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Czego nie można wyrazić w języku polskim, 
czyli o leksykalnych w nim brakach

1. Braki leksykalne i inne 

Komunikowanie się w różnych językach związane jest z sytuacjami, w których w jed-
nym języku trudno wyrazić treść (myśl) zawartą w języku drugim. Często dotyczy to
konkretnego leksemu, który może sprawiać problemy zarówno ze zrozumieniem, jak 
i przetłumaczeniem2. Przez osobę tłumaczącą może to być odczuwane jako brak leksy -
kalny w danym języku3. 

Braki leksykalne nie są zjawiskiem dotyczącym wyłącznie języka polskiego. O nie-
przekładalnych (lub bardzo trudno przekładalnych) słowach piszą także portale inter-
netowe4, podając najczęściej przykłady jednostek, których przekład na język angielski
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1 Praca nad tym artykułem została częściowo dofinansowana z projektu Český národní korpus
(LM2011023) czeskiego Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej, w ramach programu
Projekty dużych infrastruktur dla nauki, badań i innowacji.

2 O trudnościach w tłumaczeniu wynikających z niemożności wyrażenia w języku docelowym pew-
nych pojęć wyrażalnych w języku źródłowym pisze Wojtasiewicz. Wiąże on to również z niemożliwością
wywołania u odbiorcy przekładu takich samych skojarzeń, jakie powstają u odbiorcy oryginału (Wo j  -
t a s i e w i c z 1996: 52–77).

3 Nawiązuje to również do problemu nieprzetłumaczalności, kiedy zdarza się, że treść rozumiemy, ale
nie jesteśmy w stanie w języku docelowym oddać dokładnie treści (w adekwatnym stylu) zawartej w języ-
ku wyjściowym. Nieprzetłumaczalność (nieprzekładalność) w tym artykule pojmować będziemy zgodnie 
z ujęciem Wojtasiewicza — nie jako zasadę, czyli ogólną niemożność tłumaczenia, ale sytuację związaną
z pewnymi szczególnymi przypadkami (Wo j t a s i e w i c z 1996: 23). Tymi przypadkami są właśnie oma-
wiane przez nas braki.

4 http://relax.lidovky.cz/litost-ani-prozvonit-do-anglictiny-neprelozite-tvrdi-server-pua-/zajimavo-
sti.aspx?c=A130310_101127_ln-zajimavosti_khu (dostęp: 10.03.2013) http://matadornetwork.com/abroad/
20-awesomely-untranslatable-words-from-around-the-world/ (dostęp: 10.03.2013) http://matadornetwork.
com/life/10-foreign-words-we-just-cant-translate/ (dostęp: 25.05.2013)



jest niemożliwy lub niezwykle trudny, np.: toska (rosyjski), lítost (czeski), prozvonit
(czeski), saudade (portugalski), Schadenfreude (niemiecki)5. 

Ponieważ każdy język konceptualizuje i opisuje świat w inny sposób, braki leksy-
kalne są zjawiskiem normalnym. Obserwujemy je jednak również w obrębie jednego
języka jako lukę w jego systemie. Konstrukcją problemową jest na przykład łączli wość
leksemu „dużo” w języku polskim; nie może się pojawić z frazą w przypadku zależnym,
np. (1) i (2) (Przepiórkowski et al. 2002: 146).

(1) Janek wspiera dużo osób. vs. *Janek pomaga dużo osobom.

Jest to luka w systemie jednego języka. Zastosowanie leksemu „wiele” pomaga
rozwiązać ten problem:

(2) Janek wspiera wiele osób. vs. Janek pomaga wielu osobom.6 

Inną problemową konstrukcją jest połączenie „liczebnik + plurale tantum”, np.: 

(3) *pięć/*pięcioro urodzin vs. *pięć/*pięcioro okularów 

Aby poprawnie zbudować wypowiedź, należy posłużyć się dodatkowym określe-
niem (nie zawsze z doskonałym skutkiem), np.:

(4) pięć par okularów vs. *pięć par urodzin vs. (?) pięć rocznic urodzin 

Najczęściej jednak luki ujawniają się w konfrontacji z innymi językami; przy czym
w konfrontacji języków blisko spokrewnionych braki te są dość nieoczekiwane. 

Niniejsza analiza omawia braki w języku polskim w konfrontacji z językiem  czes -
kim. Szczegółowo omówione zostaną trzy predykaty czeskie: toužit, zdát se, mít rád,
które nie mają jednoznacznych ekwiwalentów w języku polskim. Analizowane będą 
w oparciu o dane z korpusu równoległego InterCorp, który stanowi część Czeskiego
Korpusu Narodowego7. 

