu a cje, in spi ra cje, I Poloni styczno -bohemi stycz na kon -
fe ren cja stu den tów, Wy raz i zda nie w ję zy kach słowia ń skich V: opis, kon fron ta -
cja, przekład, Ję zyk i li te ra tu ra cze ska w eu ro pe j skim kon te k ście ku l tu ro wym,
Po dzwon ne dla gra nic. Pol sko - cze skie li nie po działów i mie j s ca kon ta któw w ję -
zy ku, li te ra tu rze i ku l tu rze. Wy żej wy mie nio ne kon fe ren cje, ko lo k wia zo stały
zor ga ni zo wane w ta kich ośro d kach aka de mi c kich, jak: Uni we r sy tet Wrocław-
ski, Uni we r sy tet Ka ro la w Pra dze, Uni we r sy tet Ma sa ry ka w Br nie, Uni wersy tet
Śląski, Uni we r sy tet Pa la c kie go w Ołomu ń cu, Uni we r sy tet Ada ma Mi c kie wi cza
w Po zna niu, Uni we r sy tet Ostra wski, Uni we r sy tet w Cze skich Bu dzie jo wi cach,
Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa w Ra ci bo rzu. 

Po ru sza no ta k że kwe stię me tod kształce nia przyszłych bo he mi stów. Czy te l -
ni cy mo gli za po znać się ze spo so bem orga ni zo wa nia kształce nia bohe mi sty -
czne go na ta kich ucze l niach, jak: Uni we r sy tet Hu m bo l ta w Be r li nie, Uni we r sy -
tet w Bu da pe sz cie, Uni we r sy tet Pa ń stwo wy w Sankt -Pete rsbu r gu, Uni we r sy tet
w Ko rei, Uni we r sy tet w So fii, Uni we r sy tet Wrocławski, Uni we r sy tet Ma rii Cu -
rie-Skłodo wskiej w Lu b li nie, Uni we r sy tet Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu,
Uni we r sy tet Szcze ci ń ski, Uni we r sy tet Ja giel lo ń ski w Kra ko wie, Uni we r sy tet
Opo l ski, Uni we r sy tet Śląski w Ka to wi cach, Uni we r sy tet Wa r sza wski i Pa ń stwo -
wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa w Ra ci bo rzu. W roku 2016 uka że się też ar ty kuł
o Uni wer sy te cie w Lu b la nie. W 2008 roku, w nu me rze poświę co nym XIV Mię -
dzyna rodo we mu Zja z do wi Sla wi stów w Ochry dzie, Mie czysław Ba lo wski opu -
b li ko wał in te re sujący ar ty kuł, w któ rym scha ra kte ryzo wał wszy stkie ośro d ki
bohe mi sty cz ne w Pol sce. 

Cie ka wy był ta k że tekst Kima Ku y chi na opub li ko wa ny 2001 roku, w któ rym 
opi sał 10 lat do świa d czeń południo woko rea ń skich w kształce niu bo he mi stów.
Ta kie do świa d cze nia opi sy wa li rów nież cze s cy, ro sy j s cy, ukra i ń s cy, wę gie r s cy,
nie miec cy i bry ty j s cy bo he mi ści. In te re sujące po zna w czo były rów nież ar ty -
kuły, z któ rych do wia dy wa no się o orga ni zo wa nych szkołach le t nich, na któ -
rych uczo no ję zy ka cze skie go. 

