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Axio lo gie ko ro na vi rových an tipřís loví*

Ke y words: 
Klíčová slo va: 

Abs tract

Ko ro na vi rus, který náhle do padl na lidstvo, se okamžitě pro je vil ve 
všech jazycích světa. A sa mozře jmě ani český jazyk ne ne chal tento
pro ces stra nou. Již 4. květ na 2020 Ús tav pro jazyk český Akade mie
věd v sek ci No vin ky nabídl čtenářům nás le du jící in for ma ci: 

Koronavirová hesla v Akademickém slovníku současné češtiny

Bez přehánění lze kon sta to vat, že pan de mie Co vid-19 změnila náš svět. Tým
vznikajícího Akademického slovníku současné češtiny mimo abecedního pořadí lexi-
ko gra fi c ky zpra co val slova, se kterými se v důsledku nastalé situace setkáváme
častěji než dříve, např. izolace, ko ro na vi rus, pan de mie, rouška, smrtnost (http://ujc.
cas.cz/sd/novinky/hlav ni - stran ka/200504-ko rona vi ro va- he s la.html; dostupné: 4. 5.
2020).

A reak ce lexiko grafů Ús ta vu pro jazyk český je po cho pi telná:
použitelnost re du ko va telných termínů, z nichž něk te ré byly zce la
neznámé, se v okamžiku dra ma ticky zvýši la. A pro něk terá slo va, kte-
rá jsou v té to „aka de mické” sé rii již dlouho známa, došlo k sé man tické 
„reak tua li za ci”. Slo vo rouška je tedy ‘závoj’, po dob ně ja ko zas ta ralé,
cír kevní rou cho ‘oděv, rou cha’, ‘závoj’ a používa né hlavně ja ko
součást ustálených výrazů smu teční rouška „smu teční fleur”, být za-
halen rouškou ta jem ství „být neznámý, ne poznaný a (napínavě) zá-
hadný”, poodhr nout/poodha lit roušku něče ho „zčás ti poznatků, odha -
lit záha du ne bo ta jem ství něče ho a tro chu to vysvětlit” (SČF 1994,
d. 3, s. 27). A nyní, když se sta lo označení an ti vi ro vé rea li ty, která by la 
požadována během pan de mie – pro ti vi ro vé masky, to to slo vo se z vý-
šek knižně poe tické ho a fra zeo lo gické ho použití sta lo frekve nčním
sym bo lem epi de mie, která zasáhla Čes kou re publiku. A česká li dová
řeč, známá svým někdy hrubším hu mo rem, který ale stvrzu je život,
rea go va la na to to globální ne bezpečí ty picky českým způs o bem. Slo -
vo rouška při bi lo Co vid- 19 k pranýři výsměchu v li do vém pro je vu
ještě o týden dříve, než by lo zařa ze no do seznamu slov ak ti vo vaných
aka de mickou lexiko gra fií „v blízkos ti nas ta lé si tuace” – 29. dub na.
Právě v ten to den začal na Fa ce booku vítězný po chod an tipřísloví, je -
jichž jádrem se to to slo vo sta lo. Stačí nap sat hes lo Le murák.cz Fa ce -
book: Česká li dová rčení, ver ze pro rok 2020 – 29. března, aby každý
uživa tel in ter ne tu získal sbírku jadrné ho české ho hu mo ru, který
smíchem uz dra vu je hroznou cho ro bu, která le tos zasáhla lidstvo.

An tipřís loví ja ko je den z typů pa re mio lo gické va ria bi li ty svědčí
o tom, že jsou tvoře na hlavně na základě známých frek ve nto vaných
pa re mií. Pro to každý ro dilý mlu včí snadno rozpoznává ta ko vé proto-
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typy obecně známé li do vé mou dros ti a dodává jim no vou, ak tualizo -
va nou sé man tiku a styl. A řa da ko ro na vi rových přís loví a rčení je „na -
ro bou vé na” přesně na ta kových zaběhlé pa re mie, kte ré se běžně
používají.

Ve zde nabíze né analýze je pro ve den pokus o sys te ma ti za ci cha-
rakte ris tických rysů těch to jedno tek, pos ta vených na jazyko vé hře
s pan de mickou rea li tou – rouškou.

1. Kvantitativní poměr antipřísloví a antirčení

1. A n t i p ř í s l o v í  (17 z 21):

Tak dlouho se chodí s rouškou, až se tkanička utne.
S rouškou nejdál dojdeš.
Vlk se nažral a rouška zůstala celá.
Každý své roušky strůjcem.
Host do domu, roušku na hubu.
Rouška kvapná, málo platná.
Nechval roušky před večerem.
Kolik roušek máš, tolikrát jsi člověkem.
Rouška – půl zdraví.
Na každou roušku se někdy vaří voda.
Šité roušky nelétají na hubu.
Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše.
Kdo chce roušku šít, nit si vždycky najde.
Koho chleba jíš, tomu roušku ušij.
Březen – za roušku vlezem, duben – ještě tam budem.

2. A n t i r č e n í  (4 z 21):

Moje rouška sere mě, tvoje rouška sere tebe.
Co na roušce, to na jazyku. 
Kouká, jak by mu ulítly roušky.
Pozdě roušku honiti.