InterCorp8 to obszerny, synchroniczny korpus równoległy, zawierający różne
 teks ty jednobrzmiące (beletrystyka, teksty publicystyczne, administracyjne). Aktu -
alnie online udostępniona jest wersja 6, obejmująca 31 języków oraz język czeski,
który — jak do tej pory — jest centrum tego korpusu (każdy tekst ma swój od -
powiednik w języku czeskim: jest to albo oryginał czeski, albo czeski przekład). 
W korpusie InterCorp jest w sumie 967 milionów słów (w tym czeskich — 100 mi-
lionów). Teksty beletrystyczne obejmują 139 milionów słów (czeskie — 62 miliony
słów). Polskie teksty zawierają 48 milionów słów, z tego beletrystyka — 13 milio-
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5 Źródło: http://matadornetwork.com/abroad/20-awesomely-untranslatable-words-from-around-the-
world (dostęp: 14.10.2013). Jednostki te potwierdzają jakby słowa B. Kielar: „Na całą teorię nieprzekła-
dalności składają się właściwie wyjątki. Innymi słowy, twierdzenie o nieprzekładalności opiera się na uogól-
nieniu obejmującym przypadki wyjątkowe” ( Ki e l a r 2003: 120–121).

6 W języku czeskim: Honza podporuje hodně lidí. vs. Honza pomáhá hodně lidem.
7 http://www.korpus.cz/intercorp/
8 InterCorp jako projekt zapoczątkowany został w 2005 roku na Uniwersytecie Karola w Pradze.
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nów słów9. Ekwiwalentne teksty są pofragmentowane i wiązane10; wersja 6 Inter -
Corpu dysponuje wiązaniem segmentów na poziomie zdania, otagowaniem morfolo-
gicznym oraz lematyzacją11.

Korpus równoległy służy przede wszystkim jako źródło danych do analiz teore-
tycznych i leksykograficznych, projektów dotyczących nauki języków obcych i badań
translatorskich12. Jak już wspomnieliśmy, w naszym badaniu wykorzystujemy czesko-
-polską część InterCorpu. Materiałem poddanym analizie są właśnie przykłady z tego
korpusu oraz pary ekwiwalentów wygenerowane automatycznie metodą wiązania seg-
mentów słownych (word-to-word alignment).

Kluczowym etapem analizy była automatyczna ekstrakcja ekwiwalentów z czes -
ko-polskiego korpusu równoległego. W jej wyniku wygenerowaliśmy słownik, czyli
całą listę par ekwiwalentów (por. Jirásek 2011). Automatyczna metoda ekstrakcji wy-
magała wykorzystania narzędzia GIZA++13. Na wstępie czeskie i polskie teksty były
w lematyzowanej formie14. 

Teksty wykorzystane w trakcie ekstrakcji obejmowały jedynie beletrystykę w języku
czeskim i polskim; na tym etapie bez rozróżnienia na czeskie, polskie czy obce oryginały15. 

Metoda ta pozwoliła na wyekstraktowanie 8,651 mln par lematów. Identyczne pary
zostały zliczone razem (z zachowaniem informacji o ich liczbie) i w ten sposób otrzy-
maliśmy słownik16 liczący 528 tysięcy haseł dwujęzycznych. 

Na podstawie tegoż słownika zbudować można całe zestawy ekwiwalentów dla
poszczególnych leksemów, co z pewnością docenią tłumacze, borykający się często 
z problemem znalezienia odpowiednika w określonym kontekście. Poniżej tabelka
przedstawiająca przykład takiego zestawu ekwiwalentów (wraz z liczbą bezwzględną
poświadczeń) dla leksemu touha:

9 Podajemy objętości części polskiej i czeskiej InterCorpu, analiza przebiegała będzie bowiem właś -
nie na polsko-czeskiej części tego korpusu. 

10 Termin „wiązanie tekstów” za: L e w a n d o w s k a - To m a s z c z y k (red.) 2005.
11 Wiązanie segmentów na poziomie zdania, tagowanie i lematyzacja dostępne były także w poprzed-

nich wersjach InterCorpu. Trzeba jednak zauważyć, że tagowanie i lematyzacja nie są dostępne dla wszyst-
kich języków. Źródło i dostęp: www.korpus.cz/intercorp.

12 Na temat możliwości wykorzystania InterCorpu: Č e r m á k et al. (red.) 2010, Č e r m á k, K o c e k
(red.) 2010, K a c z m a r s k a, R o s e n 2013: 105. Por. też: http://www.korpus.cz/intercorp/?req=doc:uvod
(dostęp: 16.10.2013). 

13 GIZA++ jest wolno dostępnym programem, wytworzonym w celu statystycznego przekładu ma-
szynowego, który zawiera moduł wiązania segmentów na poziomie wyrazu (word-to-word alignment). Por.
http://www.statmt.org/moses/giza/GIZA++.html; O c h, N e y 2003.

14 Do lematyzacji czeskich i polskich tekstów wykorzystano identyczne narzędzia jak w przypadku
korpusu InterCorp. Zob. http://www.korpus.cz/intercorp/?req=page:info.

15 Teksty w języku czeskim obejmowały 11,885 milionów słów, a teksty w języku polskim 11,860 mi-
lionów. Porównywalna wielkość obu wersji językowych jest przy takiej analizie niezwykłym udogodnie-
niem. 

