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Omawiana publikacja jest wynikiem prac prowadzonych przez zespół naukowy bohemi -
stek Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ostrawskiego w ramach grantu Fenomén
spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize.
Monografia wpisuje się w socjolingwistyczny nurt badań nad współczesną czeską sy-
tuacją językową, dla opisu której istotne są takie zagadnienia, jak: zakres i sposób używa-
nia języka czeskiego oraz jego odmian w różnych sytuacjach komunikacyjnych, wzajem -
ny stosunek czeszczyzny i jej odmian w perspektywie społeczno-komunikacyjnej oraz
postawy użytkowników wobec języka czeskiego i jego odmian (por. Daneš 1997: 12). 
W centrum zainteresowania Autorek znajduje się oficjalna odmiana języka czeskiego 
o wysokim prestiżu, pełniąca funkcję reprezentacyjną — spisovná čeština.

Prezentowana monografia składa się ze wstępu (Úvod, s. 5–7), jedenastu rozdziałów
(1–11, s. 7–190), przy czym ostatni z nich ma charakter podsumowujący (Shrnutí a zá-
věrečná stanoviska, s. 185–190), angielskiego streszczenia (s. 191–193), trzech za łącz -
ni ków w postaci kwestionariuszy badań ankietowych (s. 195–211), bibliografii (s. 213–
–225) wraz z wykazem programów nauczania języka czeskiego, podręczników i gra-
matyk (s. 226–227), wykazu skrótów (s. 229–230) oraz indeksu rzeczowego (s. 231–
–233). Całość została podzielona przez Badaczki na część teoretyczną (rozdziały 1–8)
oraz praktyczną (rozdziały 9–11). Wstęp, rozdziały teoretyczne oraz wnioski opraco-
wały następujące Autorki: Úvod — J. Svobodová, I. Bogoczová, Rozdział 1: Útvary
českého národního jazyka a fenomén spisovnosti (s. 7–20) — J. Svobodová, Rozdział 2:
Fenomén spisovnosti — předstrukturalistická situace (s. 21–24) — I. Adám ková,
Rozdział 3: Pojetí spisovnosti v Pražském lingvistickém kroužku (s. 25–46) — D. Svo -
bo dová, Rozdział 4: Situace v obecně slovanském a českém jazykovém areálu z per-
spektivy jazykové politiky (s. 47–62) — I. Bogoczová, Rozdział 5: Situace v některých
neslovanských jazycích (s. 63–67) — E. Jandová, Rozdział 6: Postoje běžných mluvčích
ke spisovné češtině a jejich vnímání odbornou veřejností (s. 69–84) — I. Bogoczová,
Rozdział 7: Koncept minimální intervence a Mluvnice současné češtiny (s. 85–88) — 
E. Jan dová, Rozdział 8: Spisovnost a škola (s. 89–104) — R. Metel ková Svobodová,
Shrnutí a závěrečná stanoviska — J. Svobodová. Część praktyczna natomiast, będąca
prezentacją wyników badań ankietowych i obejmująca dwa rozdziały: Rozdział 9:
Praktická část (s. 105–114) oraz Rozdział 10: Analýza výsledků dotazníkového výzku-
mu (s. 115–184) stanowi rezultat wspólnej pracy wszystkich członkiń zespołu badaw-
czego.
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Autorki podjęły się trudnego zadania przedstawienia w jednej publikacji zarówno
teoretycznych (w perspektywie diachronicznej i synchronicznej), jak i praktycznych za-
gadnień dotyczących statusu prestiżowej odmiany czeszczyzny, które od dawna stano-
wią kwestię żywo dyskutowaną przez czeskich i zagranicznych bohemistów. Pewna
więc skrótowość rozdziałów teoretycznych stanowi zatem — wobec istnienia mnogo -
ści podejść i ujęć (często dość rozbieżnych) — raczej zaletę monografii niż jej wadę.
Szczególnie że Badaczki przytaczają także takie opinie i stanowiska, z którymi nie za-
wsze się zgadzają. Przedstawiają więc dzięki temu nie wybiórczy, ale całościowy obraz
stanu badań i podkreślają, że „Naznačujeme tím mimo jiné, že neusilujeme za každou
cenu o znovuvybudování oboru ani o kritiku dosavadního pojetí funkce spisovného ja-
zyka“ (s. 5). Jest to istotne także z tego względu, że ta część publikacji stanowi tło do
prezentacji i interpretacji badań ankietowych, których wyniki zdają się przeczyć częś-
ci sądów o wyraźnym obniżeniu prestiżu odmiany spisovná čeština w świadomości
współ czesnych użytkowników języka czeskiego.