Jak vidíme, an tipřís loví kvan ti ta tivně pětkrát převládají nad an -
tirčeními. To odpovídá funkčnímu zatížení dvou paremio lo gických
jedno tek ma lé ho folklóru. Pro tože přís loví jsou úpl né věty – maxi ma
s di dak tickým obsa hem, pak je sa mozře jmě sé man ti ka an tipřís loví
zaměře na právě na tu to tra diční pa triar chální di dak ti ci tu, což je snad-

no vidět při po rovnání an tipřís loví s je jich původním pro totypem. An -
ti rčení mají cha rak te ro lo gickou, hodnotící a ex pre sivní funk ci, která
dává méně příležito stí k vytvoření „an tiko ro na vi ro vé ho účinku” než
přís loví.

První věta sa mozře jmě může šo ko vat os o bu, která není zvyklá na
hrubší rys li do vé ho hu mo ru. Ale za prvé, jak se říká, Co je psáno, to je
dáno. A za druhé, ta dy na ko nec by lo vulgární slo ve so užito ja ko
u J. Haška – ne v přímém, ale v pře ne se ném smys lu, což, jak se zdá,
vel mi přesně vy jadřu je pos toj Če chů (ste jně ja ko příslušníků dalších
národů) k nutnos ti a nevyhnu telnos ti používání an ti vi ro vé masky. Za
třetí, ta to věta do ko nale kopíru je dia lek tiku přís tu pu lidí k ne bezpeč-
ným a nepříjemným si tuacím – v nichž oba účastníci ste jně trpí. A ne -
jen trpí, ale ta ké navzájem soucítí.

Ta to první věta vy jádře na obec nou češti nou ve sku tečnos ti před -
chází ce lé paremio lo gické kaskádě zdra vé ho hu mo ru. Je ho lingvis -
tická analýza je, jak se zdá, i přes poměrně ma lou sbírku ma te riálu,
vel mi příznačná, pro tože malý ko ro na vi rový folklór odráží ja ko
zrcad lo hlavní tren dy mo derních českých přís loví a rčení: je jich frek -
ven ci, je jich sé man tické do mi nanty, in ten zi tu je jich va ria bi li ty a do -
konce i jejich jazyko vou ge nea lo gii. Ve sku tečnos ti vše chna ta to pří-
s loví předs ta vu jí ak tuální pa re mio lo gický žánr ve všech evropských
jazycích – žánr tzv. an tipřís loví (resp. an ti rčení – něm. An tisprich-
wör ter, ver dreh te Wei shei ten, angl. an ti pro verbs, twisted wisdom), tj.
trans formy tra dičních přís loví a rčení: za úče lem smícho vé ho efek tu
(Mie der 1998; Вальтер, Мокиенко 2005).

2. Iden ti fi ka ce zdroje antipřísloví – normativní (resp. „správné”)
varianty

Větši nu výše uve dených an tipřís loví lze snadno deši fro vat po mocí
iden ti fi ka ce je jich zdro je:

Moje rouška sere mě, tvoje rouška sere tebe
No comment. No iden ti fi ca tion
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Tak dlouho se chodí s rouškou, až se tkanička utrhne
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne

S rouškou nejdál dojdeš 
S poctivostí nejdál dojdeš 

Vlk se nažral a rouška zůstala celá 
Aby se vlk nažral a koza zůstala celá

Každý své roušky strůjcem 
Každý svého štěstí strůjcem

Host do domu, roušku na hubu
Host do domu, Bůh do domu 

Rouška kvapná, málo platná 
Dílo kvapné, málo platné; Práce kvapná, málo platná

Nechval roušky před večerem
Nechval dne před večerem 

Co na roušce, to na jazyku 
Co na srdci, to na jazyku

Kouká, jakby mu ulítly roušky
Kouká, jakby mu uletěly/ulítly včely

Kolik roušek máš, tolikrát jsi člověkem
Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem

Škoda každé roušky, která padne vedle
Škoda každé rány, která padne vedle

Bez roušky do obchodu nelez 
Bez peněz do obchodu nelez! Bez peněz do hospody nelez!

Pozdě roušku honiti
Pozdě bycha honiti

Rouška – půl zdraví
Čistota – půl zdraví

Na každou roušku se někdy vaří voda
Na každou svini se někdy (někde) vaří voda

Šité roušky nelétají na hubu
Nelétají pečení holubi zadarmo do pusy

Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše 

Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše

Kdo chce roušku šít, nit si vždycky najde
Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde

Koho chleba jíš, tomu roušku ušij
Koho/Čí chleba jíš, toho píseň zpívej

Březen – za roušku vlezem, duben – ještě tam budem

Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem 

Schopnost ro zeznávat vše chny ty to pa re mie v součas né české řeči
je ne po pi ra telná. Právě ona za bezpeču je hu mo ris tický úči nek, který
vyvolávají ko ro na vi rová an tipřís loví a an ti rčení. V tom je vlastně je -
jich axio lo gická účin nost.

