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Nowy słownik ter minów lit er ackich dla bo hem istów1

W pra cy Słow ni ki i en cy klo pe die. Ich ro dza je i uży te cz ność, au to r stwa Sta nisła-
wa Ur ba ń czy ka (Kra ków–Kato wi ce 1991), czy ta my: 

Słownik to cie r p li wy i nie znu żo ny doradca, towarzysz kształcenia się i kul tura l ne go życia,
kul tura l ne go ob co wa nia z jaki m ko l wiek językiem, tak obcym, jak bodaj w większym stopniu
własnym, z li te ra turą piękną i naukową (Ur ba ń czyk 1991, s. 7). 

Trud no się z ty mi słowa mi nie zgo dzić. Do pełnić je mo ż na stwier dze niem, iż
szcze gó l nie cen ne są pra ce, słow ni ki bądź też in ne ro dza je pu b li ka cji, po wstałe na
ma te ria le dwu lub wię cej ję zy ków, szcze gółowo cha ra kte ry zujące da ne za gad nie nie,
wska zując na ana lo gie i/lub dy fe ren cje za ist niałe na okre ślo nej płasz czy ź nie te ma ty -
cz nej. W cze skiej i pol skiej li te ra tu rze wska zać mo ż na wie le opra co wań, rów nież
tych o cha ra kte rze kom para ty w nym, za rów no w po sta ci kla sy cz nych ar ty kułów, mo -
no gra fii, to mów pokon feren cy j nych, jak i ob szer nie j szych – prac leksy kogra fi cz -
nych. 

Oma wiając pol sko - cze skie źródła leksy kogra fi cz ne, ró ż ne go ro dza ju słow ni ki,
uwa gę zwra ca fakt, że zde cy do wa na ich wię kszość ma pro fil języ koz na w czy. Oprócz
słow ni ków ję zy ko wych (w tym wy pa d ku dwu ję zy cz nych), z któ rych naj li cz niej re -
pre zen towa ne są słow ni ki fra zeo logi cz ne, np. Wie l ki cze sko- po l ski słow nik fra zeo -
logi cz ny / Velký česko-polský frazeologický slovník pod red. T. Z. Orłoś (Kra ków
2009)2, słow ni ki po dej mujące te ma ty kę „złud nej ek wi wa len cji”, „fałszy wych przy ja -
ciół tłuma cza”, „ho mo ni mii mię dzy języ ko wej” czy też pre cy zy j nie uj mując za gad -

nie nia „apro ksy ma cji”, np.: Cze sko- po l ska ho mo ni mia (Nečas, Poznań 1992)3, wska -
zać mo ż na, choć nie li cz nie, s ł o w  n i  k i  s p e  c j a  l i  s t y  c z n e, któ re już nie mają
cha ra kte ru stri c te języ koz naw cze go, a do ty kają ta k że in nych dys cy p lin na uki, np. te -
ch ni cz nych Polsko-český technický slovník (Radvanovský, Kašová, Academia 2004),
Słow nik te ch ni cz ny cze sko- po l ski (E. Ta ba cz kie wicz, Kraków, 2007) wy da ny fo r mie
CD, mate ma ty cz nych, np.: Česko-polský polsko-český ma te ma tický slovník (I. Krech, 
P. Tlustý, M. Vošmiková, České Budějovice 2009) lub in nych ob sza rów działal no ści,
np. związa nych z Unią Eu ro pejską – Česko-polský a pol sko-český slovník ter mi no lo -
gie evropské unie (I. Burešová-Wania, I. Dobrotová, P. Bureš, Olomouc 2014). W tej
gru pie mieszczą się ta k że słow ni ki, a ra czej in ter ne to we słow ni cz ki, ter mi no lo gii me -
dy cz nej i pra wnej, ogra ni czające się do wy ka zu ki l ku na stu bądź kil ku dzie się ciu ha seł
te ma ty cz nych4.

