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Badania onomastyczne i dialektologiczne Rudolfa Šrámka
W roku 2016 – nakładem wydawnictwa Host – ukazała się książka Rudolfa
Šrámka Labiryntem vlastních jmen a nářečí. Jest to prezentacja jego artykułów opublikowanych w czasopismach i zbiorowych monografiach od lat sześćdziesiątych XX
wieku do współczesności, dlatego przy każdym tekście został umieszczony adres bibliograficzny pierwszego wydania oraz wykaz cytowanej literatury przedmiotowej.
Tom składa się z trzech działów: Dialektologie (s. 13–79), Obecná onomastika
(s. 83–136) i Toponomastika (s. 139–201). Pierwsza część (Dialektologie) zawiera
trzy artykuły dotyczące dialektu laskiego (Působení neslovanského jazyka na české
(lašské) nářečí, s. 13–37; K poválečnému vývoji lašského nářečí, s. 55–61) i nazw
mieszkańców na Morawie i Śląsku (Tvoření obyvatelských jmen v nářečích na Moravě a ve Slezsku, s. 39–53) oraz dwie rozprawki, w których analizuje rozwój kodu codziennego porozumiewania się mieszkańców czeskiego części Śląska (Vývojová
proměna tradičního nářečí, s. 63–66 i Ke stratifikaci jazykových útvarů v současné
češtině, s. 67–79). Autor pochodzący z tego regionu i dobrze znający jego sytuację
gwarową po czeskiej i polskiej stronie, włączył się w tych tekstach w dyskusję na temat dialektu laskiego, którą toczyli A. Zaręba, S. Rospond i A. Kellner, jednocześnie
wskazując na etapy rozwoju tego dialektu i jego funkcję komunikacyjną, szczególnie
tam, gdzie kodem dominującym jest język czeski. Dlatego stwierdził, że „Zatímco
pro uživatele starší vrstvy nářečního útvaru je základní, výchozí jednotkou místní nářečí a mladší vrstvu dovedou sice rozpoznat, ale soustavně (běžně) jí nemluví, a mluvčí novější vrstvy je tomu naopak – základním útvarem jejich mluvy je nářečí o interdialektových vlastnostech dané podskupiny a místní nářečí pokládají za starou, archaickou, etnografizovanou variantu svého jazyka, kterou však neužívají” (s. 75).
Druga i trzecia część książki są poświęcone studiom onomastycznym. W artykule
Slovanská onomastyka a Slovanský onomastický atlas (s. 83–89) Šrámek przedstawia
metody badania propriów, opisuje prace nad Słowiańskim atlasem onomastycznym,
jego założenia metodologiczne i terminologię tam stosowaną, po czym wskazuje na
onomastyczne prace leksykograficzne, które w latach siedemdziesiątych ubiegłego
wieku powstawały w Czechach. Syntetycznie omawia zasady słownika słowiańskiej
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terminologii onomastycznej, który opracowali na wniosek Międzynarodowej Komisji Onomastycznej MKS Jan Svoboda, Vladimír Šmilauer, Libuše Olivová-Nezbedová, Karel Oliva i Teodolius Witkowski w 1973 roku, po czym wskazuje na inne (np.
autorów: .М. Черняховская czy А.В. Суперанская) ujęcie hierarchicznego opisu
tej terminologii (K základním teoretickým a metodologickým principům onomastických slovníků, s. 91–98). Do tego problemu powraca też w tekście Teorie onomastiky
a roviny propriálního pojmenování (s. 105–121), w którym stwierdza, że rozwój onomastyki po drugiej wojnie światowej spowodował znaczne poszerzenie kręgu zainteresowania nazwami własnymi (przykładem może być onomastyka literacka). Jednocześnie wyróżnia dwa sposoby tworzenia propiów: prymarną nominację i nominację wtórną, z reguły opartą na przeniesieniu znaczenia apelatywnego na nazwę
własną. Dziś już nie traktujemy onimów jedynie jako jednostek oznaczających, ale także jako jednostki języka oznaczające i znaczące (np. tzw. imiona życzące).
W artykule K teorii literární onomastiky (s. 99–103) Rudolf Šrámek podnosi problem funkcji nazw własnych w literaturze, wskazując na kolejny, ważny dział onomastyczny: onomastykę literacką, której podstawy opracował w tym czasie Karl Gutschmidt.