3. Cha ra kte ri sti ka fre k ven ce koronavirových paremií (resp.  
 jejich paremiologických prototypů)

Ne jdůležitějším uka za te lem použití pa re mií je je jich frek vence, tj.
vstup do tzv. pa re mio lo gické ho mi ni ma ne bo pa re mio lo gické ho op ti -
ma (Čermák 2003, Мокиенко 2011, Ďu rčo 2014, Me terc 2017). Vý-
znamný výzkum v tom to směru pro ved li F. Schind ler (1993), D. Bitt -
nerová a F. Schind ler (1997) a ba da telská pa re mio lo gická sku pina
prof. M. Yu. Ko to vo vé, která vy da la něko lik čísel Sešitů paremio gra fu
(Тетради паремиографа), včetně české ho ma te riálu (Котова, Сер-
гиенко 2013). To mu to problému věno va la od bor nou mono gra fii ta ké
O. S. Ser gienko (Сергиенко 2015). 

Podíve jme se, jak ko ro no vi ro vé pa re mie a je jich pro to typy vy -
padají z hle diska ta kových pa ra me trických měření. Ci tu jme pouze ta
přís loví a rčení, která by la podle ba da telů z Pe trohra du zahr nu ta mezi
ty ne jznámější (resp. ne jfrek ven to vanější). Jak uvidíme, právě tyto
jednotky tvoří „jádro” ko ro na vi ro vé pa re mio lo gie.

Tak dlouho se chodí s rouškou, až se tkanička utrhne. < Tak dlouho se chodí
se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
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To to přís loví by lo poznáno větši nou českých res pon dentů, při tom
z 75 z 95 lidí to označi lo ja ko ak tuální va rian tu přís loví Tak dlouho se
chodí se džbánem pro vo du, až se ucho utrh ne. Os tatní do plni li jeho
první část Tak dlouho se chodí ... různými způs oby: … až se ucho utrh -
ne (7 resp.), … až se do řeky spad ne (1 resp.), … se džbánem do le sa,
až se ucho utrh ne (1 resp.) aj. (Сергиенко 2015, s. 232).

S rouškou nejdál dojdeš. < S poctivostí nejdál dojdeš. 

To to přísloví by lo pouznáno většinou respondentů, přitom 96
v normativní formě a dvěma ve variantě S poctivostí nejdál a S po -
ctivostí nejdále dojdeš (Сергиенко 2015, s. 229; Котова, Сергиенко
2013, s. 217).

Vlk se nažral a rouška zůstala celá. < Aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

To to přísloví by lo také zařazeno do se z na mu nejznámějších čes-
kých přísloví: z 94 respondentů je po zna lo ve variantě Aby se vlk
nažral a ko za zůstala celá – 84 resp. Další va rian ty ukazují tu to stati -
sti ku: … a ko za by la celá (2 resp.), … a ko za musí zůstat celá (1 resp.), 
ko za zůstala celá (3 resp.), … musí sežrat ko zu (1 resp.) (Сергиенко
2015, s. 180)

Každý své roušky strůjcem. < Každý svého štěstí strůjcem.

Kvantitativně by la „pa l ma vítězství” použite l no sti to ho to přísloví
rozdělena mezi dvě pra kti c ky normativní možno sti: Každý svého
štěstí strůjce (41 resp.) a Každý svého štěstí strůjcem (43 resp.). Další
va rian ty by ly distribuovány následovně: … času pán (2 resp.), …
času pa nem (1 resp.), … osu du strůjce (1 resp.), … osu du strůjcem
(5 resp.), … štěstí pánem (1 resp.) (Сергиенко 2015, s. 199–201).

Rouška kvapná, málo platná. < Dílo kvapné, málo platné; Práce kvapná, málo 
platná.

To to přísloví pro ka zu je výraznou inva ria bi li tu, po kud jde o roze-
znávání: 91 respondentů ho re pro duko va lo ve formě Dílo kvapné,
málo platné a jen je den – ve variantě Dílo kvapné, nic platné (Серги-
енко 2015, s. 190).

Nechval roušky před večerem < Nechval dne před večerem 

Nor ma tivní va rian tu Nechval dne před veče rem re pro du ko va lo 89
res pon dentů a po jedné ori ginální va riantě na vrhli další 2 res ponden ti:
Nechval dne, kte ré ho ne dožiješ; Nechval dne před večeří (Котова,
Сергиенко 2013, s. 153). Oči vidně je už lze zařa dit me zi antipřís loví.

Co na roušce, to na jazyku. < Co na srdci, to na jazyku.

To to rčení je re kord ma nem, pokud jde o rozpozna telnost a frek-
ven ci v nor ma tivní po době: všech 98 res pon dentů to označi lo ja ko va -
rian tu Co na srdci, to na jazyku (Сергиенко 2015, s. 184).

Pozdě roušku honiti. < Pozdě bycha honiti.

Téměř ste jně vy padá gra dace va riantní iden ti fiko va telnos ti starého 
přís loví Poz dě by cha ho nit – 13 res pon dentů a Poz dě by cha honiti –
7 z celko vé ho počtu 20 res pon dentů (Котова, Сергиенко 2013,
s. 193–194).

Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše. < Lepší vrabec v hrsti, než holub 
na střeše.