Je śli zaś cho dzi o dwu ję zy cz ne słow ni ki spe cja li sty czne z za kre su sze ro ko po ję te -
go  języ koz na w stwa czy lite ratu rozna w stwa po rów naw cze go, to do pie ro w ro ku 2016 
wy cho dzi dru kiem jed no z ta kich ko m pen diów wie dzy za ty tułowa ne Cze sko- po l ski
słow nik te r mi nów li te ra ckich, wy da ne nakładem Wy daw ni c twa Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go. Pra ca ta bez dys kusy j nie wy pełnia lu kę w cze sko- po l skich ba da niach kom -
para ty w nych z za kre su lite ratu rozna w stwa.

Au to ra mi te go le ksy ko nu są prof. dr hab. Ja cek Ba luch – sla wi sta, lite ratu rozna w -
ca, tłumacz i dr Piotr Gie ro wski – hi sto ryk li te ra tu ry, bo he mi sta. Sam pro jekt Słow -
nika, opub li ko wa ny w ro ku  2002 w „Pa mię t ni ku Słowia ń skim”, po wstał wie le lat
wcześ niej, a je go cel i założe nia za pre zen towa ne zo stały m.in. na po sie dze niu Pra co -
w ni Po ety ki Hi sto ry cz nej In sty tu tu Ba dań Li te ra c kich oraz w In sty tu cie Li te ra tu ry
Cze skiej Cze skiej Aka de mii Na uk w Pra dze. 

Pu b li ka cja ta jest słow ni kiem dwu ję zy cz nym, spe cjali sty cz nym, któ ry nie ty l ko
spełnia swo je pod sta wo we założe nia, fun kcje, po dając ek wi wa len ty ję zy ko we, opa -
trzo ne wy ja ś nie niem lub te go ob ja ś nie nia po zba wio ne, ale rów nież po za nie wy kra -
cza, wie lo kro t nie od nosząc się w ar ty kułach hasłowych do tra dy cji li te ra c kiej, do pol -
sko - cze skich re la cji li te ra c kich.

Nie bez po wo du w od nie sie niu do oma wia ne go słow ni ka uży to okre śle nia le ksy -
kon. Oprócz wcze ś niej wspo mnia ne go spe cjali stycz ne go pro fi lu, jest to słow nik
ency klo pedy cz ny, w któ rym obok ek wi wa len tów ję zy ko wych po szcze gó l nych ha seł
zna leźć mo ż na rów nież wy ja ś nie nia do tyczące po cho dze nia, uży cia czy też od nie sie -
nie da ne go hasła, „osa dze nie” go w tra dy cji termi nolo gi cz nej ję zy ka cze skie go. 
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3 Zob. również: Zrádná slova v polštině a češtině (E. Lotko, Ostrava 1992), Cze sko- po l ski
słownik skrzy d la tych słów (T.Z. Orłoś, Kraków 1996) etc.

4 Zob. np.: http://www.czeskie.com.pl/specjalisty czny-medycz ny-slownik- czesko-pol ski,
http://www.czeskie.com.pl/specjalisty czny-prawny- slownik-cze sko-pol ski).

1Ja cek Baluch, Pi otr Gierowski, Czesko- polski słownik ter minów lit er ackich, Kraków: Wy -
dawnictwo Uniwer sytetu Jagiel lońskiego, 2016, 492 s., ISBN 978–83–233–4066–9.       