Dwa ostatnie artykuły części drugiej (K hranici mezi onomastikou a etymologií,
s. 123–126; Etymon, pojmenovací motiv a význam vlastních jmen, s. 127–136) są poświęcone kwestiom stricte teoretycznym, konkretnie motywacji nazw własnych. Autor zastanawia się w nich, czy etymologia i onomastyka są dwoma dyscyplinami naukowymi, czy raczej należy opatrzyć onomastykę przydawką „etymologicky orientovaná”. Dochodzi do wniosku, że „Vztah etymologie a onomastiky je co do výsledku
bádání komplementární, jejich teoreticko-metodologické principy se však nemohou
vzájemně zaměňovat“ (s. 125). Zagadnienie rekonstrukcji pierwotnych nazw doprowadziło autora do poświęcenia większej uwagi gniazdom słowotwórczym onimów,
a dokładniej prasłowiańskim rdzeniom czy etymonom, dzięki którym „je možné odkrýt vazbu proprií na lexikální zásobu konkrétního jazyka a na strukturu lexikálně
sémantických významů” (s. 129).
Ostatnia część pracy Rudolfa Šrámka jest złożona z pięciu artykułów, dotyczących zagadnień toponomastyki. Na podstawie wcześniejszych materiałowych prac
dotyczących Czech, Moraw i Śląska (por. Toponymické modely a toponymický systém, s. 139–158) przedstawia on teorię wyznaczania modeli toponimicznych i przedstawia dwa z nich: toponimiczny model relacyjny, wyjściowy (toponymický model
vztahový, východiskový) i toponimiczny model słowotwórczy (toponymický model
slovotvorný. Drugi model opisuje szczegółowo w tekście Slovotvorný model v české
toponymií, s. 159–170, gdzie wprowadza takie terminy, jak toponymická báze, topoformant (toponymický formant) czy slovotvorný typ, po czym je charakteryzuje w odniesieniu do nazw własnych.
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Bardzo interesujący jest rozprawka poświęcona przezwiskom wiejskim (Problematika studia přezdívek obcí (na materiálu z Moravy a Slezska), s. 171–192). Autor
wskazuje w niej na zależność tworzenia przezwisk od czynników, takich jak stosunek
socjocentryczny, generalizacja cech, ekspresywność nazwy, społeczna norma, zwyczaje folklorystyczne, procesy etnograficzne, analogie słowotwórcze itd. Następnie
opisuje poszczególne grupy strukturalne przezwisk i ich motywację.
W kolejnym artykule autor zajmuje się nazwami miejsc niezamieszkanych
(Anoikonymické objekty a jejich pojmenování, s. 193–200), wskazując na powiązanie
z ojkonimami, które często są motywami ich tworzenia.
W ostatnim artykule tej książki R. Šrámek omawia zmianę statusu nazw własnych
(Transonymizace v propriální nominaci, s. 201–209), pochodzących nie tylko od
nazw pospolitych (w wyniku tzw. proprializacji czy onimizacji apelatywów), lecz także od nazw własnych. Przedstawia proces proprializacji nazw własnych (tzw. transonimizacji), w wyniku którego stają się one nazwami homonimicznymi, przy czym
proces ten może być nie tylko zwykłym przejmowaniem formy innego proprium, czyli tzw. transonimizacji czystej, ale także procesem słowotwórczym, tzn. transonimizacji rozszerzonej. Autor wskazuje tutaj na trzy rodzaje motywacji transonimizacji:
pozajęzykową, komunikacyjną i wewnątrzjęzykową.
Z omówioną pozycją warto się zapoznać. Wiele z przedstawionych zagadnień,
mimo upływu czasu, pozostaje w dalszym ciągu aktualnych i godnych kontynuowania. Książka ta, choć nie zawiera wszystkich prac teoretycznych czy aplikacyjnych
Rudolfa Šrámka, poświęconych onomastyce czeskiej i słowiańskiej, pokazuje jego
drogę rozwoju badań nad nazewnictwem, ale również etapy rozwoju czeskich badań
nad tą dziedziną językoznawstwa.
Mieczysław Balowski, Poznań

Fejetonky dobré češtiny?