To to přís loví vyvo la lo v úzu množství va riant. Kvan ti ta tivní pře va -
hu (z 98 res pon dentů) odha li li dva z nich, oba va rianty jsou nor ma -
tivní: Lepší vra bec v hrsti, než ho lub na střeše (59 resp.) a Lepší vra -
bec v hrsti, nežli ho lub na střeše (21 resp.). Ji né va rianty ne jsou frek -
ven to va né : Lepší vra bec v…: … hrsti než de set na střeše (2 resp.),
… hrsti než ho lub (2 resp.), … hrsti než na střeše (4 resp.), … hrsti než
vrána na střeše (1 resp.), … hrsti nežli orel na střeše (1 resp.), … hrsti
nežli vra bec na střeše (2 resp.), … kapse než na střeše (1 resp.), … kle -
ci (1 resp.), … kle ci, nežli ho lub na střeše (1 resp.) (Сергиенко 2015,
s. 210–211). O. S. Ser gienko nabízí ko mentáře k výsled kům své ho
průzku mu a uvádí příkla dy trans for mace to ho to po pulárního přís loví,
kte ré se v českých mé diích používá ja ko přís loví s po li tickou ak tuali -
zací, srov.: Lepší Bra bec v hrsti, než Ze man na stopě, Lepší Bra bec
v hrsti, než Mácha na střeše, Lepší Bra bec v hrsti, než Pel ta na střeše.
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Ty to va rianty již mají ste jnou ex pre sivní ener gii ja ko an tipřís loví, kte -
ré teď ana ly zu je me – Lepší rouška v hrsti, než res pirátor na střeše.

Kdo chce roušku šít, nit si vždycky najde. < Kdo chce psa bít, hůl si vždycky
najde. 

Zde je počet zce la běžných va riant rozložen rovnoměrně: Kdo chce 
psa bít, hůl si vždycky najde (23 resp.); Kdo chce psa bít, hůl si najde
(19 resp.); Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde (15 resp.); Kdo chce psa
bít, ten si hůl najde (5 resp.); Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde
(5 resp.); Kdo chce psa bít, vždycky najde si hůl (4 resp.); Kdo chce psa 
bít, vždy si hůl najde (2 resp.); Kdo chce psa bít, vždycky si najde hůl
(2 resp.). Další va rianty jsou po je d né: Kdo chce psa bít, hůl vždycky
najde (1 resp.); … musí najít hůl (1 resp.); … musí naň hůl vzíti
(1 resp.); … ten si vždycky hůl najde (1 resp.); … ten vždy hůl najde
(1 resp.) (Котова, Сергиенко 2013, s. 97–99).

Koho chleba jíš, tomu roušku ušij. < Čí chleba jíš, toho píseň zpívej. 

Nor ma tivní va rian ta Čí chle ba jíš, to ho píseň zpívej re pro du kovalo 
42 res pon dentů. Další jsou pe ri ferní: Čí chle ba jíš, ten je tvým pánem
(1 resp.); … to ho krajíc ukra juj (1 resp.); … to ho píseň pěj (1 resp.); ...
to ho zpívej píseň (1 resp.); Čí chle ba jíš, tou píseň zpívej (1 resp.)
(Котова, Сергиенко 2013, s. 37).

Jak vidíme, jedním z důležitých uka za telů frek vence použití pří-
sloví je je ho ak tivní va ria bi li ta. Navíc nor ma tivní (ne bo sko ro norma -
tivní) ver ze téměř vždy do mi nu je kvan ti ta tivně. V tom to ohle du jsou
uve dená ko ro na vi rová přís loví a rčení jednou z ta kových variantních
řad se zvláště výrazným an tipřís lovním zatížením – zaměřu jí se na na -
lé havý pro blém, který zne po koju je lidstvo. Pa re mio lo gickým „jád-
rem” je zde bezpo chyby ne jběžnější pa re mie, dobře známá českým
mlu včím.

4. Cha ra kte ri sti ka zdrojů koronavirových paremií

Po vaha těch to zdrojů a je jich chro no lo gické a geo gra fické měřítko
jsou od lišné a vyžadu jí zvláštní analýzu. Zvažme ty pické přípa dy.

4.1. Přísloví obecněslovanského a obecněevropského charakteru

Tak dlouho se chodí s rouškou, až se tkanička utrhne. < Tak dlouho se chodí
s džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

Přís loví v blízkých va riantách je známo téměř všem slo vanským
jazykům: 

bělor. Да пары збан ваду носіць; pol. Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho
nie urwie; rus. Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить; srb.
Крчаг иде на воду док се не разбије; sloven. Dovtedy (Tak dlho) sa chodí s krčahom 
po vodu, kým sa ne ro z bi je; ukr. Повадився кухоль по воду ходить, поки йому ухо
одламали; Доти глек воду носить, поки вухо увірветься; До часу глек (глечик,
джбан) воду носить; čes. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho
utrhne.

M. Ju. Ko to va uvádí ta to přís loví ve svém slovníku (Котова 2000,
s. 78–79) a po rovnává je s angl. The pit cher goes too of ten to the well.

To to přís loví po chází je stře dověké, v českém jazy ce by lo zazna -
menáno již v roce 1652 (Srnco va sbír ka). V. Flajšhans je zaznamenává 
ve formě Do tud se čbán kem po vo du chodí, až mu sě ucho utrh ne a
zdůrazňu je je ho obecně evropský původ: “Ze stře do la tinské ho ol lu la
tam fer tur ad aquam, quod frac ta re fer tur”. Uvádí přitom úc ty hodný
seznam jazyků, v nichž se užívá: an gličti na, dánština, švédšti na, ho -
landšti na, španělšti na, por tu galšti na, italšti na, maďaršti na atd. Sa -
mozře jmě taky – rušti na, ukrajinšti na (ma lo rušti na), chor vatšti na a pol-
šti na (Flajšhans 1, s. 86).