2 Można tu wymienić również słowniki autorstwa  E. Mrhačovej, podejmujące kolejno tema-
ty: zwierząt, części ludzkiego ciała oraz przyrody w polskiej i czeskiej fra ze o lo gii (Názvy zvířat
v české fra ze o lo gii a idiomatice: Tematický frazeologický slovník, 1996; Lidské tělo v české fra -
ze o lo gii a idiomatyce: Tematický frazeologický slovník), II, 2002; Příroda v české fra ze o lo gii
a idiomatice: země, vesmír, život, smrt, barvy, prostor, čas: Tematický frazeologický slovník, III,
2011), pracę Z. T. Orłoś Cze sko- po l ski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek fraze olo gi cz nych
(2006) czy też słownik opracowany przez wspomnianą czeską badaczkę i polskiego języko- z -
nawcę M. Balowskiego Česko-polský frazeologický slovník (Ostrava 2009).
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Uwie ń cze niem kilku nasto le t nich prac jest słow nik za wie rający ponad 1500 ha seł
ułożo nych w cze skim porządku alfa be ty cz nym. Pu b li ka cja li czy so bie 492 stro ny.
Pra cę roz po czy na Wstęp na pi sa ny przez prof. J. Ba lu cha, w któ rym mo wa o założe -
niach ni nie j sze go słow ni ka i je go ce lu, o cze skiej ter mi no lo gii li te ra c kiej, o kon struk-
cji ha seł. Teo re ty cz ny wykład ilu strują li cz ne przykłady. Wstęp za wie ra rów nież uwa -
gi orto gra fi cz ne oraz no tę edy torską i po dzię ko wa nia. Na stę p nie zna j du je my wy kaz
skró tów i zna ków spe cja l nych oraz wy kaz cy to wa nych prac. 

Właści wa część opra co wa nia – czy li słow nik – roz po czy na się od stro ny 29, pre -
zen tując roz ma i te hasła na pra wie 400 stro nach. Przed mio tem opi su Au to rzy uczy ni li
ter mi no lo gię współczesną, ter mi no lo gię przełomu XX i XXI wie ku, jed no cze ś nie
zwra cając uwa gę, że w nie któ rych wy pa d kach słow nik cze r pie rów nież ze sta r szej
trady cji, uw z ględ niając wte dy „ty l ko te r mi ny ist niejące alte rna ty w nie wo bec współ-
czesnych al bo też in te re sujące z in nych po wo dów, teo re ty cz nych lub histo ryczno -
litera c kich” (s. 8). 

W słow ni ku pre zen to wa ne są trzy ro dza je ha seł, pie r wsze – hasła o pro we nie ncji
gre c kiej al bo łaci ń skiej na leżące do sta r sze go za so bu termi nolo gicz ne go, nie wy ma -
gają one szcze gółowe go ob ja ś nie nia, dru gie – mają cha ra kter ha seł ency klope dy cz -
nych, na to miast trze cie – to hasła od noszące się do krę gu pra skie go stru ktu rali z mu,
w któ rych eks pli ka cji po mo c ne były pol skie tłuma cze nia cze skich prac pra żan. W tej
czę ści słow ni ka – do tyczącej ter mi no lo gii pra skie go stru ktu rali z mu – wzo rem dla
Au to rów był słow nik te r mi nów ling wi sty cz nych Szkoły Pra skiej Jo se fa Va ch ka.

W opra co wa niu oprócz ha seł stri c te lite ratu rozna w czych, zna j du je my rów nież,
co cen ne i za pe w ne pod no si me ry to ryczną wa r tość słow ni ka, hasła języ koz na w cze.
Co pra wda są to pod sta wo we te r mi ny z za kre su języ koz na w stwa, jed nak ich wpro wa -
dze nie na da je słow ni ko wi no wy pro fil – słow ni ka dyfe ren cyj ne go, pre zen tując okre -
śle nia, któ rych po stać od mien na jest od po jęć zna nych w ję zy ku pol skim oraz czes-
kim. Źródłami, z któ rych Au to rzy ko rzy sta li pod czas eks ce r pcji ma te riału do tej częś- 
ci słow ni ka były: Slovník lingvistických termínů pro fi lo lo gy (Lo t ko 2005) oraz in deks 
te r mi nów zna j dujący się w pra cy zbio ro wej Příruční mlu v ni ce češtiny (2001).

