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Frantisek Ćerny, Za divadlem starym i novym, Karolinum, 
Praha 2005,464 s., ISBN 80-246-0940-1.

TemSr v pfedve£er osmdesatych narozenin profesora Frantiśka Ćernćho (nar. 
21.02.1926 v Jaromćfi) vydalo nakladatelstvi Karolinum druhy dii jeho pamćti, 
nazvany Za divadlem starym i novym. Frantiśek Ćerny je dobre znśm nejen jako 
pfedni ćesky teatrolog, divadelni historik hluboce sezndmeny s dśjinami ćeskćho di- 
vadla a znalec i propagator dila bratfi Ćapku (jen zśsluhou F. Ćernćho a Spolećnosti 
bratfi Ćapku m i dnes Praha dustojny pomnik Karla a Josefa Ćapkovych), ale i jako 
vysoko5kolsky ućitel s vysokym moralnim kreditem.

Z Ćernćho kniżniho dila je możno pfipomenout tituly Hana Kvapilova, Żivot 
a dilo (1960), Mertiva tvar divadla aneb Dve stoleti s prażskymi herci (1978), Metodo
logie vyzkumu dejin divadla (1982), Hraje Frantiśek Smolik (1963), Otazky dtvadelni 
reżie (1988), Kalendarium z dejin ćeskeho divadla (1989), Premiery bratfi Ćapku 
(2000) a Kapitoly z dejin ćeskeho divadla (2000). Vzpominky na ćeskć divadlo za 
okupace a 2. svćtove valky, sepsanć skupinou vyzvanych divadelnikń, vydal Franti- 
Sek Ćemy v roce 1965 v knize Theater -  Divadlo. Vybor z Ćernćho divadelni publici- 
stiky pfinesl svazek Pozdrmy za divadelni rampu (1971). Zżsluhou F. Ćernćho vyśel 
tćż rozsahly sbomik Divadlo v Kotcich (1992), vćnovany historii tćto vyznamnć 
praźske divadelni scćny. K nejzAvażnćjSim pfinosum profesora Ćernćho patff hlavni 
redakce a autorsky podli na lćta pfipravovanych ćtyfsvazkovych tzv. akademickych 
Dejinachćeskeho divadla(\. d ii-  1968, 2. d i i -  1969, 3. d i i-  1977, 4. d i i-  1983; 5. 
a 6. dii jiź nebylo możno v novych spolećenskych podminkach po roce 1968 do- 
konćit).

Pan profesor FrantiSek Ćemy byl na praźske Filozofickć fakultć źśkem prede- 
v5im profesora Jana Mukafovskćho (studoval estetiku a slovanskć literatury) a Jan 
Mukafovsky po absolutoriu svćmu źakovi nabidl misto v tehdejSim Ustavu pro 
ćeskou literaturu a umożnil mu, aby se zde vćnoval i dejinam ćeskeho divadla. Od ro
ku 1950 FrantiSek Ćemy pfednaSel na Divadelni fakultć Akademie muzickych umćni 
v Praze a od podzimu 1960, kdy pfeSel cely obor divadelni vćdy na Filozofiekou fa- 
kultu Univerzity Kariovy, pusobil na tćto fakultć. Brzy se stal docentem a profesorem 
dćjin ćeskćho divadla. Kdyż byl v roce 1955 założeń v Ćeskoslovenskć akademii vćd 
Kabinet pro studium ćeskćho divadla, vyzval Jan Mukafovsky FrantiSka Ćernćho, 
aby tento Kabinet jako extemista vedi. Pravć zde v Kabinetu mohl był realizovan pro
jekt nćkolikasvazkovych kolektivnich Dejin ćeskeho divadla.
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Nebylo jistć nahodou, źe Frantiśek Ćemy stanul v ćele Filozofickć fakulty 
v dramatickych dej innych okamźicich. Jako prodćkan zastupovał onemocnćleho 
dćkana fakulty ve vypjatych lednovych dnech roku 1969, kdy se up&lil student fakulty 
Jan Palach. A v listopadovych dnech roku 1989 zvolila FrantiSka Ćemeho akademic
k i obec Filozofickć fakulty svym dćkanem. V obou tćchto dćj innych chvilich pan 
profesor svou ulohu se cti a noblesou ku prospśchu fakulty i celć akademicki obce 
zvtódl.

