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SEMINARIUM NAUKOWE �PRECHY"OVANIE: ÁNO � NIE?� 

(BRATYS#AWA, 9 II 2016)

W dniu 9 lutego 2016 r. w Bratys$awie odby$o si% zorganizowane przez Instytut J%zykoznawstwa 
S$owackiej Akademii Nauk (Jazykovedný ústav "udovíta �túra SAV) seminarium naukowe 
�Prechy&ovanie: áno � nie?�, po'wi%cone problematyce *e+skich form nazwisk s$owackich. 
Wzi%$o w nim udzia$ oko$o 40 osób, w tym 21 prelegentów. Seminarium otworzy$ prof. Slavomír 
Ondrejovi- z Instytutu J%zykoznawstwa SAN. 

Trzy pierwsze referaty mia$y na celu przedstawienie zagadnienia nazwisk *e+skich na S$owacji, 
a w szczególno'ci ich genezy, aspektów prawnych ich funkcjonowania oraz zasad rz/dz/cych ich 
tworzeniem. Jako pierwszy wyst/pi$ Maro� Terkani-, prawnik z bratys$awskiej kancelarii AS 
LEGAL. Nawi/za$ on do inicjatyw z pocz/tku 2013 r., podejmowanych zarówno w Republice 
S$owackiej, jak i w Czeskiej, a maj/cych na celu wprowadzenie prawnej mo*liwo'ci u*ywania 
przez kobiety nazwisk bez *e+skiego su7ksu -ová. Przybli�y� on zgromadzonym regulacje praw-

ne w odniesieniu do nazwisk �e!skich, obowi"zuj"ce w Republice S�owackiej. Jako podstawowe 
wymieni� paragrafy 16. i 19. Prawa o aktach stanu cywilnego (Zákon o matrikách) z 1994 r., które 
umo�liwiaj" odrzucenie �e!skich su#ksów w nazwisku jedynie obywatelkom narodowo$ci innej 
ni� s�owacka. Prelegent podkre$li� te� niespójno$% przepisów.

Nast&pnie dr Iveta Valentová z Instytutu J&zykoznawstwa SAN omówi�a szczegó�owo rozwój 
historyczny �e!skich form nazwisk na ziemiach s�owackich jako kontekst dyskusji o ich obecnej 
postaci. Jaroslava Kmi'ová z tego samego instytutu w swym wyst"pieniu podkre$li�a, �e przed-

miot konferencji mo�na ujmowa% dwojako: albo tradycyjnie, w my$l uniwersalistycznej koncepcji 
morfologii naturalnej, albo te� socjolingwistycznie. Prelegentka uzna�a drugie z tych podej$% za 
w�a$ciwsze i podkre$li�a, �e cho% przyrostki �e!skie w nazwiskach to tylko jedna z wielu kwestii 
spornych pomi&dzy j&zykoznawcami a u�ytkownikami j&zyka s�owackiego, to z uwagi na szcze-

gólne znaczenie nazwisk w kontek$cie spo�ecznym maj" one istotny wp�yw na status spo�eczny 
nosicielek.

W dalszej cz&$ci konferencji zastanawiano si&, jak analizowany problem wygl"da w innych 
pa!stwach Europy. Dr Milan Harvalík z Instytutu J&zyka Czeskiego Akademii Nauk Republiki 
Czeskiej (Ústav pro jazyk *eský AV +R) opisa� z diachronicznego i synchronicznego punktu wi-
dzenia sytuacj& w Republice Czeskiej, odnosz"c j" równie� do innych j&zyków. Dr Justyna B. 
Walkowiak z UAM, reprezentuj"ca Polsk&, omówi�a w aspekcie historycznym i poprawno$ciowym 
formy �e!skie polskich nazwisk, k�ad"c szczególny nacisk zarówno na zmieniaj"cy si& uzus, jak 
i na ewoluuj"c" polityk& j&zykow" naszego pa!stwa. Nazwiskom �e!skim w S�owenii � bez-