Obecněe vropské ro zšíření má ta ké an tipřís loví Lepší rouška v hrsti,
než res pirátor na střeše < Lepší vra bec v hrsti, než ho lub na střeše.
Různé jazyky se při tom liší názvy ptáků na jed né straně „vra bec”, „ho -
lub”, „stra ka”, a na straně druhé – „jeřáb”, „sokol”, „černý tetřívek”,
„bažant” a do konce „zajíc” (Котова 2000, s. 140–141; Мо- киенко
2007):

bělor. Лепш варабей у руцэ, чым жураў у небе; bulh. Подобре сврака в ръка, а не
сокол в гора; pol. Lepszy wróbel w garści (ręku) niż galąbki (sokół, cietrzew, bażant)
na sęku; rus. Лучше синица в руках, чем журавль в небе; serb. Боље врабац у
руци, него голуб на грани (крову); Бољи je сврачак у руци, него соко у планини;
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sloven. Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche; Lepší vrabec v hrsti ako zajac
v chrastí; ukr. Лучче синиця в жмени, ніж журавель у небі; Краще сьогодні
горобець, ніж завтра голубець; čes. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. Srovn.
angl. A bird in the hand is worth two in the bush; něm. Lieber (besser) ein Spatz (den
[ein] Sperling) in der Hand als die Taube auf dem Dach; špan. Más vale pájaro en
mano que ciento (buitre) volando; ital. E meglio un fanello in gabbia che un falcone in 
ca m pa g na; maďar. Jobb ma egy veréb mint sem holnap egy túzok; lat. Capta avis est
melior, quam mille in gramine ruris apod.

Obecněs lo vanský a obecněe vropský do sah má ta ké an tipřís loví
Každý své roušky strůjcem Každý své ho štěstí strůjcem (Котова 2000,
s. 155):

bělor. Кожны свайго лесу каваль; bulh. Всеки е ковач на собственото си щастие;
pol. Każdy jest kowalem swego losu; rus. Всяк своего счастья кузнец; srb. Свако je
творац (ковач) своје среће; sloven. Každý je sám svojho šťastia kováč; Každý je
kováčom svojho šťastia; Každý je strojcom svojho šťastia; ukr. Усяк свого щастя
коваль; Усяк сам свою долю кує; čes. Každý je své ho štěstí strůjcem. Srovn. angl.
Eve ry man is the ar chi tect of his own for tune; něm. Je der ist sei nes Glückes Schmied;
dan. Hver er aar sag til sin lykke; špan. Ca da uno es for ja dor de su pro pio des ti no; fr.
Cha cun est l’arti san de sa for tune; lat. Fa brum quem que esse for tu nae ajunt aj.

K té to sku pině ta ké patří an tipřís loví Rouška – půl zdraví – Čisto ta
– půl zdraví. Je pravda, že ve va riantě s kom po nen tem čis to ta je pří-
sloví do loženo v češtině a polštině (Czys tość to zdro wie – NKP 1,
s. 397) až od 20. sto letí, ale je jí původní tvar – Do brá (ve selá) mysl půl 
zdraví byl zazna menán už od 15. sto letí. V. Flajšhans jej de fi nu je jako
obecněe vropský bi blis mus: „Bi blické ho půvo du…, pak obecně ev-
ropské: angl., franc., něm.: Frölich Gemüt gibt gesun des Ge blüt, slck.
– Ve selá my sel’ po lo vi ca zdra via” (Flajšhans 1, s. 1063). 

Ke změně v základní va riantě došlo ta ké u ji né ho obecněe vropské -
ho an tipřís loví – Ši té roušky ne lé tají na hu bu  Ne lé tají pečení ho lu bi
za dar mo do huby. Podle názo ru V. Flajšhanse, to to přís loví by lo
převza to v r. 1561 ve formě Peče né kuře v ús ta ne letí z něm. Es soll
ihm ein ge bra ten Huhn ins Maul flie gen (Flajšhans 1, s. 707) a poz ději
se užíva lo ve va riantách Žád né mu pečený vra bec (ho lub, pták) do
huby (úst) nevletí. K posledním va riantám jsou V. Flajšhansem uve -
deny německá a fran couzská pa ra le la (s kom po nen tou vlaštov ka):

něm. Die ge bra te nen Tau ben flie gen ihm ins Maul; fr. Les alouette lui
tom bent touo tes rôies dans le bec (Flajšhans 2, s. 813). Není ob tížné
najít pa ra le ly i v dalších evropských jazycích: holl. Ge brude dui jven
vlie gen niet do or de lucht; lat. Non con tin git ignavis prae da, nul li per
ven tos as sa co lum ba ve nit; Non vo lat in buc cas as sa co lum ba tuas;
Nul li per ven tos as sa co lum ba ve nit; maďar. Sen ki szájában nem repül
a süllt ga lamb apod.

