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Bešta, T.: Základy polské muluvnice, Polský institut v Praze, Praha 1994, 438 s.
Starán i em Instytutu Polskiego vv Pradze ukázala s i ; nowa, obszerna gramatyka
jezyka polskiego Teodora Bešty. Základy polské mluvnice to kolejná z szeregu prac,
powstalych w ostatních latách, klóre služa, poznawaniu polszczyzny w Czechach,
ajazyka czeskiego w Polsce. Nálezy tu m. in. wydane niedawno slowniki autorów czeskich i polskich oraz prače dotyczace czesko-polskiej homonimii. Ksiažka T. Bešty,
przeznaczona dla szerokich kr^góvv osob uczacych si? polskiego (zob. wstep - Před
mluva s.3). z pewnošcú|. zajmie wáród tych pozycji wažne miejsce.
W krótkim wst?pie (s. 3) Autor omawia cele ksiažki, a takže metody i zakres swej
pracy. Podkrešla, že j u ž od dawna (od przeszlo 50 lat) nie powstala w Czechach
gramatyka j . polskiego, a i póžniejsze podrgczniki, shižace praktycznej nauce jezyka, sa
juž wyczerpane . Nowa praca T. Bešty jest adresowana do odbiorców nie majapych
przygotowania filologicznego - stád ograniczenie wykladów teoretycznych (znajdí). si?
one w zapowiedzianej we wstepie na s. 3 kolejnej, szczególowej gramatyce T. Bešty)
oraz czerpanie materiálu z žywego, wspólczesnego jezyka polskiego - z pomini?ciem
tla historycznego. Cennq. zálety Podstaw gramatyki polskiej T. Bešty jest szerokie
zastosowanie metody porównawczej: autor konfrontuje wymow? poszczególnych
glosek polskich z ich czeskimi odpowiednikanii; przy czym trzeby podkrešlič, jak
wažne i trafne sajego ostrzeženia przed nieprawidlowži wymowa, czesto prowadzac^ do
powstawania zjawiska homonimii. Przykladem - wymowa szeregu č, i , í, czy fonem y,
miekkich w j . czeskim - które latwo moga^ "zdemaskowač" Czechów mówiacych po
polsku - podobnie jak odmienna w obu jezykach wymowa zapožyczcň, zwlaszcza
niemieckich, typu spacer - spacerowač (w czeskim: í - ) .
Omawiana ksiažka - starannie wydana i ilustrowana (np. palatogramv, labiogramy, rentgenogramy glosek), liczaca przeszlo 400 stron - to nie tylko podrecznik do
nauki polszczyzny, lecz takže praca naukowa: zaopatrzona w bogaty, liczacy ok. 3.600
haset indeks czesko-polskich terminów j?zykoznawczych (s. 316-405: Česko-polský
slovníček hlavních jazykovědných termínů) i obszerny wykaz pozycji bibliograficznych,
z uwzgledniem najnowszych prac (s. 406-422: Bibliografie základních
pramenů
k studiu polštiny). Zasadnicza czešč pracy T. Bešty to cztery rozdzialy.pošwiecone
kolejno: fonetyce, fonologii i prawidlom polskiej wymowy (I. Hláskosloví - spisovná
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Przykladowo možná tu wymienič m. in.: Slownik frazeologiczny czesko-polski. oprac. M.
Basaj, D. Rytel, Katowice 1981; J. Siatkowski, M . Basaj, Slownik czesko-polski, Warszawa 1991,

H. Pietrak-Meiser, Slownik frazeologiczny czesko-polski, Lublin 1993; E. Lotko, Zrádná slova
v polštině a češtině, Olomouc 1992; M. Szatek, J.Nečas, Czesko-polska homonimia. Slownik,
Poznaň 1993; czy polsko-czeski slownik K. Oliby z 1994 r. (zob. nižej - przypis 5).
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T. BeSta podaje kilka tytulów podreczników i gramatyk;sa_ to np.: T. I^ehr-Splawiňski,