su#ksalnym w obiegu o#cjalnym, cho% nieo#cjalnie uzupe�nianym przez su#ksy � po$wi&ci�a 
swe wyst"pienie dr Sa�a Vojtechová Pokla* z Uniwersytetu Kome!skiego w Bratys�awie, ilustruj"c 
wyst"pienie w�asnym przyk�adem jako osoby funkcjonuj"cej równolegle w S�owenii i w S�owacji 
(w ka�dym z tych pa!stw pod inn" postaci" nazwiska). Na koniec dr Miroslava Avramovová 
z Instytutu J&zykoznawstwa SAN przybli�y�a zebranym problematyk& nazwisk �e!skich w j&zy-

kach: bu�garskim, serbskim i chorwackim, macedo!skim oraz francuskim.
Sze$% kolejnych referatów dotyczy�o szeroko pojmowanego funkcjonowania nazwisk �e!skich 

w komunikacji j&zykowej we wspó�czesnym pa!stwie s�owackim. In�. Vladimír Benko z Instytutu 
J&zykoznawstwa SAN przedstawi� mo�liwo$ci, jakie daj" korpusy cyfrowe onomastom zajmuj"-

cym si& j&zykami, w których wyst&puj" nazwiska �e!skie. Prelegent omówi� korpusy (zrówno-

wa�one oraz niezrównowa�one) w g�ównych j&zykach s�owia!skich, a nast&pnie zaprezentowa� 
przyk�adowe wyszukiwania wybranych nazw w�asnych funkcjonuj"cych w j&zyku s�owackim, 
demonstruj"c m.in. u�ycie su#ksów �e!skich w nazwiskach zapo�yczonych. Daniela Komanická 



KRONIKA !YCIA NAUKOWEGO460

podj"#a temat patronimii i patrylinearno$ci, akcentuj%c z perspektywy feministyczno-genderowej 
kwestie nierówno$ci kobiet i m"&czyzn oraz dyskryminacji kobiet we wspó#czesnym spo#ecze'-

stwie, le&%ce jej zdaniem u podstaw kon(iktu wokó# su)ksów &e'skich. Referat Júlii Vráb*ovej 
z Uniwersytetu Kome'skiego dotyczy# u&ywania lub nieu&ywania su)ksów w pseudonimach in-

ternetowych. Dr Ján Bauko z Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze na podstawie danych 
metrykalnych +w tym dotycz%cych zmian nazwiska/ podj%# prób" analizy wyborów dokonywanych 
przez obywatelki s#owackie narodowo$ci w"gierskiej. Interesowa#o go, czy preferuj% one dozwo-

lon% przez prawo form" bezsu)ksaln% nazwiska, czy te& tradycyjn% � z su)ksem -ová. Zbada# on 
opinie 133 studentek narodowo$ci w"gierskiej uniwersytetu w Nitrze. Strategie u&ycia nazwisk 
przez mieszkanki Bratys#awy narodowo$ci w"gierskiej by#y przedmiotem referatu, który wyg#osi#a 
dr Lucia Satinská z Instytutu J"zykoznawstwa SAN. Ostatnie wyst%pienie w tej sekcji dotyczy#o 
wspó#cze$nie u&ywanych &e'skich antroponimów nieo)cjalnych i pó#o)cjalnych, zebranych na 
zachodniej S#owacji i cz"$ciowo we wschodniej cz"$ci Moraw, a tak&e spisanych z nagrobków. 
Przedstawi# je dr Miroslav Kazík.

Kolejny blok tematyczny konferencji to problematyka form &e'skich nazwisk u&ywanych 
przez mniejszo$0 s#owack% poza granicami kraju. Badania przeprowadzono w Wojwodinie w pó#-
nocnej Serbii +prof. Anna Maki�ová z Uniwersytetu w Nowym Sadzie, na podstawie materia#u 
antroponimicznego wyekscerpowanego z prasy i mediów/ oraz na W"grzech +doc. Tünde Tu�ková 
i doc. Al�beta Uhrinová, na podstawie bada' ankietowych/. Wyniki drugiego badania wykaza#y, &e 
preferowan% form% nazwiska &e'skiego jest posta0 z su)ksem -ová, która w przypadku mniejszo$ci 
sygnalizuje etniczno$0 nosicielki nazwiska. Badaczki stara#y si" tak&e ustali0 motywy wyboru oraz 
problemy, z jakimi na co dzie' stykaj% si" S#owaczki na W"grzech, zale&nie od tego, czy u&ywaj% 
s#owackiej, czy w"gierskiej formy nazwiska.