W „Bo he mi styce” po ja wiała się ta k że pro ble ma ty ka glot tody dakty cz na, któ -
rej po świę co no ki l ka na ście ar ty kułów, opub li ko wa nych na jej łamach (nu mer 3
z roku 2006 zo stał jej całko wi cie po świę co ny). Szcze gó l nie do ty czy ona dy da -
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kty ki ję zy ka i li te ra tu ry cze skiej, dla te go po ru sza no w nich ta kie za gad nie nia,
jak: np. Použití ko r pu su ve výuce češtiny… (K. Vaculová), Po su ny ve zdvoři-
lostních strategiích v současné české společnosti (P. Chejnová), Po sto je součas- 
ných českých spisovatelů k mateřštině (J. Štěpán), Sy no ny mie slo ves řečové čin-
nosti ve vyjadřování žáků základní školy (M. Kyselová), Módní výrazy v mlu ve-
ných pro je vech žáků (M. Kyselová), Nezdvořilost jako prostředek komunikační
stra te gie v tal k - s how na komerční televizní sta ni ci (J. Svobodová), Glot to di dak- 
tické otázky fonetického a fonologického plánu českého ja zy ka na úrovni A1
(K. Vlasáková), czy pre zen to wa no in ter pre ta cję cze skich dzieł li te ra c kich, jak
np. K in ter pre ta ci vybraných literárních děl Fran za Ka f ky a Jea na- Pa u la Sa r tra 
(L. Zábranský),  K jed no mu inspiračnímu zdro ji po ezie Jana Skácela (R. Malý), 
Román Ale ny Vostré (F. Všetička) itd. 

Nie co dzien nym wy da rze niem jest otrzy ma nie ho no ro we go do kto ra tu przez
wy bi t ne go uczo nego- bohe mi stę. Rów nież te wy da rze nia nie po zo stały bez echa. 
W dzia le Kro ni ka w roku 2005 roku za mie sz czo no in fo r ma cję o otrzy ma niu
tytułu do kto ra ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu Śląskie go w Opa wie przez prof. Mi -
la na Jelínka, a w roku 2007 do kto rem ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu Pa la c kie go
w Ołomu ń cu zo stał inny bo he mi sta – prof. Va le rij Michajlovič Mo ki jen ko, pro -
fe sor Uni wer sy te tu w Grei fs wa l dzie, a obe c nie Pa ń stwo we go Uni wer sy te tu
w Sankt Pe ter sbu r gu. W la tach 2001–2015 wa ż nych wy da rzeń w dzia le Kro ni ka
opi sa no 64. 

Na le ży nad mie nić, że od 2001 roku „Bo he mi sty ka” za mie sz cza ne kro lo gi
wy bi t nych bo he mi stów. Do 2015 roku ta kich ne kro lo gów na łamach kwa rta l ni -
ka uka zało się 20. Wspo mi na no w nich ta kich wy bi t nych ba da czy, jak: An to-
nína Jelínka, Jana Chlo u p ka, Janę Říhovą, Jiřinę Hůrkovą, Rosę Cha sa nowną
Tu gu szewą, Mie czysława Ba sa ja, Jana Kuklíka, Te re sę Zo fię Orłoś, Přemysla
Ha u se ra, Ed var da Lo t kę, Er n sta Ei chle ra, Ga li nę Ale kse jewną Li licz, Světlę
Čmejrkovą, Naděždę Ba y e rovą, Jiřego Dam bo r skie go, Jiřego Hron ka, Mi la na
Jelínka, Ma rię Hádkovą, Jiřego Ur ban ca oraz Ale nę Trnkovą. Byli to spe cja li ści 
o bo ga tym do ro b ku na uko wym, do świa d cze ni pe da go dzy. Ich śmierć, cza sem
przed wcze s na, jest nie po we to waną stratą dla na uki. 

Od 2001 do 2015 roku uka zało się 60 nu me rów cza so pi s ma, na łamach któ -
rych pu b li ko wało swo je pra ce 87 au to rów z ró ż nych ośro d ków aka de mi c kich
pol skich i za gra ni cz nych. Ponad to „Bo he mi sty ka”, według wska zań Scho lar
Go o gle, jest naj czę ściej cy to wa nym pe rio dy kiem o te ma ty ce bohe mi sty cz nej
w Pol sce. Od roku 2015 zna j du je się na li ście cza so pism na uko wych ERIH
PLUS. Ana li zując przy pa d ki cy to wa nia ar ty kułów, któ re uka zały się na łamach
oma wia ne go kwa rta l ni ka, mo ż na do szu kać się 448 cy to wań. Aktu a l nie na uko -
wiec, któ ry opu b li ku je swoją pra cę na łamach „Bo he mi sty ki”, otrzy mu je 13 na
15 mo ż li wych pun któw ska li, okre ślo nej przez Mi ni ste r stwo Na uki i Szko l ni c -
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twa Wy ższe go. Te ksty na uko we są pub li ko wa ne w ję zy ku pol skim, cze skim,
nie mie c kim, an gie l skim oraz ro sy j skim. Od początku „Bo he mi sty ka” uka zy -
wała się w wer sji pa pie ro wej (pry ma r nej) i ele ktro ni cz nej. God ny wspo mnie nia
jest rów nież fakt, że wszy stkie ar ty kuły, któ re uka zały się przez 15 lat w tym
cza so pi śmie, są do stę p ne w In ter ne cie (www.bo he mi sty ka.pl), a do stęp do nich
jest bezpłatny. 