I. Šaunová, Mluvnice polského jazyka, Praha 1934; I. Saunová. Polský jazyk. Český TSšín 1964;
J. Petra, Základ}' polštiny, Praha 1977; M . Kopecký, M. Kulošová, K. Oliva, Polština pro
samouky, Praha 1985. Zob. tež przypis 4.
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výslovnost, s. 5-86), zasadom pisowni i interpunkcji (II. Pravopis, s. 87-113),
slowotwórstwu i fleksji (III. Tvarosloví, s. 114-265) oraz sktadni (IV. Skladba, s. 266315). Zaletsj pracy jest przejrzysty úklad i dobór przykladów z polskiej literatury
pieknej i publicystyki, a w bibliogragii - uporzadkowanie literatury wedlug dzialów (m.
in. Gramatyki wspólczesnej polszczyzny, Leksykologia i Leksykogrqfia. Slylislyka i
kultura jazyka polskiego - tu trzeba by jeszcze dodač Chrestomatie staropolskq. Teksty
do roku 1543, Wroclaw 1984, autorstwa W. Wydry i W. Rzepki; Dialektologia i teksty
gwarowe, Onomastyka, Metodyka nauczania j. polskiego. Osobno wymieniono takže
najwažniejsze polskie czasopisma z dziedziny j^zykoznawstwa oraz stowniki).
Autorem Podstaw gramatyki polskiej jest znaný czeski polonista, od wielu juž lat
zajmujacy sie problematyka^ naszych wzajemnych zwiazków kulturalnych i jezy"
kowych , twórca licznych publikacji naukowych i podreczników , a takže redaktor
naukowy najnowszego, wielkiego slownika polsko-czeskiego K . Olivy . Polski czytelnik Podstaw... T. Bcšty z zainteresowaniem zapoznaje si? z podrecznikiem do nauki
swego ojczystego jezyka - tu traktowanego jako jezyk obcy, choč tak bliski we wspólnej rodzinie slowiaňskiej . Autor daje zwiezly wyklad teoretyczny, opisuje wspólczesna^
polszczyzn? jasno i bez niepotrzebnych w tego typu podreczniku odwotari do historii;
przede wszystkim zas daje bogaty materiál przykladowy,ilustrujac užycie konkrétných
wyrazów, form czy glosek w dzisiejszej polszczyžnie. N a podkrešlenie zastuguje m.in.
obszemy przeglad polskich liter, stosowanych w wyrazach zapožyczonych; autor
zestawil tu m. in. liczne nazvvy wlasne greckie, laciňskie, niemieckie, angielskie a takže slowiaňskie (czeskie, slowackie, rosyjskie. bulgarskie, serbskie i in.) w polskiej
pisowni (s. 94-109). T. Bešta zauwaža niekiedy w dzisiejszej polszczyžnie nawet
delikátně róžnice regionálně, na klóre zwraca uwag? czeskiego czytelnika (np.
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' W latách 1952-1953 powstala praca T. BeŠry Z zagadnieň spolecznych literatury staropolskiej

wieku zlotego, w roku 1963 Studia z historii slowiaňskich wpfywósv jezykowych w polszczyžnie
literackiej (zob. Práce z dějin slavistiky IV, Padesát let polonistiky na Univerzitě Karlově v
Praze. Uspořádal doc. PhDr. Teodor Bešta, CSc, Praha 1977, s. 243).
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Do znaných polskim czytelnikom prac T. BeSty nálezy m. in.: Podstavy dialektologiipolskiej,