16 Nie jest to jednak słownik idealny, zawierający wyłącznie trafione ekwiwalenty. Ponieważ przy tej
ilości danych zastosowaliśmy metodę automatyczną, wśród odpowiedników znaleźć się mogły sporadycz-
nie znaki interpunkcyjne lub przypadkowe wyrazy. Słownik można oczyścić metodą półautomatyczną, co
przy analizowanych słowach zastosowaliśmy. 
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2. Czasownik toužit

Czeski leksem toužit według naszego słownika może być tłumaczony za pomocą wie-
lu, często odległych od siebie znaczeniowo jednostek polskich17, np.: chcieć, dążyć do,
łaknąć, marzyć o, mieć ochotę, pożądać, pragnąć, pragnienie, spragniony, tęsknić do,
tęsknić za, złakniony. Najczęściej pojawiającym się ekwiwalentem jest leksem pragnąć
(w tej postaci — 304 poświadczenia). 12 najczęstszych ekwiwalentów czasowników
toužit i pragnąć wyekstraktowanych automatycznie z korpusu InterCorp przedstawia
poniższa tabelka: 

touha 

302 pragnienie 9 nami tno  2 marzy  1 mi o  
105 t sknota 8 chu  2 wizja 1 misja 

97 ch  8 pokusa 2 zachcianka 1 niepokój 
92 po da  7 po danie 2 zainteresowa  1 oferta 
68 dza 6 d y  2 zapa  1 st skni  
16 ochota 3 apetyt 2 yczenie 1 t skni  
16 pragn  3 pasja 1 bole  1 umi owa  
13 potrzeba 3 p d 1 fantazja 1 zamiar 

9 g ód 2 d enie 1 gor co  1 zawi  

toužit pragn  
304 pragn  455 chtít 
107 chcie  304 toužit 

82 t skni  281 p át 
70 marzy  55 rád 
40 po da  42 snažit 
24 ochota 18 aby 

9 zapragn  17 pot ebovat 
8 pragnienie 16 touha 
8 t sknota 13 p ání 
8 zale e  11 pokoušet 
7 spragniony 11 prahnout 
6 yczy  11 zatoužit 

17 Klasyczny słownik papierowy pokazuje nam trzy podstawowe ekwiwalenty: tęsknić, pragnąć, ma-
rzyć (S i a t k o w s k i, B a s a j 2002).



Ekwiwalenty te, choć mają często różne znaczenia, występują w podobnych kon-
tekstach18, np.: 

(5) Jsi krásná, nepřestanu po tobě toužit a bát se tvé krásy…
Jesteś piękna, nigdy nie przestanę cię pragnąć i bać się twojej urody…

(6) Vždycky jsem toužila po člověku, který by byl prostý a přímý…
Zawsze marzyłam o człowieku, który byłby prosty i bezpośredni.

(7) Celý život jsem toužila po skutečném domově…
Całe życie tęskniłam za prawdziwym domem…

(8) Toužil jsem vidět ho zblízka, anebo se aspoň zeptat, kdo to je a co znamená. 
Strasznie chciałem zobaczyć go z bliska albo przynajmniej się spytać, kto to jest 
i co to znaczy.

(9) Po Belgii už nikdo netouží…
Belgia nie jest już obiektem pożądania…

(10) Byla hezká, s protáhlými smyslnými rty (které by byl rád přirovnal k žabím ústům,
kdyby se o žábách dalo říci, že jsou krásné) a zdálo se mu, že je to přesně ta žena,
po které vždycky toužil. 
Była ładna, miała szerokie i zmysłowe usta (chętnie porównałby je do ust żaby, gdy-
by o żabach dało się powiedzieć, że są piękne) i wydała mu się kobietą, której za-
wsze pożądał.

Może się nawet wydawać, że w niektórych przypadkach ekwiwalenty te są za-
stępowalne. Związane to być może z ich znaczeniem, a dokładniej z ich wieloznacz-
nością. Analizując bowiem trzy najczęściej poświadczane odpowiedniki czasownika
tou žit, znajdujemy część wspólną znaczeń ich wszystkich19:

• tęsknić20

1. «odczuwać żal, być smutnym z powodu czyjejś nieobecności, braku kontaktu 
z kimś lub z czymś»

2. «mocno pragnąć pozyskać, osiągnąć coś»

• pragnąć21

1. «bardzo czegoś chcieć»
2. «pożądać kogoś»
3. «chcieć powiedzieć, wyjaśnić coś istotnego»

Czego nie można wyrazić w języku polskim, czyli o leksykalnych w nim brakach 57

18 Jedyną prawidłowość można odnaleźć w przypadku czasownika pragnąć; występuje najczęściej
wtedy, kiedy po czeskiej stronie pojawia się toužit + infinitiv. Por. K a c z m a r s k a, R o s e n 2013.