Cza so pi s mo na swo jej stro nie in ter ne to wej rów nież umie ściło in fo r ma cje dla 
au to rów oraz opis pro ce du ry re cen zo wa nia, która jest zgod na z za sa da mi za wa r -
ty mi w Ko mu ni ka cie Mi ni stra Na uki i Szko l ni c twa Wy ższe go, a ta k że mię -
dzyna rodo wy mi (akce p to wa na przez Sco pus czy ERIH). Stro na in ter ne to wa za -
wie ra ta k że inne in fo r ma cje, jak np. skład Rady Na uko wej cza so pi s ma, aktualną
li stę re cen zen tów, a ta k że wy ka zy wszy stkich dru ko wa nych te kstów z po da niem 
ich lo ka li za cji. 

„Bo he mi sty ka”, któ ra two rzo na jest nie ty l ko przez re da kto ra na cze l ne go,
za wsze re a go wała na naj no wsze ten den cje, zaob ser wo wa ne w li te ra tu rze czes-
kiej, jak i w ję zy ku cze skim. Re gu la r ne za po zna wa nie się z tre ścią ka ż de go nu -
me ru gwa ran tu je, że czy te l nik za po z na się z naj nowszą i aktu alną wiedzą bo he -
mi styczną. Ponad to po ziom ar ty kułów, pub li ko wa nych w wer sji pa pie ro wej jak
i ele ktro ni cz nej jest na bar dzo wy so kim po zio mie. My ślę, że dziś nie ma ośro d -
ka bohe mi sty czne go, któ ry nie za po zna wałby się re gu la r nie z za wa r to ścią tego
kwa rta l ni ka. Ka ż dy kto tego nie czy ni, ska zu je się na od cię cie się naj bar dziej
aktu a l nej wie dzy bohe mi sty cz nej. 

W „Bo he mi sty ce” za wsze dba no o wy so ki po ziom pub li ko wa nych prac,
ponad 80% re cen zen tów ar ty kułów sta no wią re cen zen ci ze w nę trz ni. Z ka r ty
oce ny, z którą mo ż na za po znać się na łamach Pol skiej Bi b lio gra fii Na uko wej
(https://pbn.na uka.gov.pl/jo u r nals/43349/su r ve ys/8547; do stęp: 2.03.2016), czy -
te l nik do wie się, że cza so pi s mo jest wpi sa ne do ki l ku baz da nych, co świa d czy
o wy so kim po zio mie pub li ko wa nych prac. „Bo he mi sty ka” jest in de kso wa na w
ta kich ba zach cza so pism na uko wych, jak: ERIH PLUS, CEEOL (Cen tral and
Ea stern Eu ro pe an On li ne Li bra ry), CEJSH (The Cen tral Eu ro pe an Jo u r nal of
So cial Scien ces and Hu ma ni ties), Ba z Hum czy In dex Co pe r ni cus. 
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Ju sty na PIETRZYKOWSKA