Praha 1954; O výsledcích dosavadního bádání v otázce nářečního původu spisovné polštiny,
Slávia 2, 1962, s. 286 - 294; Listy J. Baudouina de Courtenay do A. Černego. Opracoval T.
Bcšta, Wroclaw 1972; Z hadaň nad staropolskimi wypowiedzeniami woluntatymiymi, Pořadník
Jezykowy 1975, z. 9, s. 485-491; Z badaň nad percepcjq i realizacjq polskich samoglosek
nosowych u Czechów (w:) Sborník referátů a sdělení z III. celostátní polonistické konference,
Ostrava 1986; a takže podrcczniki: Polštiny pro Čechy, cz. 1. Praha 1976 i 1984, cz. 2. Praha
1982, cz. 3. Praha 1986 oraz T. Bešta, V. Juřina, A. Méšťan, Polština pro posluchače Polského
kulturního střediska v Praze, Praha 1968 (niestety, trudno dostepne w Polsce).
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Zob. K. Oliva, Polsko-ieský slovník, 1. A - Ó, včdecký redaktor T. Bešta, Praha 1994. Ten
obszerny slownik (calošč obejmie ok. 80.000 hasel), wiele zawdziecza pomocy T. Bešty - zob.
wst?p pióra K. Olivy, s. 5.
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Por. literatury na s. 419-420, pt. Metodika vyučování polštině.
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ubezdžwi?czniajaca fonetyka mi?dzywyrazowa "warszavvska" i udžwicczniajaea
"krakowsko-poznaňska" - zob. s. 73).
Praca T. Bešty b?dzie miata zapewne dalsze jeszcze edycje, na które zasluguje.
Byč može Autor wprowadzi do nich drobné poprawki i modyfíkacje; možná by tu
zaproponowač usuniecie niektórych niejasnych, watplivvych badž blednych przykladów
polskich, które - obok nielicznych bl?dóvv draku - dostrzega si? w omawianej ksiažce.
Slownictwo, nie lylko polskie, zmienia si? wraz ze zmian^ realiów politycznych,
spolecznych itp.; mlodzi Polacy nie znaja. juž takich j?zykowych reliktów niedawnej
przesztošci, jak C D T (Centralny Dom Towarowy) - s. 127, czy koleklyw (grupa ludzi
rázem vvykonujacych jakieš zadania) - s. 278. Podziela. one los wielu wyrazów znaných
np. z powiešci X I X w.: j u ž nie užywanych, ale jeszcze rozumianych - dzieki
wspomnieniom rodziców, dziadków czy dzieki literatura. T. Bešta podaje przyklady
obocznych koňcówek fleksyjnych - starszych (lub gwarowych) i nowszych (np. typu
dramata, fundamenta II -y, s. 135; lekcyj II lekcji, s. 140; gwozdzmi II gwoždziami,
s. 133; z gešmi II gesiami, s. 142 - i in.), ale niekiedy wymienia tylko starsza. czy regio
n á l n í postač vvyrazu, dziš rzadko užywanq (np. nazwy Maskwicin, Tatarzyn, Turczyn
s. 120 - dziš Moshviczanin lub Rosjanin, Tatar, Turek, gošciniec 'podarunek' s. 120;
czy Zosin brat s. 93 - dziš tylko brat Žati). Polskie žródla, zwlaszcza slowniki, na
których musza^ opierač si? autorzy gramatyk, nie moga, uwzglednič wszystkich zmian
i przesuni?č znaczeniowych, dokonujacych si? w žywym j?zyku - stád tež nowe
znaczenie takiego vvyrazu, jak silownia 'miejsce uprawiania čwiczeň fizycznyclv
jeszcze nie wystapilo w pracy T. Bešty (jest tu tylko starsze znaczenie silowni: 'zaklad
energetyczny, elektrownia' - s. 120). Poniewaž niektóre wyrazy polskie, stanowiace
materiál przykladowy w omawianej ksiažce, nie naleža do slownictwa powszechnie
dziš u nas užywanego - trzeba by w nast?pnych edycjach tej pracy objašnič je badž lež
zastapič innymi. Dotyczy to takich slów (cz?sto pochodzenia obcego), jak: cibazol s. 9,
sandžak ( z tureckiego - 'chorajíiew') i lendrzak - s. 8. Watpliwošci budza tež:
obocznošč pqk II peki s. 12 (nie wiadomo, czy chodzi tu o pqk (kwiatu) - plur. paki,
czy tež o pek 'wiazka, bukieť - vv plur. peki. Zamiast vvyrazu kolejowiec s. 118
powinien byč kolejarz, zam. bagrzysta s. 118 - operátor poglebiarki, a pol. boj&wka s. 118 to nie 'kobiela', lecz, tak jak po czesku, 'grupa ludzi, oddzial'. Formy
czasownikóvv orywač i bogacieč (s. 213) nie vvydaja^ si? popravvne; chodzi tu zapewne
o dokonané za- lub wyorywač - oraz o bogacič (sie). Zbyt cz?sto - jak si? wydaje pojawia si? w omawianej pracy wyraz popod - zam. - pod (s. 255, 278, 282, 283 - np.
7