19 Definicje ze Słownika języka polskiego (wersja internetowa) – http://sjp.pwn.pl (dostęp 16.10.2013).
20 http://sjp.pwn.pl/szukaj/t%C4%99skni%C4%87 (dostęp 16.10.2013)
21 http://sjp.pwn.pl/szukaj/pragn%C4%85%C4%87 (dostęp 16.10.2013)



• marzyć22

1. «wyobrażać sobie to, czego się pragnie, rozmyślać o rzeczach przyjemnych,
często nierealnych»

2. «bardzo czegoś pragnąć»
3. daw. «śnić, roić we śnie»

Chęci oddania właśnie znaczenia „pragnienia” można przypisać częstość po -
jawiania się ekwiwalentu pragnąć, a także innych, które noszą w sobie tę cechę se-
mantyczną23. Poza rozważaniami nie mogą jednak zostać pozostałe znaczenia tych
ekwiwalentów, tj.: ‘odczuwać żal, być smutnym z powodu czyjejś nieobecności, bra-
ku kontaktu z kimś lub z czymś’, ‘wyobrażać sobie to, czego się pragnie, rozmyślać 
o rzeczach przyjemnych, często nierealnych’, ‘czuć do kogoś silny pociąg fizyczny’.
Te znaczenia czasownik toužit również potrafi oddać, o czym świadczą wyżej przyto-
czone przykłady. Gdybyśmy mieli zastanowić się nad definicją tego czasownika zbu-
dowaną dla polskiego użytkownika, musielibyśmy poza składnikiem ‘pragnąć’ dodać
elementy ‘marzyć’, ‘tęsknić’ i ‘pożądać’. Dopiero tak zbudowana konstrukcja zna-
czeniowa oddałaby semantykę omawianego czeskiego czasownika, który stanowi do-
skonałe połączenie znaczeń co najmniej kilku czasowników polskich. Tłumacze na-
potykający czasownik toužit natrafiają na brak leksykalny w języku polskim i muszą
decydować, który odcień znaczeniowy wybrać, pozbawiając jednak przekład kolory-
tu wielu znaczeń oryginału. 

3. Czasownik zdát se

Kolejną jednostką wartą omówienia jest czasownik zdát se24. W InterCorpie odnaj-
dziemy mnóstwo rożnych jego przekładów, np.: wydawać się, zdawać się, mieć wra-
żenie, wyglądać, widzieć, widać, myśleć, mniemać, podejrzewać, pomyśleć, rozumieć,
sądzić, uświadamiać sobie, uważać, uznać, moim zdaniem, czuć, poczuć, doznać uczu-
cia, mieć uczucie, wynikać, okazywać się, chyba, najwyraźniej, pewnie, prawdopo-
dobnie, śnić się, przyśnić się, przywidzieć się, podobać się, być zadowolonym i wiele
innych.

12 najczęstszych wyekstraktowanych automatycznie z korpusu InterCorp ekwi-
walentów czasownika zdát (se) oraz jego najczęściej pojawiającego się odpowiednika
w języku polskim — wydawać (się) — przedstawia poniższa tabelka:
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22 http://sjp.pwn.pl/szukaj/marzy%C4%87 (dostęp 16.10.2013)
23 Por. też: pożądać — 1. «bardzo czegoś pragnąć», 2. «czuć do kogoś silny pociąg fizyczny»;

http://sjp.pwn.pl/szukaj/po%C5%BC%C4%85da%C4%87 (dostęp 16.10.2013).
24 Na temat zdát se również w: K a c z m a r s k a 2012a, 2012b.



Jak wynika z ekscerpcji, czasownik zdát se jest jednostką wieloznaczną; również
cytowany wcześniej słownik podaje cztery polskie odpowiedniki: śnić się, wydawać się,
zdawać się, podobać się25. Ekwiwalenty ze słownika tradycyjnego i wygenerowanego
automatycznie są zbieżne (oczywiście w słowniku na podstawie InterCorpu jest ich
znacznie więcej); część z nich realizuje różne znaczenia czasownika zdát se, a pozosta-
łe są bliskoznaczne i odpowiadają znaczeniu czasownika wydawać się— najczęściej po-
jawiającego się ekwiwalentu polskiego. Sytuację tę ilustrują poniższe przykłady.

3.1. Czasowniki wydawać się, zdawać się i ich synonimy

W największej liczbie poświadczeń pojawiły się ekwiwalenty wydawać się i zdawać się:

(11) Zdála se stvořena pro němý podiv.
Góra ćwieczków wydawała się stworzoną dla niemego podziwu. 

(12) Panna mu děkovala a zdálo se, že též s úsměvem.
Panna odpowiedziała, zdaje się, również uśmiechem.

W tekstach przekładu pojawiła się też jednostka mieć wrażenie, która jest bliska
czasownikom wydawać się / zdawać się i podobnie jak te czasowniki wnosi element
niepewności / dystansu. 