K pa re mio lo gickým evro peismům (možná převzatým češti nou
z němči ny) patří ta ké an tipřís loví Ko ho chle ba jíš, to mu roušku ušij –
Čí chle ba jíš, to ho píseň zpívej. V. Flajšhans jej ze slo vanských jazyků
označu je pouze ve slo venštině a polštině, v češtině je známé od XV.
stol., podle je ho názo ru po chází z němči ny: Wes sen Brod ich esse, des -
sen Lied ich singe (Flajšhans 2, s. 151–152). Srovn. fr. Ce lui louer de -
vons de qui le pain man geons; holl. Wiens brood ik eet, wiens wo ord ik
spreek; špan. Quien pa ga man da; ital. Dam mi pane, e dim mi cane; lat. 
Cu jus edis pa nes, illius et adspi ce nu tum; maďar. A ki nek sze ke re
farkán ülsz, an nak nótáját fújjad.

Je možné, že do ste jné obecněe vro pské sku pi ny patří ta ké antipřís -
loví. Ko lik roušek máš, to likrát jsi člověkem – Ko lik jazyků znáš, to -
likrát jsi člověkem. Při tom pa ra le ly, kte ré známe, jsou spo ra dické:
slov. Koľko rečí vieš, toľkokrát si člo ve kom; něm. Wie vie le Sprachen
du sprichst, sooft mal bist du Mensch; řec. όσες γλώσσες ξέρεις, τόσες
φορές άνθρωπος είσαι.

4.2. Přísloví se slovanskými pa ra le la mi

Význam né mís to v české „ko ro na vi ro vé sbír ce” zau jímají ta ké slo -
vanské pa ra le ly. Ta ko vé je an tipřís loví Vlk se nažral a rouška zůsta la
celá  Aby se vlk nažral a ko za zůs ta la celá. Je známa (Котова 2000,
s. 32) v bělor. I воўк сыты, і козы цэлыя; bulh. И вълка сит, и агне-
то цяло; pol. I wilk syty, i ow ca ca la; rus. И волки сыты, и овцы
целы; srb. И вуци сити, и овце на броју; slo ven. I vlk je sýty i ovca
zos ta la celá; ukr. І вовки ситі, і кози цілі; češ. Aby se vlk nažral a ko -
za zůs ta la celá; Tak suď každé ho, ať jest vlk syt a ko za celá.
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V češtině je přís loví zazna menáno od XV. sto letí v po době Ať jsú
vlci sy ti a ko zy cěly v různých va riantách. V. Flajšhans uvádí polskou
pa ra le lu I wilk syty, i ba ran ce ly a zdůrazňu je, že ze slo vanských
zdrojů (ne jspíše z češti ny – pozn. V.M., T.N.) to to rčení by lo převza to
ta ké němči nou: Der Wolf satt wird und das Schaf ver schont (un ge fres -
sen) bleibt. (Flajšhans 2, s. 774–775).

Slo vanský areál (Котова 2000, s. 159) má ta ké an tipřís loví Co na
roušce, to na jazyku – Co na srdci, to na jazyku: bulh. Каквото му е
на сърцето, това му е и на езика; Каквото му е на устата,
таквоз му е и на сърцето; pol. Co na ser cu, to i na języku; srb. Што
на уму, то на друму; slo ven. Čo na srdci, to na jazyku; češ. Co na
srdci, to na jazyku. V. Flajšhans je v češtině za chy til v r. 1410 a uvedl
pa ra le ly v polštině a slo venštině.

Něko lik an tipřís loví má pouze zá pa do slo vanský areál (Котова
2000, s. 172): 

čes. Nechval roušky před večerem.  < Nechval dne před večerem.
pol. Nie chwal (Nie chwalmy) dnia przed za cho dem słońca.
sloven. Nechvál deň pred večerom.

čes. Kdo chce roušku šít, nit si vždycky najde. < Kdo chce psa bít, hůl si vždycky
najde:
pol. Kto chce psa uderzyć, ten zawsze kij znajdzie.
sloven. Kto chce psa biť, palicu si nájde. 

4.3. Přísloví vypůjčená z konkrétního slovanského jazyka

Pa re mio lo gické výpůjčky to ho to druhu za ne cha ly v české ko ro na -
vi ro vé sbír ce pouze jednu sto pu – Host do do mu, roušku na hu bu  Host 
do do mu, Bůh do do mu. Fr. Lad. Čela kovský po važoval to to přís loví
za čes ko- polské, uváděl pol. Gość w dom, Bóg w dom a nabízel ta kový 
ko mentář: Host ne se požehnání, ra dost (Če la kovský 1949, s. 498).
Podle názo ru V. Flajšhanse však je to ne popíra telný po lo nis mus
(Flajšhans 1, s. 318). Srov. rus. Гость в дом, а Бог в доме; Гость
в доме – Бог в доме; Гость – посланец Божий.

4.4. Česká přísloví

Jak se da lo očekávat, větši na z an tipřís loví (8 z celko vé ho počtu) je 
vytvoře no na vlastním českém jazyko vém základě. Něko lik přísloví
z ko ru na vi ro vé ho se riálu je ry ze českých: 

S rouškou nejdál dojdeš. < S poctivostí nejdál dojdeš.

Přís loví S poc ti vostí ne jdál se dojde re gis tru je F. L. Če la kovský ve
svém Mu dro sloví náro du slo vanské ho ve přís lovích (1949, s. 34),
i když při tom uvádí chorvats kou a německou pa ra le lu Kar je pošte no,
nar dal je terpí a Ehr lich währt am läng sten. Je však snadno vidět, že
je jich struk turně- sé man tický mo del je od lišný od odpovídajícího čes-
ké ho mo de lu. 