Pameti jsou literamim żśnrem sui generis. Maji kouzlo autentickćho prożitku 
a subjektivniho pohledu nahistorickć udalosti. Jsou vyznamnym historickym prame- 
nem. Ćasto mivaji i jistć hodnoty literami a jako takovć predstavujf i specificky 
literami ź&nr.

O pamćtech Frantiśka Ćemeho muźeme smćle konstatovat, źe jsou cennym 
historickym pramenem, nebof jejich autor jako historik ćeskćho divadla v nich 
podava svuj nutne subjektivni pohled na udalosti v Ćeskoslovensku v letech 1945— 
-1969, ale zaroveń je to i pohled objektivizovany oporou o vlastni bohaty archiv 
dobovych dokumentu i oporou o dalSf pramenny materiśl. Kniha Za divadlem starym 
i novym je psana yytribenym stylem a bohatym jazykem; jeji literńmi hodnoty jsou 
nespome. Navic v ni F. Ćemy nezapfe divadelnika. S dramatickym ńćinkem hodnym 
dramatickeho autora se v nistfidaji kapitoly popisuj ici żivotni peripetie prof. Ćemćho 
s cennymi literamimi portrety osobnosti, s nimiź se prof. Ćemy setkal a jichź si vaźil 
(zvlżsf cennś je kapitola vćnovana Janu Mukafovskćmu — F. Ćemy o nem vżdy 
hovofi jako o „panu profesorovi”; jsou tu i kapitoly vśnovanć Zdeńku Nejedlćmu, 
Karlu Horkemu, FrantiSku GOtzovi, Janu Kopeckemu, Josefu Topolovi, Miroslavu 
Kaćerovi i Karlu Svolinskćmu), kapitoly popisujfci price na Dejindch ćeskeho divad- 
la, na Divadelnim slovniku i na Ćeskoslovenske vlastivedS s kapitałami cestopisnymi 
(zvlaśtó cesty do Belgie a do Ćmy), kapitoly popisujfci udalosti vaźne i dramatickć, 
ale i humome. ZvlaStnl kapitola je vgnovana ćinnosti Fćderation Internationale pour 
la Recherche Theatrale (FIRT), mąjict tóź podle stanov rovnocenny nśzev Internatio
nal Federation for Theatre Research (IFTR), neboli Mezinarodni federace pro vyz- 
kum divadla. V letech 1967-1971 prof. FrantiSek Ćemy tóto vyznamne mezinśrodni 
organizaci jako jeji prezident pfedsedal a i v nasledujicich letech byl ćlenem jeji exe- 
kutivy. V roce 1994 na kongresu v Moskvć byl FrantiSek Ćemy zvolen ćestnym prezi- 
dentem teto mezinarodni organizace. Zajimave jsou i kapitoly vćnovanć ćeskemu di- 
vadlu (zvlaśtó v Sedesatych letech minulćho stoleti) a divadlu svćtovćmu, s nimź se 
prof. Ćemy setkal. Vżdy si velmi cenił divadla mskćho, polskeho, mad’arskćho, ale 
i francouzskćho a nćmeckeho. Zaujalo ho i divadlo ćinskć. Vyvrcholenim druhćho 
dilu pamćti jsou Ćemeho vzpominky na dramaticke „Dny Jana Palacha” v roce 1%9, 
kterć poznamenaly dalSi profesni źivot F. Ćemeho; v letech sedmdesatych a osm- 
desatych byl na Filozofickć fakulte pouze trpćn a i jeho mezindrodni kontakty były 
silnś omezovśny...
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Pamśti FrantiSka Ćemćho Za divadlem starym i noyym se ćtou jako n ap in a j 
romśn, ćtendf se nśramnć bavi pfi lićeni chvil dramatickych i humomymi postfehy 
pana profesora (napfiklad jeho lićeni hodin povinnćho tćlocviku na UK FF, dojmu 
z pfednaSek psychologie atd.), uvćdomuje si jeho celożivotni lasku k divadlu a obdiv
i jeho uctu k tćm, ktefi ho dćlaji. Zaujme ho i noblesa, s niż piSe o svych spolupracov- 
nicich i o lidech, s nimiź se v divadle i na svych pracoviStich setkal. A jeStć jednu vćc 
je nutno zduraznit. Objektivitu pohledu, nekonjunkturalnost a općt i noblesu, s niż par 
profesor Ćemy piSe o tćch, s nimiź se nazorovć rozchazel a rozeSel a kteH mu zcela 
jistć i v źivotć ubliźili (platl to napfiklad o arch. Miroslavu Kourilovi, kdysi vedou- 
cfmu katedry divadelni a filmovć v6dy na UK FF; prof. Ćemy vźdy uctivć piSe
o Koufilovć pfedv&lećnć spolupraci s E. F. Burianem).