(13) Hluk se valil a zdálo se, že dunění a řinčení tvrdě pobízelo…
Huk przewalał się ulicami i miało się wrażenie, jakby dudnienie i brzęk nawoły-
wały twardo...
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zdát wydawa  
1601 wydawa  1601 zdát 
1146 zdawa  639 p ipadat 

428 wyda  381 vypadat 
284 ni  171 myslit 
276 wygl da  117 vydávat 
161 wra enie 100 pocit 

75 chyba 98 být 
55 przy ni  85 jevit 
45 uwa a  70 dojem 

39 sen 69 myslet 
38 zda  52 z ejm  

30 wida  47 jako 

25 Na podstawie: S i a t k o w s k i, B a s a j 2002: 1006–1007.



Ekwiwalentem bywa również czasownik wyglądać, który odwołuje się do możli-
wości percepcji wzrokowej. Bogate znaczenie czasownika zdát se jest w tym przypad-
ku spłycone. 

(14) V ulicích bylo úzko, domy se zdály na spadnutí a lidé jako by se měli v noci vy-
stěhovat i s kočkami.
Wąskie uliczki robiły przygnębiające wrażenie, domy wyglądały, jakby miały lada
chwila runąć, a ludzie – jakby się mieli wyprowadzać w nocy razem z kotami.

Możliwym odpowiednikiem są też czasowniki myślenia, np. myśleć (mniemać, po-
dejrzewać, pomyśleć, rozumieć, sądzić, uświadamiać sobie, uważać, uznać, moim zda-
niem), których użycie sprawia, że podkreśleniu ulega aspekt intelektualny zdarzenia.
Zawarty w czasowniku zdát se element modalny zostaje zachowany26.

(15) Zdálo se mu, že ho něco roztrhne.
Myślał, że mu serce pęknie.

Wśród ekwiwalentów odnajdziemy także jednostki typu czuć (poczuć, doznać uczu-
cia, mieć uczucie); wybierając te czasowniki, tłumacze decydują się na wzmocnienie
komponentu emocjonalnego zdát se. 

(16) Laura si tiskla každou rukou ke každému prsu jednu kytici a zdálo se jí, že stojí na
scéně.
Z bukiecikami przyciśniętymi do piersi Laura czuła się jak na scenie operowej.

Jako odpowiednik w korpusie wystąpiły też czasowniki wynikać i okazać się, które
wnoszą element obiektywizmu i bezosobowości. Jednostki te mogły się pojawić tylko
w tych przypadkach, w których zdát se występuje bez dopełnienia osobowego:

(17) Cesta byla delší, než se na mapce zdálo, a navíc jsme zabloudili.
Droga okazała się dłuższa, niż to wynikało z mapy, do tego udało nam się zabłądzić.

(18) Po letech se náhle zdá, že ta anonymita byla zemi nebezpečná.
Po latach okazuje się nagle, że ta chwilowa anonimowość była dla kraju niebez-
pieczna.

Wśród fraz ekwiwalentnych znalazły się także takie odpowiedniki analizowanego
zdát se, które zawierają w swoim znaczeniu składnik modalny, tzn. informację o prze-
konaniu mówiącego, czy zaistnienie zdarzenia jest prawdopodobne czy też nie27.
Większość wyrażeń ekwiwalentnych poświadczonych w InterCorpie to typowe wy-
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26 Więcej o komponencie modalnym poniżej. 
27 Ma to związek z modalnością epistemiczną; nadawca informuje odbiorcę o swojej postawie wobec

treści zdarzenia, które może być związane zarówno z przeszłością, jak i teraźniejszością czy przyszłością.
Hipotezy mogą opierać się na własnych doświadczeniach nadawcy, przekonaniach czy różnych źródłach in-
formacji. Zob. hasło modalność (P o l a ń s k i (red.) 1999: 371). Szerzej na temat modalności i jej klasyfi-
kacjach: Ry t e l 1982.
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kładniki modalności epistemicznej28, np. chyba, najwyraźniej, pewnie, prawdopodob-
nie). W tych przypadkach znaczenie czasownika zdát se zostało przesunięte na odpo-
wiedni przysłówek. np.:

(19) Zdálo se, že lež se vtělila v nenadálou děsnou pravdu a přichází se chechtat.
Tak jakby kłamstwo wcieliło się niespodziewanie w przerażającą prawdę i przy-
szło z nich szydzić.

3.2. Czasownik podobać się 

W korpusie, jako ekwiwalent, pojawia się również czasownik podobać się oraz forma-
cja być zadowolonym, które są kolejnymi (po czasownikach wydawać się / zdawać się)
znaczeniami analizowanego czeskiego czasownika, prezentowanymi również przez
słownik (Siatkowski, Basaj 2002: 1006–1007). Wystąpienie w korpusie tego odpo-
wiednika oraz jego synonimów uznajemy jako oczekiwane.

(20) „Co se ti na tom nezdá?” říká Malá útočně.
Co ci się w tym nie podoba? — mówi Mała agresywnie.