Rouška kvapná, málo platná. < Dílo kvapné, málo platné; Práce kvapná, málo 
platná. 

Je di nečnost to ho to české ho přís loví je snadno odha li telná ve srov-
nání s jinými slo vanskými (Котова 2000, 88), ja ko rus. Поспешишь – 
людей насмешишь; bulh. Бърза работа два пъти работа; pol. Co
nagłe, to po dia ble; srb. Брзо је кусо; slo ven. Náhlivá ro bo ta nebýva
do brá; ukr. Швидка робота, як нагла смерть ne bo angl. Haste ma -
kes waste.

Kde se rouška vaří, tam se dobře daří. < Kde se pivo vaří, tam se dobře daří.

Ori gi na li ta to ho to české ho přís loví nevyžadu je do ka zování. A to
ne jen pro to, že se spo léhá na dobře známou pověst kva litního českého
pi va, ale ta ké na folklórní píseň: snad žádný národ nemá ta kový chva -
lozpěv na pi vo, jaká zní v té to oblíbe né li do vé pís ničce.

Kouká, jak by mu ulítly roušky. < Kouká, jak by mu (jako když mu) uletěly
ulítly včely.

Slovník, který re di go val F. Čermák a kol., cha rak te ri zu je to to ori -
ginální rčení, kte ré nemá shod né pa ra le ly v jiných jazycích, nás le -
dovně: 
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[…] v reakci na sdělení, zjištění, které nechápe, neumí si vysvětlit nebo které nečekal:

tváří se velmi udiveně, zaraženě popř. nejistě a váhavě, příp. zklamaně (SČF 1983,
s. 374).

Škoda každé roušky, která padne vedle. < Škoda každé rány, která padne
vedle.

To to pa triar chální přís loví do po ruču jící tělesný trest pro vi nilým
dětem je známé v Če chách a na Mo ravě. V mo derních mé diích a na in -
ter ne tu při ro zeně vyvolává ak tivní dis ku se s obrán ci lidských práv
a příznivci humánních fo rem vzdělávání. 

Bez roušky do obchodu nelez. < Bez peněz do obchodu nelez! Bez peněz do
hospody nelez!

Ta to pa re mie je svérázným do po ručením drobných ob chodníků
zákazníkům. Je ho ori gi na li ta je podpo rována po lo rytmickým souzvu-
kem peněz – ne lez, který se však v ko ro na vi ro vé va riantě ztrácí. 

Na každou roušku se někdy vaří voda. < Na každou svini se někdy (někde)
vaří voda.

Obraz to ho to české ho přís loví je průhledný, ste jně ja ko je ho „va -
rovná” sé man ti ka. Je ho původ je vlastně český, ste jně ja ko u po dobné
li do vé pa re mie Na každou svi ni se najde řezník.

Pozdě roušku honiti. < Pozdě bycha honiti.

To to je jedno z nejstarších a vel mi po pulárních ry ze českých rčení
vytvořených jazyko vou hříčkou. V. Flajšhans jej zazna me nal v r. 1561 
(Flajšhans 1, s. 59) s tím, že si ho z češti ny vypůjči li i Slováci. 

Březen – za roušku vlezem, duben – ještě tam budem. < Březen – za kamna
vlezem, duben – ještě tam budem.

Tu to sta ročes kou pra nos tiku re pro du ku je ta ké mo derní in ter net:
Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem (http://ka len -
dar.najdise.cz/pra no sti ka-915/brezen -za-ka mna-v le zem;-d uben -jeste
-tam- bu dem).

5. Jazykový obraz světa v koronavirových paremiích

Re kons truk ce jazyko vé ho obrazu světa za posledních tři cet let se
sta la jednou z ne joblíbenějších oblastí lingvis tiky díky teo re tické mu
im pul su A. Wierz bické (Wierz bicka 1992; Веpжбицкая 1996) a dí-
lům mno ha fra zeo logů, ze jmé na nás le dovníků V. N. Te lio vé (Телия
1996). Je známo, že praotcem kon cepce obrazu světa byl J. A. Ko-
menský, který svou kni hu v po lo vině 17. sto letí pojme no val Or bis
Sen sua lium Pic tus (Co me nius 1657). Navíc se ta to myšlen ka z velké
čás ti zro di la z nadšení „Uči te le národů” čes kou pa re mio lo gií. Ve své
sbír ce Mou drost starých Če chů, za zrcad lo vys ta ve nou po tomkům J.
A. Ko menský (1901) roz třídil česká přís loví a rčení přesně podle prin -
ci pu „obrázků”: Přís loví od oblo hy vza ta. Od ča su. Od mís ta. Od
povětří a větru. Od vo dy, studnic, řek, moře. Od země, rovin, hor. Od
ka mení atd. Zdá se, že pokud by se velký český a slovenský osvíce nec
sezná- mil se zde ana ly zo va nou sbír kou české koro na vi ro vé pa re mio -
loge, zřídil by pro ně spe ciální te ma tickou skupi nu: Od roušky ... 

Jak tedy ten to „rouškový Or bis pic tus”, který se neče kaně vynořil
z pan de mie, vy padá před ro dilým mlu včím a mi lovníkem české ho
jazyka po před loženém kom plexním pa re mio lo gickém dekódování?
Ja ké kon cepty do mi nu jí to mu to obrazu? Ja ké kogni tivní významy ten -
to obraz ztělesňu je? Ja ké axio lo gické po tence v sobě aku mu lu je?