Spra wo z da nie z działal no ści Stu den c kie go
Koła Na uko we go Bo he mi stów 

w la tach 2013–2016 

Stu den c kie Koło Na uko we Bo he mi stów działa przy In sty tu cie Neo fi lo lo gii
Pa ń stwo wej Wy ższej Szkoły Za wo do wej w Ra ci bo rzu od 2006 roku. Prze wod -
niczącą Koła w roku aka de mi c kim 2013/2014 była De bo ra Ko sel, za stępcą
Łukasz Za j da, se kre ta rzem zaś Małgo rza ta Bonk. Na to miast w roku aka de mi c -
kim 2014/2015 oraz 2015/2016 prze wod niczącą Stu den c kie go Koła Na uko we -
go Bo he mi stów była Bar ba ra Rduch, za stępcą Sa bi na Ku cze ra. Opie ku nem zaś
od 8 ma r ca 2007 r. jest dr Ju sty na Pie trzy kowska. Od 2010 roku Koło pro wa dzi
swoją stro nę in ter ne tową (http://bohemistyka.pwsz.raciborz.edu.pl), za któ rej
aktu a li za cję w la tach 2010–2013 była od po wie dzialna Ka ta rzy na Przy padło,
a od roku 2013 Mi cha e la Pi sz czan. Od roku 2014 stu den ci pro wadzą rów nież
stronę fa ce bo okową Koła (https://www.facebook.com/Fi lo lo gia-Słowiań ska-
 Bohe mi ści-Ra ci bórz-701394819970430/ti me li ne), któ rej uruchomienie za ini-
cjowała i obe c nie re da gu je Mi cha e la Pi sz czan. 

Działal ność Koła była – z jed nej stro ny – skie ro wa na na roz wój zain te re so -
wań na uko wych stu den tów na leżących do Koła, a z dru giej – na popu la ry za cję
li te ra tu ry, fi l mu, ku l tu ry cze skiej w śro do wi sku aka de mi c kim i mie j skim
Raciborza. W związku z tym w roku aka de mi c kim 2013/2014 zor gani zo wa no:
– osiem wie czo rów fi l mo wych (raz w mie siącu), na któ rych stu den ci bo he mi -

sty ki (i nie ty l ko) za po zna wa li się z osiągnię cia mi czeskiej kine ma to gra fii;
oglądano nie ty l ko fi l my, sta no wiące kla sy kę kina, ale ta k że dzieła młodych,
de biu tujących cze skich re ży se rów; po se an sach stu den ci ucze st ni czy li w dys -
ku sji na te mat kine ma to gra fii cze skiej;
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– w dniach 24–25.10.2013 stu den ci ucze st ni czy li w pol sko - cze skiej kon fe ren cji
na uko wej pod nazwą Po rów na w czy aspekt le ksy ko lo gii: te o ria i pra kty ka,
którą zor ga ni zo wało Cze sko- Po l skie Cen trum Leksy kogra fi cz ne oraz Se k cja
Po lo ni sty ki Uni wer sy te tu im. Pa la c kie go w Ołomu ń cu; po ob ra dach miało
miejs ce zwie dza nie z prze wod ni kiem za by t ków Ołomu ń ca i oko lic;

– 12.12.2013 r. miało mie j s ce co ro cz ne Spo t ka nie Wi gi li j ne, w któ rym udział
wzię li, oprócz stu den tów Fi lo lo gii słowia ń skiej pro fi lu cze skie go i ro sy j skie -
go, władze ucze l ni, dy re kto rzy In sty tu tu Neo fi lo lo gii, wykłado w cy kierunku
fi lo lo gia słowiańska; człon ko wie Koła Na uko we go Bo he mi stów wraz ze stu -
den ta mi na leżącymi do Koła Ru sy cy stów przy go to wa li Wi gi li j ne przed sta wie -
nia, wspó l nie śpie wa no ko lę dy, przy go to wa no też cze skie i ro sy j skie wró ż by,
któ re miały za pe w nić wszy stkim po my śl ność na cały nad chodzący rok;

– 17.12.2013 r. zor gani zo wa no wa r szta ty ję zy ka cze skie go i cze skiej ku l tu ry dla 
li ce a li stów z Ra ci bo rza pn. Wszy stko co chcie li by ście wie dzieć o Cze chach i
cze skim, ale bo i cie się za py tać;

– 25.03.2014 r. zor gani zo wa no drugą edy cję wa r szta tów ję zy ka cze skie go i cze -
skiej ku l tu ry dla li ce a li stów z Ra ci bo rza pn. O Cze chach w słowach trzech,
w ra mach dni otwa r tych ucze l ni;