Kniha Za divadlem starym i novym je bohatć doplnena i fotografiemi, vćtSinou 
z archivu FrantiSka Ćemćho, mż i uźitećnyjmenny rejstfik. Nakladatelstvi Karolinum 
ji vytisklo na dobrćm papife a vćnovalo jejimu vydśni patrićnou pozomost. Je to 
dobfe, protoźe rukopis F. Ćemćho, ktery recenzovali prof. Josef Petrśń a dr. Marie 
Śtemberkova, si to zaslouźi.

Bud’me radi, że prof. PhDr. FrantiSek Ćemy, DrSc. pfipravil k tisku i tfeti dii 
svych pamćti a źe nakladatelstvi Karolinum uvażuje o jeho vydśni. TćSme se na nćj.

K ned£vnym osmdesdtym narozeninam pfejme panu profesorovi jeStć hodnć 
divadelm'ch sezón, prożitych ve zdravf a v plnć źivotni sile. A takć hodnć hlubokych 
divadelnich zaźitku na jeho cestć za divadlem starym i novym!

Jiri Hasil, Praha

Dobrava Moldanova, Ćeska literatura obdobi arantgardy 
(1918-1945), Usti nad Labem, 2002, ISBN 80-7044-453-3, s. 128.

Publikacja stanowi syntezę literatury okresu awangardy literackiej. Jest skryptem 
akademickim, porządkującym i przybliżającym czytelnikowi skomplikowane i burz
liwe dzieje tego okresu. Przynosi syntetyczną wiedzę o temacie, wokół którego do 
dziś nie ustają spory, przynoszące coraz to inne propozycje badawcze i interpretacy
jne.

Porządkując zagadnienia literackie, Autorka zaprezentowała je w sposób wielo
aspektowy, ale według przejrzystego klucza, stosując trzy różne kryteria: chronologi
czne, rodzajowe i tematyczno-formalne. Podstawą wykładu jest ujęcie chronologicz
ne, w którego ramach zastosowała Moldanov4 kryterium rodzajowe: osobno omawia 
prozę i poezję, często poprzedzając ich prezentację krótką refleksją nad społeczno- 
-politycznymi warunkami życia literackiego. Awangarda jawi się tu jako związana
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w sposób konieczny z rzeczywistością społeczno-historyczną, w opozycji do której 
buduje swój światopogląd. Oba kryteria stosowane są w sposób jasny i konsekwentny 
-  nawet niezorientowany czytelnik z łatwością uchwyci konstrukcję myślową książ
ki. Omawiając poszczególne rodzaje, Autorka wyodrębnia i charakteryzuje domi
nujące tematy oraz podstawowe formy literackie. Na tym chronologiczno-rodzajo- 
wym tle pojawia się charakterystyka twórczości poszczególnych pisarzy. Dla utwo
rów kanonicznych znajduje Moldanov& wnikliwe formuły analityczno-interpretacyj- 
ne, których zwięzłość nie pozostaje w sprzeczności z trafnym uchwyceniem istoty 
tych dzieł. Omawia poszczególne prądy i tendencje awangardowe, odnajdując szereg 
cech wspólnych w utworach przedstawicieli tego kierunku, pamiętając jednakże
o elementach charakterystycznych dla warsztatu pisarskiego poszczególnych twór
ców. Analizując twórczość grup literackich, konfrontuje grupową poetykę sfor
mułowaną z indywidualną praktyką pisarską sygnatariuszy danego nurtu.