Po ob sze r nej czę ści słow ni ko wej za mie sz czo nych zo stało 51 bio gra mów. Przy
prezen ta cji sy l we tek wy bi t nych po sta ci, Au to rzy rów nież nie ogra ni cza li się ty l ko do
przed sta wie nia ży cio ry sów i do ko nań na uko wych pi sa rzy, hi sto ry ków, te o re ty ków li -
te ra tu ry, fi lo zo fów, np.: Bo hu s la va Balbína, Jo se fa Hrabáka, Ja na Amo sa Ko men skie -
go, Ja na Mukařovskiego, Ja ro s la va Vlčka, Fe li xa Vodički, ale opra co wa li ta k że bio -
gra my języ koz na w ców, sla wi stów, np.: Ja na Do bro v skie go, Bo hu s la va Havránka, Jo -
se fa Jun g man na etc.

Ko le j na część słow ni ka to 20-stron ni co wy pol sko - cze ski in deks te r mi nów. 

Pra ca opa trzo na jest posłowiem na pi sa nym przez dra P. Gie ro wskie go Stru ktu ra -
lizm cze ski w Pol sce. Ten nie spełna 15-stron ni co wy fra g ment sta no wi omó wie nie re -
ce pcji pra skie go stru ktu rali z mu w Pol sce. 

Osta t nim ele men tem słow ni ka jest bi b lio gra fia. 
Cze sko- po l ski słow nik te r mi nów li te ra ckich sta no wi do sko nałe ko m pen dium

wie dzy z za kre su lite ratu rozna w stwa, któ re przy da t ne bę dzie nie ty l ko do świa d czo -
nym ba da czom, te o re ty kom li te ra tu ry, bo he mi stom, ale rów nież młod szym na uko w -
com, stu den tom, fi lo lo gom in nych spe cja li za cji ję zy ko wych pro wadzących ba da nia
o cha ra kte rze kom para ty w nym. Pra ca ta mo że posłużyć ja ko do sko nały punkt od nie -
sie nia, ja ko wzór dla in nych słow ni ków spe cjali sty cz nych, pre zen tujących roz ma i te
dys cy p li ny na uko we. Umie ję t ność na da nia dziełu ró ż nych pro fi li, uczy nie nia go
„nie za le ż nym”, dzię ki wzbo ga ce niu o ob ja ś nie nia w spo sób wy sta r czający pre zen -
tujące czy tel ni ko wi zna cze nie hasła, bu dzi naj wię kszy sza cu nek.

Po zo sta je mieć nad zie ję, iż ba da nia o cha ra kte rze po rów na w czym będą spo ty kały 
się z co raz wię kszym zain tere so wa niem, a pra ce nad ni mi roz wi jać się będą co raz
pręż niej, co rów nież bę dzie miało swo je od zwier cied le nie w ja ko ści i li cz bie no wych
pu b li ka cji, prze de wszy stkim w słow ni kach spe cjali sty cz nych pre zen tujących ró ż ne
dzie dzi ny na uki, ku l tu ry i sztu ki.

Ag nie sz ka Kołod ziej, Wrocław

Medi tace a mod litba v lit era tuře raného no vověku
z pera Jana Ma lury

Jedinečnou mono gra fic kou práci Ja na Ma lu ry Me di ta ce a mo d li t ba v literatuře
raného novověku vy da la Filozofická fa ku l ta Ostravské uni ve rzi ty v Ostravě v ro ce
20155. Jan Ma lu ra (*1971) je literární hi sto rik, kri tik a edi tor. Působí na FF OU
v Ostravě na katedře české li te ra tu ry a literární vědy a v Cen tru regionálních studií.
Ba da te l sky se zabývá starší českou li te ra tu rou, zejména obdobím středověku a ba ro -
ka. Spo lu pra cu je s časopisem Česká li te ra tu ra. S lin g vi stou Pa v lem Ko skem připravil
k vydání tři edi ce literárních děl barokního období: Jan Jo sef Božan - Slaviček rájský
(1999); Matěj Tan ner: Ho ra Olivetská (2001) a Čistý pla men lásky. Výbor z písní po-
bělohorských exulantů ze Sle z ska (2004). Mo no gra fie Písně pobělohorských exulantů 
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5 Jan Malura, Meditace a modlitba v literatuře raného novověku, Ostrava:  Filozofická
fakulta Ostravská uni ve rzi ta, 2015, 278 s., ISBN 978–80–7464–698–0.