– 8.04.2014 r. miała mie j s ce ko le j na edy cja wa r szta tów ję zy ka cze skie go i cze -
skiej ku l tu ry tym ra zem dla ma tu rzy stów z Li ce um Ogó l no kształcącego im.
No b li stów Pol skich w Rydułto wach;

– 15.04.2014 r. stu den ci wzię li udział w pol sko - cze skiej kon fe ren cji na uko wej
pn. Opa wa – mia sto na gra ni cy, któ ra odbyła się  na Uni wer sy te cie Śląskim w 
Opa wie;

– 12.05.2014 r. miało mie j s ce spo t ka nie z pa nem Tomášem Sládečkiem, fo to -
gra fem z Ostra wy, któ ry opo wia dał o trud nej sztu ce foto gra fo wa nia, swo ich
wy sta wach i o Lašsku, któ re bar dzo chę t nie fo to gra fu je.  

Człon ko wie Koła włącza li się rów nież w akcje cha ryta ty w ne na te re nie mia -
sta Ra ci bo rza, np. w dniu 26.11.2013 r. zor gani zo wa no drugą edy cję akcji Pacz-
ka dla psia czka, mającej na celu po moc zwie rzę tom zna j dującym się w ra ci bo r -
skim schro ni sku (zbiór ka ka r my, ko ców, mi sek).

Na to miast w roku akademickim 2014/2015 człon ko wie Koła pod jęli na stę-
pujące działania: 
– 25.11.2014 r. zor gani zo wa no wy cie cz kę nauko wo-dy dakty cz ną do Ostra -

wy; głów nym pun ktem było za po zna nie się z bo ga ty mi zbio ra mi ostrawskiej
gale rii sztu ki, a prze de wszy stkim oglądnię cie wy sta wy za ty tułowa nej Zářivý
kry stal – Bo hu mil Kubišta; stu den ci bo he mi sty ki mie li rów nież mo ż li wość nie 
ty l ko zwie dze nia z cze skim prze wod ni kiem owej wy sta wy i stałej eks po zy cji,
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ale ta k że ucze st ni cze nia w wa r szta tach na uko wych i  pla sty cz nych, przy go to -
wa nych przez ani ma tor kę ga le rii, panią Janę Sedlákovą;

– zor gani zo wa no wzo rem ubiegłych lat wie czory fi l mowe, na któ rych stu den -
ci bo he mi sty ki (i nie ty l ko) za po zna li się z osiągnię cia mi cze skiej kine ma to -
gra fii; ogląda no nie ty l ko fi l my sta no wiące kla sy kę kina czeskiego, ale ta k że
dzieła młodych, de biu tujących cze skich re ży se rów;

– w dniach 24 i 25.02.2015 r. – dzię ki uprze j mo ści Dy re kcji Li ce ów Ogó l no -
kształcących w Rydułto wach i Wo dzisławiu Śląskim prze pro wa dzo no wa r -
szta ty ję zy ka cze skie go pod nazwą O Cze chach w słowach trzech, przy go to -
wa ne dla te go ro cz nych ma tu rzy stów, a ta k że ucz niów klas pie r wszych i dru-
gich. W pro gra mie zna lazł się mini kurs ję zy ka cze skie go, cze skie łamańce ję -
zy ko we, cie ka wo stki o mie sz ka ń cach zza na szej połud nio wej gra ni cy oraz
quiz;

– 11.03.2015 r. zor gani zo wa no wa r sztaty ję zy ka cze skie go i cze skiej ku l tu ry dla 
li ce a li stów z Ra ci bo rza pn. O Cze chach w słowach trzech, w ra mach dni
otwa r tych Ucze l ni;