Dzięki przyjęciu perspektywy diachronicznej Autorki wyjaśniają znaczną roz-
bieżność pomiędzy dzisiejszą odmianą skodyfikowaną (spisovná čeština) a niesko-
dyfikowaną (obecná čeština), zwracając uwagę na zasadniczy wkład J. Dobro v skie -
go w kodyfikację odradzającej się w XIX w. czeszczyzny w oparciu o już wówczas
przestarzałą czeszczyznę XVI-wieczną, na nawiązywanie do jego prac przez J. Ge -
bauera i jego kontynuatorów oraz na negatywne skutki rozwoju puryzmu (por. także
Balowski 2007). Badaczki podkreślają także istotną rolę Praskiego Koła Ling wis tycz -
nego i głoszonej przez jego członków teorii języka literackiego, szczególnie zaś ro-
zumienia przez nich poprawności językowej, będących niejako konsekwencją wcześ-
niejszych tendencji purystycznych: „Jazyková norma představovala v pojetí Pražské
školy centrální pojem teorie spisovného jazyka jakožto střední člen trojice úzus —
norma — kodifikace s funkcí kritéria jazykové správnosti, v níž měla nahradit histo-
rickou čistotu jazyka” (s. 39). Z drugiej jednak strony Autorki zwracają także uwagę
na krytyczne opinie na temat praskiej teorii języka literackiego, nieuwzględniającej
— mimo zasadniczego nowatorstwa koncepcji — języka komunikacji codziennej, 
w której spisovná čeština występowała peryferyjnie, oraz na jej nieprzystawalność do
współczesnej sytuacji językowej, w której nawet wykształceni użytkownicy czesz-
czyzny nie uży wają tej odmia ny w komunikacji nieoficjalnej, ale stosują elementy ję-
zykowe z róż nych odmian — skodyfikowanej/stan dar do wej i nieskodyfikowanych,
np. obecná čeština, interdialekty, dialekty (specyficzny przykład mieszania kodów ję-
zykowych), czego efektem jest kształtowanie się niejednorodnego, zróżnicowanego
regionalnie języka komunikacji codziennej (běžně mluvený jazyk/běžná mluva/běžná
čeština).

Ciekawie prezentują się również uwagi na temat współczesnej czeskiej sytuacji ję-
zykowej przedstawione na szerszym tle sytuacji innych języków słowiańskich (s. 47–
–62), a także niektórych języków niesłowiańskich (s. 63–67). Podkreślona została tu
również specyfika czeskiej polityki językowej, która wobec homogeniczności języko-
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wej i narodowej Republiki Czeskiej obywa się bez konieczności prawnej ochrony ję-
zyka w postaci ustawy o języku czeskim.

Badaczki poświęcają swoją uwagę także najnowszym tendencjom dotyczącym opi-
su współczesnej czeszczyzny, opartym na zasadzie tzw. minimalnej interwencji w roz-
wój języka. Rozdział 7 (s. 85–88) zawiera krytyczne ustosunkowanie się do nowej kon-
cepcji, propagowanej m.in. przez V. Cvrčka, która zakłada przeprowadzenie kodyfika-
cji języka czeskiego jedynie w oparciu o reprezentatywne korpusy językowe. Słusznie
zwraca się tu uwagę na fakt, że „Otázkou však zůstává, co je reprezentativní korpus.
Každý, byť i sebevětší korpus je schopen zachytit pouze ty komunikáty, které jsou do
něj vloženy. Je to obraz komplexního úzu daného národního jazyka? Jak je možné cha-
rakterizovat prostředky, které se v korpusu neobjeví? Ty neexistují?” (s. 87). 

Zagadnienia prezentowane w pierwszej części monografii zamyka rozdział doty czą -
cy dydaktyki języka czeskiego w szkole podstawowej. Informacje w nim zamieszczone
są istotne z perspektywy całościowego opisu współczesnej czeskiej sytuacji językowej,
ponieważ nauczanie czeszczyzny jako języka ojczystego podporządkowane jest przede
wszystkim rozwijaniu zdolności ucznia do efektywnej komunikacji z wykorzystaniem
prestiżowej odmiany czeszczyzny, jaką jest spisovná čeština, przy czym w procesie dy-
daktycznym zwracana jest szczególna uwaga na świadomość językową ucznia: „aby
žák dokázal být komunikačně úspěšný v různých komunikačních situacích, což u něj
 před pokládá schopnost uvědomělého užívání jazykových prostředků v souvislosti s jeho
postupným seznamováním se s jazykovým systémem češtiny” (s. 90).