Chronologiczne zestawienia reprezentatywnych dla tego okresu utworów pozwo
liły podkreślić wielość metod, nadały problemom aspekt diachroniczncgo ujęcia. Za
razem poszerzony opis zjawisk jednoczesnych stworzył możliwość synchronicznego 
prezentowania faktów. Synchroniczno-diachroniczny ogląd sprzyjał również wyod
rębnieniu zjawisk wprawdzie wyrosłych na gruncie epoki, ale stanowiących odosob
nione kręgi tematyczno-formalne. Autorka prezentuje podstawowe tendencje i kie
runki literackie doby awangardy, śledzi powinowactwa awangardy czeskiej i europej
skiej. Interesujące jest, że analizuje również prądy, które nie wyszły z awangardowe
go modelu kultury. Prezentując twórczość Devćtsilu, Moldanova nie zapomina o po
wstałej w tym samym czasie ekspresjonistycznej Grupie Literackiej, której poświęca 
osobny rozdział. Taka perspektywa -  sugerowana już w tytule, który mówi o literatu
rze czasów awangardy, a nie o literaturze awangardowej -  znacznie rozszerza warto
ści poznawcze publikacji. W ostatnim rozdziale zaprezentowany został rozwój mię
dzywojennej nauki o literaturze. Wykład uwzględnia również informacje o najważ
niejszych czasopismach literackich.

Książka Moldanovej przejrzyście porządkuje obraz czeskiej awangardy literac
kiej, przekonująco wyznaczając zasadnicze fazy i linie rozwoju literatury tego okresu. 
Autorka poszukuje również pomostów pomiędzy awangardą a literaturą wcześ
niejszą, stara się umieścić awangardę w continuum zjawisk artystycznych.

Większość opisów posiada formę syntetycznych przeglądów, uogólnień oma
wiających najbardziej typowe zjawiska i problemy; powoduje to niekiedy formuło
wanie sądów już wcześniej znanych. Niemniej tego typu systematyzująco-syntetycz- 
ne ujęcia pomijające szczegółowe naświetlenia i egzemplifikacje sprzyjają przejrzy
stemu zestawieniu opisywanych zjawisk, co pozwala realizować główne założenia 
Autorki zasygnalizowane we Wstępie. Skrypt ma bowiem być przydatnym kompen
dium dydaktycznym w praktyce szkolnej i uniwersyteckiej oraz cennym wprowadze
niem do studiów nad czeską awangardą literacką.
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Przejrzystość konstrukcji i klarowny tok wykładu znakomicie prezentujący dyna
mikę rozwoju prądów artystycznych epoki, co stanowi podstawową zaletę pracy, od
znaczającej się ponadto ogromnym bogactwem syntetyzowanego materiału. Zwięz
łość kompendium budzi uznanie, zwłaszcza w obliczu płynności i niejednoznaczno
ści współczesnego procesu literackiego, który nie poddaje się systematyzacjom tak 
łatwo, jak literatura klasyczna.

Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Wrocław

Książki nadesłane do redakcji „Bohemistyki”

Kulturnlhistoricka encyklopedie Slezska a severovychodnl M orwy, dii I-O, 
Ustav pro regionślni studia Ostravskć univerzity, Ostrava 2005, dfl 1 .-5 8 6  s., 

dii 2. -  470 s., 42 ii., 3 mapy, ISBN 80-7368-024-6.

Jest to monumentalne dzieło, opracowane pod redakcją profesorów Lubomira 
Dokoupila, Milana MySki i Jifego Svobody, prezentujące historię i kulturę czeskiej 
części Śląska i północno-wschodniej części Moraw. Autorzy (zespół liczy 90 osób) 
skupili się na opisie zjawisk najbardziej istotnych dla tego terenu, ponieważ -  jak pi
sze J. Svoboda we wstępie-,,velmi sloźitaje zde polarizace vlivu narodnostnich nebo 
soci&lnlch; projevuje se s ruznou intenzitou v jednotlivych etapach historickćho 
vyvoje a vepisuje se trvale do jeho tradic” (s. 23).

Praca ma charakter encyklopedycznego zapisu dziejów i tradycji ziemi śląskiej, 
której granice niekiedy jest trudno jednoznacznie wykreślić. Z tego względu włączo
no do opisu północno-wschodnią część Moraw jako pas przejściowy. Zjadują się tutaj 
hasła osobowe, jak również rzeczowe. Budowa kaego hasła nie różni się od innych 
opracowań tego typu, czym ułatwia czytelnikowi korzystanie z Encyklopedii.