– 30.03.–1.04.2015 r. zor gani zo wa no VII Se mi na rium Raci bor sko- Pra skie
w sto li cy Czech; przy tej oka zji stu den ci zwie dzili na stę pujące wy stawy i mu -
zea: Se ce se – Vitální umění 1900 w Obecnim do mie (eks po zy cja pre zen tu je
wy bór prac czołowych cze skich przed sta wi cie li No u ve au Art oraz eks po na ty
po chodzące z Mu ze um Sztu ki Deko ra cy j nej w Pra dze), ko m p leks za mko wy
Hra d cza ny, Stra hov (kla sztor wraz bi b lio teką), Kle men ti num (bi b lio te ka na ro -
do wa), Na ro do we Mu ze um Te ch ni ki, zbiory Ga le rii Na ro do wej w pałacu
Kin skich (sztuka orien ta l na: chi ń ska, ja po ń ska, ty be ta ń ska, bud dy j ska, is la m -
ska a ta k że pamiątki sta roży t ne go Egi p tu, Gre cji, Etru sków i Rzy mian), a ta k -
że inne za by t ki Pra gi: Uni we r sy tet Ka ro la, Staroměstské náměstí, most Ka ro -
la; wzię li  też udział w wa r szta tach w stu diu na grań cze skiej te le wi zji, ogląd-
nę li przed sta wie nie Česká baletní sym fo nie II w Te a trze Na ro do wym;

– 29.05.2015 r. współorga ni zo wa no pol sko - czeską kon fe rencję pro mującą pro -
jekt Czesko-polskie centrum leksykograficzne, któ ra miała mie j s ce w In sty tu -
cie Neo fi lo lo gii na szej ucze l ni;

– 21.06.2015 r. współorga ni zo wa no wy sta wę cze skie go fo to gra fa z Ostra wy,
Tomaša Sládečka, któ ra miała mie j s ce w ra ci bo r skim za mku. 

Rów nież w tym roku aka de mi c kim orga ni zo wa no akcje cha ryta ty w ne, np.
w dniu 1.12.2014 r. zorga nizo wa li śmy akcję  Książka w pu d le. Była to zbiór ka
uży wa nych książek dla bi b lio te ki przy Zakład zie Ka r nym w Ra ci bo rzu. Ak cja
miała na celu zwiększe nie i ua tra kcyj nie nie księ go z bio ru wię zien nej bi b lio te ki,
a przez to wspie ra nie pro ce su reso cja li za cji w Ra ci bo r skim Zakład zie Ka r nym.
Na to miast w dniach 11–13.05. i 18–19.05.2015 r. zorga nizo wa li śmy – na rzecz
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świe t li cy szko l nej Ze społu Szkół Spe cja l nych w Ra ci bo rzu – zbiór kę puzz li,
klo c ków, książe czek, ma te riałów pi śmien ni czych i wie lu in nych po trze b nych
rze czy.

W roku aka de mi c kim 2015/2016 człon ko wie Koła zor gani zo wa li lub ucze st -
niczy li w na stę pujących akcjach: 
– w dniu 7.10.2015 r. wzię liśmy udział w I Pi k ni ku stu den c kim na te re nie na szej 

ucze l ni; prze wod nicząca Koła – Bar ba ra Rduch – przy go to wała atra kcje,
przy bli żające czeską ku l tu rę i po kró t ce przed sta wiła oso bom zain tere so wa -
nym naszą kil ku le t nią już działal ność;

– w dniu 5.11.2015 r. ucze stni czy li śmy w wa r szta tach trans la to r skich, któ re
odbyły się na Wy dzia le Filo lo gi cz nym Uni wer sy te tu Ostra wskie go w Ostra -
wie;

– w dniu 13.11.2015 r. wzię li śmy udział w spo t ka niu au to rskim Ma riu sza
Szczygła, któ re odbyło się w Mie j skiej Bi b lio te ce w Ra ci bo rzu;

– w dniu 17.11.2015 r. ucze stni czy li śmy w wa r szta tach termi nolo gi cz nych, któ -
re odbyły się w Pun kcie Kon ta kto wym Dla Wspó l nej Pla ców ki Pol sko - Cze -
skiej w miej s co wo ści Chotěbuz, a ta k że wy bra li śmy się na wy cie cz kę do pol -
skie go i cze skie go Cie szy na;