3.3. Czasownik śnić się

W tekstach korpusu znalazł się także czasownik śnić się (przyśnić się, przywidzieć się,
sen), który reprezentuje jedno z podstawowych znaczeń analizowanego czeskiego cza-
sownika. Również pojawienie się tego ekwiwalentu oraz jego synonimów można trak-
tować jako zjawisko naturalne i przewidywalne.

(21) V noci bylo slyšet z kuchyně křik, Růžence se zdálo, že ji honí čerti.
W nocy było słychać z kuchni krzyk, Rużence śniło się , że ją gonią diabły.

Nie sposób oddać w języku polskim wszystkich komponentów semantycznych,
które ma w sobie czasownik zdát se (percepcja wzrokowa, aspekt intelektualny, ele-
ment emocji, komponent obiektywizmu i bezosobowości, rama modalna). Tłumacz, do-
konując wyboru, przenosi akcent na jeden z odcieni znaczeniowych, pomijając pozo-
stałe. 

4. Czasownik mít rád

Ostatnią analizowaną jednostką, mogącą budzić najwięcej kontrowersji, jest fraza mít
rád. Aby jednak mówić o możliwości tłumaczeń, najpierw należy tę frazę rzeczywiście
zrozumieć. Słownik języka czeskiego (Havránek (red.) 1989: 3–4) definiuje mít rád
jako — pociťovat k někomu náklonnost, lásku, milovat, mít v oblibě (czuć wobec ko-
goś sympatię, miłość, kochać, lubić). Na język polski fraza mít rád bywa tłumaczona

28 Szerzej na temat wykładników modalności epistemicznej: Ry t e l 1982, K a c z m a r s k a et al.
2011, T u t a k 2003. Zob. też: K a c z m a r s k a 2012a.



jako: lubić, kochać, podobać się, uwielbiać, polubić, pokochać, w naszym guście, sym-
patia, miłość, ulubiony. 

12 najczęstszych ekwiwalentów czasowników (mít) rád i lubić (największa liczba
poświadczonych w InterCorpie odpowiedników) wyekstraktowanych automatycznie 
z korpusu InterCorp przedstawia poniższa tabelka:

Osobie poznającej język czeski, dla której językiem ojczystym jest język polski,
dość osobliwa może się wydawać konkurencja czasowników lubić i kochać jako ekwi-
walentów frazy mít rád 29. Polskie odpowiedniki reprezentują zupełnie inną jakość i inne
znaczenie:

• kochać 
1. «darzyć kogoś uczuciem miłości»
2. «bardzo lubić kogoś lub coś»
3. «żywić do osoby płci odmiennej gorące uczucie połączone z pożądaniem»30

• lubić 
1. «czuć do kogoś sympatię»
2. «znajdować w czymś przyjemność»
3. «o roślinach, zwierzętach, rzeczach: wymagać, potrzebować czegoś»31

Rozstrzygnięcia co do znaczenia nie przynoszą również wyekscerpowane z Inter -
Corpu przykłady:
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rád lubi  
1847 lubi  1847 rád 

793 chcie  162 líbit 
667 wole  50 milovat 
554 dobrze 41 mít 
549 ch tnie 30 obliba 
511 kocha  28 snášet 
441 cieszy  27 oblíbený 
110 by 20 potrp t 
110 ciekawy 16 zamlouvat 
110 raczej 14 bavit 
110 zadowolony 14 oblíbit 

64 rad 11 chtít 

29 Podczas dyskusji uwagę na to zwrócił prof. dr hab. Mirosław Bańko, któremu autorzy składają ser-
deczne podziękowanie.

30 http://sjp.pwn.pl/szukaj/kocha%C4%87 (dostęp 17.10.2013)
31 http://sjp.pwn.pl/szukaj/lubi%C4%87



(22) Víte, pane Dvořák, já mám rád rodinu a dělám pro ni všechno.
Wie pan, panie Dworzak, jak kocham rodzinę i że robię dla niej wszystko.

(23) Mám tě strašně rád, řekl.
Strasznie cię kocham – rzekł.

(24) Tak tě mám ráda. 
Takim cię lubię.

(25) Já mám podzim ráda.
Ja lubię jesień.

Można by wręcz spytać, parafrazując pytanie wieszcza, czy mít rád to przyjaźń czy
kochanie32. Owo wahanie jest o tyle uzasadnione, że w języku czeskim istnieje cza-
sownik milovat, który jest tłumaczony na język polski jako kochać. Osoba polsko-
języczna poszukuje w obcym języku odwzorowania schematu z własnego języka (gdzie
jest wyraźna granica pomiędzy ‘lubić’ a ‘kochać’) i niemal automatycznie przypisuje
jednostce milovat znaczenie „kochać”, a frazie mít rád – znaczenie ‘lubić’.