Do Wedów drukarskich nalezu rn. in.: wbrew oczewikaniom zam. oczekiwaniom s. 302, dzela
zam. dziela s. 127, před sqd zam. przed s. 282, Z niekiem XX... zam. XII s. 81, moieby zam. moie
by s. 263, brak kursywy na s. 9 (wodzič zam. wodzič) i s. 283 (...na wydatkach zam. na
nydatkach) i in. Nálezy tu tež zapewne bl. forma Dat. sg chlopowi (obok chlopu - s. 129) - može

pod wplywem czeskim; troje spodní (zam. trzy pary spodní - s. 204); wolacz liczebników r.
nijakiego drugi, trzeci (zam. drugie, trzecie - s. 203) czy umieszczenie laciňsko-polskiego
Leksykonu Jana Maczyňskiego (druk z 1564 r. - reed. 1973 r.) wšród wspólczesnych slowników j .
polskiego-s. 413.
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stawič popod šcianq, leže popod krzakami i in.), czasem natomiast brak -e
w polaczeniach typu z(e) slowami. z(e) šwietami - s. 145. Zbedne jest z kolei -ww wyrazach królewstwo, profesorowstwo i stryjovistwo (s. 122), szelmowstwo (s. 276),
a do - vv polaczeniu odnošnie do (s. 254). Wyraz šmiecisko (s. 120) možná by zastapič
wysypiskiem smieci lub šmietniskiem (imietnik \vyst?puje ponižej, s. 120). Polskie
dzieki razi w polaczeniach zniszczenie dzieki požarowi, klopot dzieki chorobie (s. 274)
- zam. z powodit, na skutek. Zamiast podobna na matke (s. 277) - powinno byé do
matki, a niejasne ...byli kolegami z zawodu (s. 297) oznacza albo kolegóvv po fachu,
albo z fabryki (zakladu pracý). Na tejže s. 297 omylkowo podáno, že autorem wiersza
Pawel i Gawel jest A . Mickiewicz (zamiast: A . Fredro). Niejasne pol. ukanie to može
ukojenie lub ukajanie (s. 393), zaá wyslepujacy dwukrotnie w bibliografii (s. 413 i 418)
zapiš nazwiska "Arct" ma bledna, postač genetivu: Arcta. Pomylkowo w indeksie
(s. 337) znalazl si? spojník hipokoiystyczny — zam. hipotaktyczny.
Koňczac te szczególowe, niekedy može zbyt drobiazgowe uwagi krytyczne, trzeba
jeszcze nadmienió o chyba zbyt szeroko - jak na podrecznik wspólczesnej polszczyzny
- omawianych konstrukcjach, de facto juž dziš nie užywanych (por. rozdziat
pošwiccony plusqiiamperfectum - s. 223-226, czy Irybowi przypuszczajacemu: kondi
cionál minulý - s. 231-232). Wydaje si?, že stanovvié one beda. niepotrzebny balast dla
czeskiego odbiorcy. W nástupných edycjach pracy možná by tylko krotko wspomnieč
o wyst^powaniu czasu zaprzeslego vv dawnicjszej polszczyžnie (obecnie spotykamy go
jedynie w literáturze) . Autor podkrešla wprawdzie. že plusquamperfectum to czas jen
zřídka užívaný (s. 223), ale poáwicca mu sporo miejsca. a zamieszczone vv ksiažce
zdania: Weszlišmy do tej sali dopiero wtedy, kiedy byli weszli juž do niej wszyscy
studenci - s. 226, czy Gdybyšmy byli otrzymali zawiadomienie, natychmiast byšmy byli
przyjechali - s. 313, sugeruja. jednak užywanie go w mowie potocznej. Z kolei w opisie
polskich przymiotników (s. 159) takich jak goniqcy, myšlacy, polegly, zgnify (z pochodzenia - imieslowy) zabrakto chyba odsylacza do rozdzialu o czasowniku (s. 233).
8

Koňczac omawianie tej wažnej, nowej pozycji w dziejach czesko-polskich kontaktóvv j?zykowych trzeba raz jeszcze podkreálič jej vvalory - jasnoáé i przejrzystošč
wykladu, uwzglednienie przez autora najnowszej literatury przedmiotu, ukazywanie
podobieňstw - a takže róžnic - mi?dzy j?zykiem polskim i czeskim. Základy polské
mluvnice to, jak juž wspomnialam na wsl?pie, nie tylko podrecznik do nauki polskiego.
ale rzelelny, naukowy opis wszyslkich systemów polszczyzny,opatrzony bogatym
8