– w dniu 21.11.2015 r. ucze stni czy li śmy w wie czo rze pro mo cy j nym 22 nu me ru
„Al ma na chu Pro win cjona lne go”, w któ rym stu den ci i ab so l wen ci ra ci bo r skiej 
bo he mi sty ki pre zen tują swo je pra ce trans la to r skie, w ru bry ce „Ku ź nia Prze-
kładu”;

– w dniu 21.03.2016 r. zor gani zo wa liśmy wa r sztaty ję zy ka cze skie go dla li ce a -
li stów I Li ce um Ogó l no kształcącego im. 14 Pułku Po wsta ń ców Śląskich
w Wo dzisławiu Śląskim;

– w dniu 3.03.2016 r. zor gani zo wa liśmy wa r sztaty ję zy ka cze skie go i cze skiej
ku l tu ry dla li ce a li stów z Ra ci bo rza pn. O Cze chach w słowach trzech, w ra -
mach dni otwa r tych Ucze l ni;

– w dniach 11–13.04.2016 r. zor gani zo wa liśmy VIII Se mi na rium Ra ci bo r sko-
-Pra skie  w sto li cy Czech. Przy tej oka zji zwie dzi li śmy m.in. Uni we r sy tet Ka -
ro la i most Ka ro la, Staroměstské náměstí, Jo se fów – dzie l nicę ży dowską,
Hrad cza ny, ogrody pałacu Wal len ste i na, Mu ze um Te ch ni ki, wzgórze Petřín,
Ga le rię Na ro dową, a ta k że oglądnę li śmy sztu kę Strakonický dudák w Te a trze
Na ro do wym;

– w dniu 15.04.2016 r. zor gani zo wa liśmy wa r sztaty ję zy ka cze skie go  dla ma tu -
rzy stów Li ce um Ogó l no kształcącego im. No b li stów Pol skich w Rydułto wach;

– w dniu 25.04.2016 r. wzię liśmy udział w kon fe ren cji Ciało w ko stiu mie sztu ki, 
zor gani zo wa nej przez Stu den c kie Koło Na uko we „Emi nus”; 

– w dniu 12.05.2016 r. ucze st niczyliśmy w wer ni sa żu prac dr Ka ro li ny Sta nie -
czek Pociągi pod spe cja l nym nad zo rem;
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– w dniu 5.06.2016 r. zwie dziliśmy zamek w Hra d cu nad Mo ra wicą, Mu ze um
II wo j ny świa to wej w Hra by ni oraz wy sta wę dzieł Sa l va do ra Dali w Opa wie;

– w dniach 9–10.06.2016 r. zorga ni za li śmy Dni Cze skie w Ra ci bo rzu jako część 
ob cho dów 10-le cia ist nie nia bo he mi sty ki w PWSZ w Ra ci bo rzu;

– w dniu 25.06.2016 r. ucze st niczyliśmy w wer ni sa żu wy sta wy prac cze skie go
fo to gra fa Tomaša Sládečka, pre zen to wa nych na ra ci bo r skim za mku;

– w dniu 1.07.2016 r. współorga nizo wa li śmy wy sta wę prac Li bo ra Hřivnača
i Pa v la Me le c kie go, któ ra odbyła się w ga le rii sta re go opa c twa w Ru dach Ra -
ci bo r skich. 

Już tra dy cy j nie orga nizo wa li śmy comiesięczne wie czo ry fi l mo we, na któ -
rych zapo zna wa li śmy ucze st ni ków (wie czo ry miały cha ra kter otwa r ty) z osiąg-
nię cia mi cze skiej kine ma to gra fii (kla sy ki i kina młodych, de biu tujących cze -
skich re ży se rów). Bra li śmy rów nież udział w ki l ku akcjach cha ryta ty w nych or -
gani zo wa nych w mie ście Ra ci bo rzu, jak:
– w dniu 11.12.2015 r. włączy li śmy się w akcję Szla che t na Pa czka;
– w dniach 4–15.01.2016 r. włączy li śmy się w akcję zbiór ki ży w no ści dla Ko m -

ba tan tów na Kre sach; 
– w cze r wcu 2016 r. zor gani zo wa liśmy akcję zbie ra nia za krę tek na rzecz pomocy  

małemu Ku bie, cho re mu na MPD.
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