Na końcu tomu dmgiego dołączono 42 ilustracje, przedstawiające śląskie malar
stwo, zabytki, periodyki oraz inne wydania okazjionalne. W tym tomie znajdują się 
również trzy mapy Księstwa Cieszyńskiego, Księstwa Krowskiego i Księstwa Opaw
skiego z 1736 roku.

Zópadoslovanske jazyky v 21. stoletL 2. svazek, red. J. Svobodova,
D. Svobodova, E. Hóflerova, Ostrava 2005,174 s., ISBN 80-7368-158-7.

Tom prezentuje badania polskich, czeskich i słowackich lingwistów prowadzone 
w ramach międzynarodowego projektu realizowanego przez Uniwersytet Ostrawski 
w Ostrawie, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Matćja Beli w Bańskiej
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Bystricy. Publikacja zawiera 21 artykułów, których autorzy omawiają szerokie spek
trum zagadnień językowych, np. języki słowiańskie w kontakcie, problemy języ
koznawstwa ogólnego, specyficzne problemy przekładu, literackie i nieliterackie 
środki językowe, aspekt stylistyczny, słowotwórczy i interkulturowy badań nad słow
nictwem w języku polskim, czeskim i słowackim, język współczesnej młodzieży czy 
czeski dyskurs szkolny.

Jarosław Lipowski, Konvergence a divergence ćeStiny a slovenśtiny 
v ćeskoslovenskem stati, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 200S, 200 s., ISBN 83-229-2598-0.

Praca jest poświęcona przyczynom powstania Języka czechosłowackiego”. Au
tor wychodzi od analizy diachronicznej podobieństw i różnic pomiędzy językiem cze
skim a słowackim. Następnie opisuje dążenia pozajęzykowe, „które wraz z przy
czynami polityczno-prawnymi” miały doprowadzić do ukonstytutowania się tego ję
zyka. Na drodze tego procesu stanęli skrajni puryści antyczescy, doprowadzając do 
rozkwitu języka słowackiego i zniwelowania idei czeskich i słowackich językoznaw
ców utworzenia wspólnego języka. Następnie autor opisuje dzieje tej idei po II wojnie 
światowej, kończąc na roku 1992. Wskazuje również czynniki pozalingwistyczne, 
zwłaszcza polityczne, które zniweczyły możliwość ukonstytuowania się Języka 
czechosłowackiego”.

Janusz Siatkowski, Słowiańskie nazwy wykonawców zawodów w historii i diale
ktach, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Wydziału Polonistyki Uni

wersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005,378 s., ISBN 83-92171-46-2.

Praca powyższa jest ściśle związana z Ogólnosłowiańskim atlasem językowym, 
w którym znajdują się odpowiednie mapy i materiał terenowy ilustrujący omawiane 
przez Autora nazwy wykonawców zawodów. Odwołuje się przede wszystkim do 
8. tomu leksykalnego pt. Zawody i życie społeczne, a także do 4. tomu Rolnictwo
i 5. tomu Transport i komunikacja.

Autor prezentuje w pracy 23 słowiańskie nazwy wykonawców zawodów. Są 
wśród nich nazwy zawodów typowo „wiejskich”, np. pasterz, żniwiarz, drwal czy 
kołodziej, a także nazwy np. lekarza, nauczyciela czy sędziego, które są przykładem 
oddziaływania języków literackich na gwary. Publikacja przedstawia etymologię po
szczególnych nazw, ich budowę morfologiczną oraz zapożyczenia obce. Autor za
mieszcza w niej także mapy, na których prezentowane są zasięgi geograficzne nazw 
wykonawców zawodów w sposób syntetyczny za pomocą izoglos. Natomiast nazwy 
jednostkowe występujące poza granicami wyznaczonymi przez izoglosy oznaczone 
są punktowo.

Praca zawiera również wykaz miejscowości i indeks wyrazów.
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Janusz Siatkowski, Studia nad wpływami obcymi w nOgólnosłowiańskim atlasie 
językowym«, Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Slawistyki

Zachodniej i Południowej, Warszawa 2004,178 s., ISBN 83-915364-4-0.