Rozważania na ten temat dodatkowo komplikuje jednak fakt, że w Internecie po-
jawiają się pytania rodzimych użytkowników języka czeskiego, jaka jest dokładnie
różnica pomiędzy mít rád a milovat33. Część wypowiadających się przesuwa mít rád 
w stronę znaczenia ‘lubić’ i łączy tę frazę z obiektami: przyjaciel, książka, zupa pomi-
dorowa, pies, zaznaczając, że nie ma ta fraza nic wspólnego z pociągiem seksualnym34.
Inni przyznają, że mają problem z wyznaczeniem wyraźnej granicy, ale czują, że milo-
vat może być mocnej zabarwione emocjonalnie niż mít rád; przestaje też być jasne, czy
któraś z jednostek mocniej wskazuje na ładunek erotyczny35. Wreszcie pojawił się też
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32 Adam Mickiewicz, „Niepewność”.
33 Sama różnica pomiędzy milovat a mít rád nie jest głównym tematem tego artykułu. Szersza anali-

za wymagałaby uwzględnienia różnych faktorów: częstości pojawiania się tych jednostek w języku mówio-
nym i pisanym, wieku i płci mówiącego oraz sytuacji, w których wypowiadane są te słowa. 

34 Ovšem mít rád — to člověk může mít knihu, kamaráda, psa... v tom není nic erotického.
Vidím to přesně jako Arnika. Pro mě byly hranice teda vždy jasný. Zamilovaná jsem byla ze začátku

do současného přítele. Už jsme spolu několik let, ale pořád ho miluju. Ráda mám třeba ex, se kterým jsme
se rozešli už před 5 lety, ale v dobrém. Takže asi takhle — zamilovanost ze začátku, miluju někoho potom,
co prvotní zamilovanost přešla. A ráda mám kamarády, blízké atd. http://diskuse.doktorka.cz/mit-rad-za-
milovat-se-milovat/ (dostęp 17.10.2013)

Ono mít ráda můžu i rajskou nebo svoje hady, ale milovat... je prostě něco jiného. http://www.poradte.
cz/spolecnost/21684-milovat-nebo-mit-rad.html (dostęp 21.10.2013)

35 ... neumim rozeznat onu hranici jesli ji miluji nebo ji mam radši než jakehokoliv člověka.
http://diskuse.doktorka.cz/mit-rad-zamilovat-se-milovat/ (dostęp 17.10.2013)

Více je určitě milovat. Říkám to často svým dětem — ty také miluji nejvíce. Mužům jsem to tak často
neopakovala, naopak – možná jsem to ani neřekla všem, se kterými jsem chodila. Ve vztazích k mužům to
chápu jako opravdu nejtěžší kalibr, se kterým šetřím. Jinak „mít rád“ chápu mnohem šířeji, to vztahuji i na
kamarády, zvířata, věci atd. http://www.rodina.cz/scripts/diskuse/novep_tree.asp?all=yes&id=13719433&
typ=0 (dostęp 21.10.2013) 

Já mám slovo „milovat“ vyhrazeno jen a pouze pro partnera/manžela. Dítěti myslím „miluju tě“ říkat
nebudu, nesedí mi takové to filmové „miluju tě táto“ „já tě taky miluju synku“. Jinak „mít rád“ pro všech-
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głos, w którym słowo milovat definiowane jest jako złożone z podtekstu seksualnego,
pragnienia, zakochania, w którym prawdziwego uczucia i zrozumienia jest mniej, na-
tomiast jednostka mít rád oznacza głębokie uczucie, miłość, zrozumienie, wsparcie36. 

Dla rodzimego użytkownika języka polskiego może więc samo mít rád oznaczać
zjawisko z pogranicza miłości i sympatii, czyli pojęcie, które w języku polskim nie ist-
nieje: trudno zrozumieć i oddać je37. Konfrontując czeszczyznę i polszczyznę do-
świadczamy w tym przypadku ewidentnego braku leksykalnego w języku polskim.

5. Wnioski

Autorzy starali się pokazać problemy, na jakie użytkownik języka polskiego może na-
trafić podczas kontaktu z językiem czeskim. Wybrane zostały trzy jednostki, których
opis ukazuje, że w języku polskim pewne pojęcia nie istnieją, np. toužit, zdát se, mít
rád. Nieobecność każdego z tych pojęć jest odczuwana w sytuacji kontaktu polszczyz -
ny i czeszczyzny w inny sposób. Toužit to mieszanka znaczeń różnych czasowników,
zdát se — urzeka niezwykłą wieloznacznością, wreszcie mít rád prezentuje przykład
innego widzenia świata, czyli pojęcie oscylujące pomiędzy lubić i kochać, ale jedno-
cześnie je oba włączające do tego znaczenia. Polszczyzna radzi sobie z tymi brakami,
dysponując różnymi odpowiednikami; często jednak wybór jednego z tych ekwiwa-
lentów wiąże się z pominięciem części odcieni znaczeniowych. Dzieje się tak w przy-
padku czasowników toužit i zdát se. Z frazą mít rád jest sprawa poważniejsza, a zara-
zem delikatniejsza; polskie ucho (i serce) jest wyczulone na różnicę pomiędzy ‘lubić’
i ‘kochać’; słysząc mít rád, rodzimy użytkownik języka polskiego może mieć problem
z odkodowaniem intencji wypowiedzi.