Zkus me je la pidárně cha rak te ri zo vat.
Křeh kost roušky po je jím delším (opa ko va ném) použití: Tak dlou-

ho se chodí s rouškou, až se tka nička ut ne.
Spo lehli vost roušky a nutnost je jího použití pro pre ven ci a ochra nu 

před in fek cí: S rouškou ne jdál dojdeš.
Rouška může být trvan livější a odolnější než os o ba, která ji zapo -

me ne použít a na kazí se ko ro na vi rem: Vlk se nažral a rouška zůsta la
celá.

Nutnost používat ne bo ne používat roušku urču je každá os o ba sa -
ma: Každý své roušky strůjcem. 

Režim vzdále nos ti musí být přísně dodržován. I když k vám při-
jdou hos té – okamžitě si na saďte roušku: Host do do mu, roušku na hu bu.

112111



Rouška by se měla no sit vel mi opa trně a še trně – ji nak z ní nebude
mít žádný ochranný úči nek: Rouška kvapná, málo platná. 

Nes po lé he jte se zce la na an ti vi rový úči nek roušky: je jí po zi tivní
úči nek lze vy hodno tit až po urči té době: Nechval roušky před večerem.

Vi rus v nes právně použité roušce se může rozšířit na ústní sliznici:
Co na roušce, to na jazyku.

Os o ba má na tváři ta kový výraz, ja ko by před ko ro na vi rem náhle
cíti la bez roušky na pros tou ne jis to tu a bez bran nost: Kouká, jak by mu
ulítly roušky.

Ti, kteří se zás o bu jí správným množstvím roušek, mají šan ci vy-
hnout se ko ro na vi ru: Ko lik roušek máš, to likrát jsi člověkem.

Je nutné ne jen chránit každou roušku, ale ta ké ji na sa zo vat na
obličej, aby mohla vykonávat an ti vi ro vou funk ci: Ško da každé roušky, 
která pad ne ved le.

Ne jpřísnější zákaz ob je vo vat se v ob cho dech a jiných veřejných
místech bez roušky: Bez roušky do ob cho du ne lez. 

Pokud jste již in fikováni ko ro na vi rem, ne potře bu je te roušku –
musíte ji mít včas: Poz dě roušku ho ni ti.

Používání roušek je jednou z ne jdůležitějších pod mínek pro zacho- 
vání zdraví: Rouška – půl zdraví.

Dříve ne bo poz ději ob jeví lé kaři vak cínu pro ti ko ro na vi ru a lidstvo 
se s tím vy pořádá: Na každou roušku se někdy vaří vo da.

Nikdo vám nepři ne se ho to vé roušky – musíte se o ně sa mi postarat: 
Ši té roušky ne lé tají na hu bu.

Není- li k dis po zi ci žádný res pirátor, pak je do konce jedno du chá
rouška/mas ka je do brou po mocí pro ti ko ro na vi ru: Lepší rouška v hrsti, 
než res pirátor na střeše. 

Pokud si opravdu chce te opatřit roušku, můžete si ji šít sa mi: Kdo
chce roušku šít, nit si vždycky najde.

Poskytněte svým blízkým a těm, kteří vám za bezpeču jí exis ten ci,
roušky a další prostřed ky ochra ny pro ti ko ro na vi ru: Ko ho chle ba jíš,
to mu roušku ušij.

Pro gnóza: pan de mie ne ko nčí ani v dub nu ani v květnu: Bře zen – za 
roušku vlezem, du ben – ještě tam bu dem.

Jazykový obraz světa na kres lený ana ly zo vanými an tipřís lovími
zce la odpovídá pos toji ro dilých mlu včích k pan de mii. Bu de me- li
para frázo vat název slavné sbírky J. A. Komenského Mou drost starých 
Čechů, za zrcad lo vys ta vená po tom kům, lze nazvat ta ko vou ma lou
sbírku pa re mií „Ko ro na vi rová mou drost nových Če chů, za zrcad lo
vys ta vená po tom kům”. Jazykový obraz, na kres lený ana ly zo vanými
an tipřís lovími, je plně v sou la du s pos to jem ro dilých mlu včích k pan -
de mii. Odráží do mi nantní kon cepty hodno cení ko ro na vi ru a prostřed -
ky k je ho potírání: ne bezpečí pro lidský život, pod mín ky ochra ny pro ti 
in fek ci, nutnost pre ven tivních opatření a přís né dodržování do po -
ručených ná pravných opatření, výzvu k nezávis los ti a ini cia ti vu k pre -
ven ci ne mo ci, přesvědčení, že lidstvo po razí ne mo ci, i když doba to -
ho to vítězství je stále ještě ne jistá. 

Na ko nec do to ho to har mo nické ho obrazu za padá emo cionální pro- 
hlášení vy jádře né první, byť vulgární čes kou frází, která nevyžadu je
ko mentář. Ano, opravdu: Mo je rouška, tvo je rouška a další roušky ce -
lé lidstvo smrtelně omrze ly. Chce me ale věřit, že je to paremio lo gický
„smích skrze slzy”, jenž se již stal vak cínou, která pomůže vy léčit nás
vše chny z té to těžké, ale pře ce je nom vy leči tel né ne moci.
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