Kolejne wyst%pienia dotyczy#y nazwisk &e'skich w Republice Czeskiej. Dr Ji2í Zeman z uni-
wersytetu w Hradcu Králové przyjrza# si" funkcjonowaniu &e'skich nazwisk z su)ksami w ko-

munikacji nieo)cjalnej w$ród m#odzie&y czeskiej, analizuj%c ich warianty, specy)k" u&ycia w sy-

tuacji komunikacyjnej oraz to, jak s% oceniane przez u&ytkowników. Doc. Jana Marie Tu�ková 
i Hana �i�ková z Uniwersytetu Masaryka w Brnie zbada#y ankietowo #%cznie ponad 1644 kobiet 
podzielonych na dwie grupy: studentki pedagogiki, które mia#y na studiach obowi%zkowe za-

j"cia z j"zyka czeskiego, oraz po#o&ne zarejestrowane na jednym z tematycznych portali inter-
netowych. Jak ustali#y brne'skie badaczki, zdecydowana wi"kszo$0 ankietowanych preferuje 
form" nazwiska z su)ksem &e'skim. Jednocze$nie badania ujawni#y niski poziom $wiadomo$ci 
prawnej badanych w zakresie u&ywania nazwisk. Dr Jana Valdrová z uniwersytetu w Czeskich 
Budziejowicach w referacie zatytu#owanym �Jménem zákona vás p2echylujeme5� opisa#a tocz%c% 
si" w czeskiej prasie, radiu i telewizji debat", która budzi silne emocje w$ród cz"$ci spo#ecze'-

stwa. Jak wskaza#a prelegentka, w Czechach kobieta mo&e u&ywa0 m"skiej +bezsu)ksalnej/ for-
my nazwiska tylko wtedy, gdy jest ono zako'czone na samog#osk" +np. Jank�/, lub w przypadku 
jednej z czterech przewidzianych prawem okoliczno$ci, jak np. zawarcie $lubu z obcokrajowcem. 
Ostatni referat przedstawi#a Barbora Vinczeová z uniwersytetu w Ba'skiej Bystrzycy, a dotyczy# 
on &e'skich su)ksów lub ich braku w nazwiskach angloj"zycznych autorek literatury pi"knej 
opublikowanej w Czechach w 7418 r. 

Konferencj" zwie'czy#a dyskusja, któr% moderowa#a dr Lucia Satinská. Wzi"#o w niej udzia# 
czworo uczestników: dr M. Harvalík +piastuj%cy obecnie funkcj" prezydenta ICOS/, doc. Juraj 
Hladký z uniwersytetu w Trnawie, dr J. Valdrová oraz dr Jana Cviková z Instytutu Literatury 
9wiatowej S#owackiej Akademii Nauk +Ústav svetovej literatúry SAV/. Za utrzymaniem dotych-

czasowego stanu rzeczy, tzn. zachowaniem obowi%zkowych &e'skich su)ksów w nazwiskach 
s#owackich kobiet, opowiedzieli si" dwaj pierwsi dyskutanci. Motywowali to przede wszystkim 
wzgl"dami poprawno$ciowymi oraz potencjalnymi problemami w komunikacji, jakie mog% stwo-
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rzy" w s#owackim jako j$zyku %eksyjnym w obiegu o&cjalnym m$skie formy nazwisk kobiet. 

Dr Valdrová i dr Cviková za niezb$dn' i nieuniknion' uzna#y natomiast piln' zmian$ w przepi-

sach, która umo(liwi#aby ka(dej obywatelce S#owacji wybór formy nazwiska, stanowi'cego wa(ny 

element to(samo)ci. Obie dyskutantki podkre)li#y równie( wzgl$dy praktyczne przemawiaj'ce za 

stosowaniem formy m$skiej nazwisk u obu p#ci, jak np. bezproblemow' identy&kacj$ ca#ej rodziny 

za granic'.
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