Zdaniem autorów polskich "Dziš možná užyč czasu zaprzeszlego... w celách stylistycznych, ale
wj?zykii mówionym wyszedl on zupelnie z uzycia" (Encyklopedia jazyka polskiego pod red.
S. Urbuňczyka, Wroclaw 1994, s. 43). Šwiadeza. o tym m in. wspomnienia M . Waňkovvicza,
który - okolo roku 1930 - jako "niegodny Tata... ponauczal malpki (tzn. swoje dwie córki - EK)
mówič vv plusquamperfectum" (M. Waňkowicz, Ziele na kraterze, Warszawa 1960, s. 57).
Davvalo to - zamierzony przez ojca dziewzynek - efekt Inimorystyczny; np. w zdaniach typu

...wzielabym byla gruszkq (s. 57), chcialabym byla pójíč na kajak (s. 57) czy byfybyšmy sqdzity,
že pan dyrektor musi zaraz jechač ( s. 157).
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materiálem przykladowym. Ksiažka ta - oraz zapowieclziana przez T. Bešt? nástupná
praca poáwiecona jezykowi polskiemu - z pewnošci^ spelnia. swe cele, wymienione
\v przedmowie do Podstaw gramatyki polskiej, Dobrze posluž^ "vzájemnému dalšímu
sblížení a upevnění tradičních svazků i dnešní bratrské spolupráce našich národů".
Elžbieta Kedelska (Poznaň)

Makedonskiot j a z i k o d 1945 do 1955 godina. Skopje 1995, 213 str.
Rok po smrti „patriarchy makedonisliky" akademika Blažeho Koneského (19211993) uspořádala Katedra jazyků jižních Slovanů Filologické fakulty Univerzity Cyrila
a Metoděje ve Skopji vědecké sympozium věnované počáteční fázi, tj. prvnímu dese
tiletí vývoje makedonštiny jako nejmladšího slovanského spisovného jazyka. Předne
sené referáty nyní předložila odborné veřejnosti.
Blaže Koneski je autorem základních děl - Mluvnice spisovné makedonštiny,
Dějin makedonského jazyka a jeho historické fonologie aj. Prvních sedm referátů je
proto věnováno jeho jazykovědnému dílu. Jejich autoři pojednali např. o některých
gramatických tvarech a zvláštnostech v jeho básnických sbírkách a poémách vydaných
v letech 1945-1955, o vědecké činnosti mladého, nesmírně všestranně talentovaného,
nadšeného a neúnavného badatele, o jeho geniálním překladu základního díla černo
horského básníka a státníka Petra Petroviče Njegoše Horský věnec (česky 3. vydání
1964), věnovali pozornost jeho pracem z oblasti mluvnice a vztahu k rusismům.
V dalších 26 referátech se pak jejich autoři zabývali programovými koncepcemi
výuky makedonštiny, turcismy (tu ovšem jejich autor zařadil bohužel také některé
grecismy) v její slovní zásobě, na konkrétních uměleckých, novinových a rozhlasových
textech sledovali vývoj jazyka z hlediska lexikálního a mluvnického i z hlediska
fonologických nedůsledností, jež se odrážely v pravopise aj. Dokumentovali užití
lidové lexiky, kalků apod. v tisku a uvedli, že jazyk novin byl v prvních poválečných
letech spontánní, živý, přirozený, téměř hovorový. Ukázali, jak silné bylo působení
lidové poezie na makedonskou básnickou tvorbu uvedeného (ale i pozdějších) období,
která hledala prozodické možnosti a jednotu mezi zvukem a významem. Zjistili, jaké
bylo v prvním roce svobodné a kodifikované existence makedonštiny působení sou
sedních slovanských jazyků (bulharštiny a srbštiny), jak prudce pronikla do standard
ního (spisovného) jazyka tzv. internacionální lexika.
Zajímavé je pojednání o církevněslovanských prvcích v lexice umělecké tvorby,
neboť rozvoj spisovné makedonštiny se opíral mj. o tradice středověkého slovanského
písemnictví. V l i v církevní slovanštiny převládal zejména v počáteční fázi nové makedonské literatury, především v lexice.
Již na počátku padesátých let ostatně B. Koneski v souvislosti s vývojem slovní
zásoby spisovné makedonštiny psal, že v něm musejí „nalézt své patřičné místo ty
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