Rozprawa przynosi szczegółowy opis pożyczek obcych występujących w ósmym 
tomie Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego wydanego w 2003 roku pod redakcją 
J. Basary, J. Siatkowskiego i A. Basaiy. Autor omawia wpływy niemieckie, tureckie, 
greckie, węgierskie, łacińskie, włoskie, rumuńskie, francuskie oraz pojedyncze zapo
życzenia z innych języków, np.: albańskiego, litewskiego czy z języka komi. Poszcze
gólne pożyczki opisywane są na podstawie obszernej literatury dialektologicznej, 
etymologicznej i dotyczącej historii omawianych wyrazów z uwzględnieniem słow
ników historycznych i słowników współczesnych języków słowiańskich.

Publikacja zawiera mapy zbiorcze, ukazujące zasięgi określonych leksemów, 
wykaz miejscowości oraz wykazy poszczególnych pożyczek, zgodne z wykazami 
umieszczonymi w ósmym tomie Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego. Do roz
prawy dołączono także obszerne streszczenie w języku niemieckim.

Mieczysław Basaj, Janusz Siatkowski, Bohemizmy w języku polskim. Słownik, 
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Slawistyki Zachodniej

i Południowej, Warszawa 2006, 502 s., ISBN 8J-921714-8-9.

Publikacja zawiera przedruk cyklicznych artykułów Przegląd wyrazów uważa
nych w literaturze naukowej za bohemizmy (autorstwa Mieczysława Basaja i Janusza 
Siatkowskiego), który ukazywał się w latach 1967-1980. Początkowo wydawano go 
w ramach serii Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 
(t. X-XII, 1964-1966), a następnie serii Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 
(t. VI-XIX, 1967-1980).

Opracowując wykaz bohemizmów występujących w języku polskim, Autorzy 
korzystali z obszernej kartoteki sporządzonej w głównej mierze przez J. Siatkowskie
go oraz przez M. Basaja i C. Piemikarskiego i znajdującej się w Pracowni Języków 
Zachodniosłow iańskich Zakładu Słowianoznawstwa PAN.

Słownik zbudowany jest z obszernych haseł, w których Autorzy podają szcze
gółowe argumenty przemawiające za przyjmowaniem wpływu czeskiego lub ne
gujące dotychczasowe traktowanie danego wyrazu jako zapożyczenia z języka cze
skiego. Przytaczają także poświadczenia omawianych wyrazów w czeskich i polskich 
źródłach językowych, powołując się na opublikowane na ten temat prace lub na zbio
ry kartotekowe słowników opracowywanych w okresie publikowania Przeglądu wy
razów uważanych w literaturze naukowej za bohemizmy. Były to kartoteki nastę
pujących słowników: Słownik staropolski, Słownikpolszczyzny XVI wieku, nowy aka
demicki Słownik gwar polskich, Słownik staroczeski, Słownik starosłowacki.
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Autorzy Słownika klasyfikują dany wyraz jako bohemizm na podstawie kryte
riów formalnych: fonetycznych i morfologicznych oraz pozaformalnych, takich jak: 
geografia i historia wyrazu, jego znajomość w gwarach, semantyka i przynależność 
do określonego kręgu terminologii (np. administracyjnej czy kościelnej).

Teresa Zofia Orłoś, Studia z frazeologii czeskiej i polskiej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005,154 s., ISBN 83-233-2037-3.

W tym tomie studiów znalazły się artykuły z zakresu frazologii czesko-polskiej, 
drukowane w latach 1982-2005 w różnych czasopismach, często trudno dostępnych. 
Są to prace poszerzone, uzupełnione lub zaktualizowane, pogrupowane w trzech 
działach. Pierwszy z nich zawiera artykuły z zakresu komparatystyki czesko-polskiej. 
Studia dotyczą różnych grup frazeologizmów, w tym także najnowszych, oraz czechi- 
zmów frazeologicznych w polszczyźnie i polonizmów frazeologicznych w czeszczy- 
źnie (s. 7). Drugą część stanowią prace dotyczące problematyki skrzydlatych słów. 
Część trzecia to czesko-polska ekwiwalencja frazeologiczna oraz problem tzw. „wza
jemnych pułapek frazeologicznych”.

Ponadto praca zawiera indeks czeskich i polskich frazeologizmów, omówionych 
w poszczególnych artykułach.
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