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i mińsko-mazowiecka.  Dotyczy to tak
 
Jedni podchodzą do czeszczyzny z l
całkowicie niezrozumiały język, niczym hebrajski, arabski czy japo
"Pojechałem do Znojmo" - powie Polak, cho
nasze Somonino. 
"Byłem w Telczu".  - „A czy byłe
kolega z lektoratu. 
A już nie daj Boże mieć do czynienia z czesk
haczyki, „akcenty”, apostrofy, kółka 
mur chińskich "krzaczków", wi
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POLSKIE KŁOPOTY Z J ĘZYKIEM CZESKIM  
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Podarowaliśmy tę książkę pani Alenie, naszej lektorce j
Podziękowała grzecznie, ale już
lingwistycznymi wybrykami mistrza gaw
tekst "przerobić" na prawdziwą
Po latach miałem okazję zapyta
Wzruszył tylko ramionami: "Wydawało mi si
- Zna pan czeski? - zapytałem.
- Skądże, a zresztą, jakie to ma znaczenie? Miało by
 
Jeśli jednak podejdziemy do sprawy "po czesku", zgodnie z zasad
spokojnie), to przekonamy się
naszych sąsiadów (tak bardzo przecie
orientować w podstawowych regułach wymowy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy  nam 
się to może przydać. 
 
W dużym uproszczeniu: najważ
polskie dwuznaki, a więc: č = cz, 
'Škoda' to 'szkoda' (znaczenie wyrazu jest identyczne), a nie 'skoda'. Prawda, 
proste? 
 
 
Reszta wiedzy głównie potrzebna jest ju
literami(oznaczającymi samogłoski) to długo
z kółkiem u góry (ů) to najczęś
miękkość spółgłosek ď i ť. 
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panowie Marek Szałek i Jiří Nečas: Czesko - polska homonimia (Poznań 1993), ale 
to już temat na całkiem inną opowieść. Wspomnijmy tylko, że na przykład poprava to 
wykonanie kary śmierci, zaś nadávat znaczy komuś wymyślać... 
 
 
 