Opisane czasowniki nie są jedynymi przykładami ilustrującymi trudności w rozu-
mieniu i przekładzie. Warto rozszerzyć badania w ramach różnych grup semantycznych
czasowników i ustalić, w jakich kręgach tematycznych luk leksykalnych w języku pol-
skim pojawia się najwięcej. Podobną analizę można przeprowadzić na materiale języ-
ka czeskiego w odniesieniu do języka polskiego38. Wyniki takich badań byłyby nie-

ny příbuzné, přátele atd. Jinak pro mne začíná partnerský vztah až v momentě, kdy miluju. http://www. 
rodina.cz/scripts/diskuse/novep_tree.asp?all=yes&id=13719433&typ=0 (dostęp 21.10.2013)

36 Miluji tě — má jistý sexuální náboj. Milenci po setkání odhazují oblečení, cesta vede směrem k lož -
nici. Je v tom touha, láska, zamilovanost a chtíč. Pro dnešek, zítřek, rok, snad dva. Méně citu a porozu-
mění.

Mám tě rád – je v tom všechno: cit, porozumění, láska, podpora. Že se jeden na druhého může spo-
lehnout, budou spolu, až jim bude ouvej. Nebudou nikdy sami. Je to jako v němém filmu, kdy není třeba slov,
protože hovoří oči, činy. V nich se zobrazuje láska, něha, starost. Mám tě rád už není jen o slovech. Je to 
o životě. http://janajerabkova.blog.idnes.cz/c/194377/Milovat-nebo-mit-rad.htm (dostęp 21.10.2013)

37 InterCorp umożliwia także przyjrzenie się, jak tłumaczony na język czeski jest więc polski cza-
sownik kochać. Większość z nich (około 70%) ma za swój czeski odpowiednik milovat. 

38 Również w języku czeskim występują braki w stosunku do polszczyzny; bardzo trudne jest odpo-
wiednie oddanie w języku czeskim pojęć: awanturnik, impreza, kilkanaście. Oprócz nich istnieją również
inne, ujawniające się właśnie podczas polsko-czeskiej konfrontacji językowej luki — braki formalne. Jednym 



zwykle cenne dla leksykografów. Wskazane jednostki mogłyby być szerzej omawiane
w nowych słownikach. 
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z nich jest niewystępowanie w języku polskim konstrukcji „biernik + bezokolicznik”, powszechnie wy-
stępującej w języku czeskim: *widziałam matkę płakać vs. viděla jsem matku plakat

Czeska konstrukcja może być przetłumaczona jako: Widziałam, jak matka płacze lub Widziałam, że
matka płacze. Trzeba jednak dokonać wyboru; czeska konstrukcja natomiast jest bardziej ogólna. 

Kłopotliwa może być również fraza z użyciem imiesłowu. W języku czeskim imiesłów (nazywany 
w nomenklaturze polskiej — przysłówkowym współczesnym) wyraża również rodzaj i liczbę.

Jda, plakal. Jdouc, plakala. Jdouce, plakali. 
Idąc płakał. Idąc, płakała. Idąc, płakali.
W języku polskim w czasie teraźniejszym trudno ustalić bez szerszego kontekstu, kto jest uczestni-

kiem zdarzenia: Idzie, płacząc. W języku czeskim podobna fraza informuje nas dokładniej: Jde, plačíc. —
chodzi o rodzaj żeński albo nijaki w liczbie pojedynczej. Szerzej o trudnościach w przekładzie wynikających
z różnicy środków strukturalnych pomiędzy językiem źródłowym a językiem docelowym — Wo j  t a  -
s i e w i c z 1996: 24–51.
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SUMMARY

Things that cannot be expressed in Polish — about lexical gaps

K e y w o r d s: lexical equivalent, parallel corpora, word-to-word alignment.
S ł o w a  k l u c z o w e: ekwiwalent leksykalny, korpus równoległy, word-to-word alignment.

Translators often face the problem of a missing lexical equivalent in the target language, even when the lan-
guages are typologically close. Using three Czech psych verbs (toužit, zdát se, mít rád) as prototypical ex-
amples, we analyse their equivalents found in a parallel corpus, first from manually excerpted concordances
and then from an automatically extracted bilingual glossary. While equivalents available for toužit share
some of their meanings, those available for zdát se are semantically further apart and mít rád may not even
have a corresponding concept, resulting in a problem of understanding in addition to the translation prob-
lem. The analysis shows that by picking one of the available equivalents the translators either sacrifice 
a part of the original meaning or choose, possibly arbitrarily, one of mutually exclusive options. Further re-
search, including more lexemes, more semantic groups and the opposite direction of translation, will turn
into a useful lexicographical resource.