Představujeme čtenářům zajímavou, netradičně pojatou knihu 14 autorů Moje
řeč1. Kniha se hlásí k tradici fejetonů už podtitulem Fejtónky Dobré češtiny (psáno takto asi s úmyslem zdůraznit deminutivnost a archaičnost), tedy k odlehčenému
publicistickému útvaru (mluví se o stylu) a snaží se mu dostát. Soustřeďuje se na
„jazykové drobničky” s úsilím o vtipné podání.
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Autoři jsou lidé tvůrčí řečové praxe, vyškolení většinou nebo zčásti na Literární
akademii Josefa Škvoreckého i na jiných vysokých školách, včetně Filozofické fakulty UK, jsou mezi nimi např. spisovatelé (např. L. Prchal), scenáristé (L. Hniličková,
R. Hochmal), literární kritici (D. Iwashita) a (spolu)autoři blogů, někteří se zabývají
dramatickou tvorbou (J. Fleglová) a někteří působí na akademické půdě.
Knihu editoři (B. Čiháková a D. Kubec) rozčlenili, po úvodu, do tří hlavních částí.
Symetrické jsou první dvě: Jak se píše?, Tak se mluví? Třetí část Co to říkáš? z daného schématu vybočuje jak názvem, tak i zaměřením na rozmanité řečové jednotlivosti. Vlastní text věnovaný řeči se rozkládá na stranách 17 až 168. Za ním nechybí ani
ediční a redakční poznámka, následována „apendixem”, představujícím autory; jeho
součástí je i jednostránková Dobrá čeština (rozuměj: já, spolek Dobrá čeština). S ní
se shodneme – i když je to laicky podáno – na tom, že „Dobrá čeština se vždy snaží
najít vhodná slova a přiměřený výraz. A váží si dobře postavených vět, jasné myšlenkové výstavby i lehkosti vtipu” (s. 175). Sama o sobě říká: „[...] kolem sebe sdružuji
nadané lidi…, protože bez nich by tady nebyla ani tato publikace, ani já” (s. 175).
Následuje představení autorů a po něm poděkování editorů těm, kteří knihu Moje řeč
vypravili do světa. Vznikla, jak se dočítáme na počátku knihy, z pravidelných rubrik
internetového magazínu „Literární bašta Dobré češtiny” (www.dobracestina.cz).
Záměr autorů vidím v jejich úctyhodném subjektivním angažování se v oblasti
řečové kultury, v jazykové kritice. Většinou je zcela oprávněná, jindy se vcelku týká
věcí z hlediska jazykového nepodstatných či levně prezentovaných (např. Ruda
Dobročeštinář a Tomáš Negramotný).
Nejpůsobivější jsou krátké, „úderné” fejetony, některé mně tematicky velice blízké, srov. v nich označení jazyková infekce (L. Kukačková, s. 71, 132) nebo být in
a mou starší stať Móda, nebo nákaza v řeči? (Čechová 2005, 2012). Dále viz např.
kratičký aktuální textík Jenom jakoby (L. Prchal), právem kritizující parazitní výraz,
v současnosti silně frekventovaný; srov. obdobně v mé studii z r. 2013 Posuny v řeči
profesionálních mluvčích veřejnoprávních médií (Čechová 2017). Autor fejetonku je
kritický ke své, mladé generaci, ale lze říci, že nejen ona je „celá jenom jakoby” (s. 83).
Některé fejetony řeší i ontogenetické problémy, např. B. Podaná ve fejetonku Já,
pí Snička (s názvem na první pohled neprůhledným) nerozpoznávání hranic slov
(připomeňme, že se to týká jak českých dětí, tak i cizinců), jimž jsem i já věnovala studii I děti prožívají svou řeč (Čechová 2009, 2012) a Jak se dítě slovy zmocňuje světa
(Čechová 2013, 2017). Ovšem zdá se mi, že zcela mimo dětský svět stojí dětský dopis
adresovaný Ježíškovi s úvahou o dětském oslovení Ježíška typu Ježíšku Nazaretský,
zvážíme-li, že mnozí maturanti v státní písemné zkoušce (před časem) neměli ani
ponětí o Jidáši Iškariotském, a to i přes nápovědnou otázku.
Jestliže kniha je konglomerátem více než půl stovky textů řady autorů, nemůžeme
očekávat zcela vyrovnanou úroveň, kvalita je rozkolísaná.
Ocenění si zaslouží výstižný pohled do řeči a komunikačního prostředí teenagerů,
různých doslova „závislých” hráčů, dobrá orientace v internetové komunikaci a cel-
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