W części praktycznej omawianej publikacji prezentowane są wyniki badań ankieto-
wych przeprowadzonych w 2010 roku na całym obszarze Republiki Czeskiej. Ich celem
było ustalenie postaw reprezentowanych przez czeskie społeczeństwo wobec odmiany
spisovná čeština, określenie, w jakich sytuacjach jej stosowanie uważane jest za po żą -
dane i istotne, a także ustalenie stosunku do jej przemian w poszczególnych płaszczyz -
nach języka oraz stwierdzenie, jakie środki językowe są wybierane w zależności od ro-
dzaju sytuacji komunikacyjnej (por. s. 105 oraz załączone ankiety). Badaniu poddano
3269 respondentów: obywateli Republiki Czeskiej, będących tzw. native speakerami.
Należy podkreślić, że grupy docelowe zostały dobrane w taki sposób, aby zmaksyma-
lizować obiektywizm odpowiedzi. Ankietę bowiem przygotowano w trzech wersjach,
z przeznaczeniem dla zróżnicowanych społecznie trzech grup respondentów: osoby
młode, starsze oraz specjaliści, czyli osoby posiadające wykształcenie bohemistyczne
bądź wykorzystujące w swojej pracy erudycję językową. Mniej istotne były tu różnice
płci (por. niżej). Warty podkreślenia jest natomiast szeroki zasięg terytorialny badań.
Prze prowadzono je bowiem na całym obszarze kraju, uwzględniając reprezentację po-
szczególnych województw na zasadzie parytetu. 

W obszernym Rozdziale 10 (s. 115–184) Autorki pieczołowicie analizują odpowie-
dzi na poszczególne pytania podstawowego kwestionariusza skierowanego do grupy
do rosłych respondentów. Następnie konfrontują je z odpowiedziami na dane pytania
kwe stionariusza dla grupy młodych ankietowanych oraz — jak piszą Badaczki — w za-



leżności od potrzeby także z odpowiedziami udzielonymi przez specjalistów (s. 115).
Zaletą tej części monografii są tabele oraz wykresy, które w sposób przejrzysty i pre-
cyzyjny prezentują dane statystyczne uzyskane przez Autorki. Ostatecznie na podstawie
przeprowadzonych badań oraz interpretacji ich wyników Badaczki dochodzą do wnios-
ku, że wśród użytkowników języka czeskiego spisovná čeština uznawana jest nadal za
odmianę o wysokim prestiżu, a społeczeństwo czeskie charakteryzuje się właściwie wy-
robioną świadomością językową i przejawia, wbrew oczekiwaniom części teoretyków,
znaczne zainteresowanie zagadnieniami kultury języka, chociaż „Zčásti se potvrzuje, že
postoje ke spisovné češtině se liší ve vztahu k věku a pohlaví (dá se shrnout, že mladší
respondenti jsou tolerantnější k jazykovým a komunikačním aktualizacím, také muži
jsou méně úzkostliví a nekompromisní ve svých postojích než ženy)” (s. 185). Trzeba
tutaj jednak dodać, że Autorki podkreślają fakt, iż wyniki badań przedstawione w pub-
likacji należy traktować jako prezentację pewnych tendencji, które są typowe dla
współczesnej czeskiej sytuacji językowej, a które wymagają jednak dalszych socjo-
lingwistycznych badań.

Warty podkreślenia jest także przystępny język monografii, co wobec trudności za-
gadnienia, istnienia bogatej literatury przedmiotu i niejednokrotnie hermetycznych pod
względem językowym tekstów teoretycznych jest niewątpliwą zaletą publikacji i po-
zwala rozszerzyć krąg potencjalnych odbiorców także o studentów czy niespecjalistów
zainteresowanych współczesną czeską sytuacją językową, nie zawężając go tylko do
wąskiego grona lingwistów. Omawiana monografia stanowi ciekawe i istotne uzu-
pełnienie współczesnych sądów, niejednokrotnie przeciwstawnych, na temat postaw
użytkowników języka czeskiego do odmiany o najwyższym prestiżu, jaką jest spisov-
ná čeština.
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