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Abs tract
This paper is devoted to the formation of the lin gu i stic awareness of the Czechsafter 1989. Rapid changes in the lin gu i stic and para lin gu i stic reality of the past 25years are as so cia ted with the Velvet Re vo lu tion and the division of Cze chos lo va kia.The most important changes in the lin gu i stic awareness of the Czechs after 1989 arethe gradual increase in the social ac ce p tan ce of the col lo qu ial language and lack ofobjection against the pro gres sion of bru ta li za tion of the language of public debate.

This can be in ter pre ted as the di sap pea ran ce of the need to aest he ti ci se the languageand also as an aversion to, in its broadest sense, the Czech language culture. The mostimportant change, however, seems to be a lack of awareness that the society isbilingual and that Cze ch- S lo vak com mu ni ca tion within the society is possible.
Niniejszy referat po świe co ny jest kształtowaniu się świa do mo ści językowejCzechów po roku 1989. Gwałtowne zmiany w rze czy wi sto ści językowej i poza ję zy -ko wej ostatnich 25 lat wiążą się z aksamitną rewolucją oraz rozpadem Czechosłowa-cji. Do naj waż nie j szych zamian w zakresie świa do mo ści językowej Czechów po roku 1989 zaliczyć można stopniowy wzrost społecznej akce p ta cji dla języka po to cz ne gooraz brak sprzeciwu wobec postępującej bru ta li za cji języka debaty pu b li cz nej.Można to in ter pre to wać jako zanik potrzeby este ty za cji języka oraz niechęć wobecszeroko ro zu mia nej kultury języka czeskiego. Naj wa ż niejszą zmianą wydaje sięjednak to, że świa do mość społecznej dwu języ cz no ści i możliwej komu nika tyw no ściczesko-słowackiej nie jest oczywista.
Świa do mość ję zy ko wa sta no wi jed no z cie ka wszych za gad nień

współcze s nej lin g wi sty ki. Je go inter dyscy plina r ny cha ra kter do sko -

na le wpi su je się w ho li sty cz ny, wręcz eks pan sy w ny, cha ra kter post -
struktu ralisty cz nych dys ku r sów, ta kich jak do mi nująca dziś meto -
dolo gi cz nie kog nity wi sty ka. Świa do mość ję zy ko wa by wa nie kie dy
uto ż sa mia na z wiedzą, którą na te mat ję zy ka po sia da je go ro dzi my
uży t ko w nik. Te go ty pu stwier dze nie jest jed nak pe w ne go ro dza ju
upro sz cze niem. Wie dza ję zy ko wa bo wiem jest dzie lo na na dwie czę -
ścio wo opo zy cy j ne ka te go rie: wie dzę ukrytą oraz wie dzę me ta ję zy -
kową. O ile w przy pa d ku osób posługujących się ję zy kiem ob cym naj -
isto t niejszą ro lę od gry wa wie dza meta ję zy ko wa, o ty le w przy pa d ku
na ty w nych użyt ko w ni ków ję zy ka wie dza ukry ta wy da je się całko wi -
cie wy sta r czająca. Umie ję t ność komu ni ko wa nia się nie jest prze cież
obli gato ry j nie związa na ze zdo l no ścią two rze nia opi sów czy ocen
włas ne go sy ste mu ję zy ko we go, na to miast sam pro ces ak wi zy cji ję zy -
ka pie r wsze go roz po czy na się już w mo men cie, gdy trud no je sz cze
mó wić o po sia da niu pełnej świa do mo ści. Co wię cej, współcze s ne me -
to dy ba da nia ośro d ków mo wy – prze de wszy stkim do lne go za krę tu
czołowe go (IFG) oraz za krę tu skro nio we go gó r ne go (STG) przy po -
mo cy czyn no ścio we go re zo nan su mag nety cz ne go (fMRI) wy ka zują
wię kszy po ziom akty w no ści ko ry mó z go wej u osób posługujących się 
w da nym mo men cie ję zy kiem ob cym w po rów na niu z grupą osób na -
ty w nych, któ re słyszą ten sam ko mu ni kat.

Świa do mość ję zy ko wa byłaby więc bli ż sza wie dzy meta ję zy ko -
wej, choć ze wzglę du na jej czę ste nie do bo ry u na ty w nych użyt ko w ni -
ków ję zy ka pod sta wę sta no wi jed nak wie dza ukry ta (in tui cy j na).
Składają się na nią opi nie na te mat ję zy ka, a ta k że okre ślo ne po sta wy
wzglę dem za chodzących w nim pro ce sów (akce p ta cja, ne ga cja) czy
mo ż li wo ści komu nika cy j nych, któ re da ny ję zyk stwa rza. Jed nak – jak
pod kre śla An drzej Mar ko wski – ba da nia te go ro dza ju świa do mo ści
ję zy ko wej (np. współcze s nych Po la ków) są do pie ro w sta dium po-
czątkowym, a wie dza na ten te mat jest frag men tary cz na (por. Mar -
kowski 2005, s. 123–126). Ta ka sy tu a cja do strze ga l na jest rów nież na
ob sza rze Czech. Na le ży przy tym z całą mocną pod kre ślić, że mię dzy
oby d wo ma na ro da mi ist nie je bar dzo wy ra ź na ró ż ni ca, któ ra wiąże się
z fa ktem re kon stru owa nia ję zy ka cze skie go na fa li dzie więt na sto -
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wieczne go od ro dze nia na ro do we go. W konsekwencji brak pełnej cią-
głości rozwoju czeszczyzny przekłada się na skrajnie różne sądy do ty- 
czące neu tra l ne go ko du komu nika cyj ne go na te re nie dzi sie j szej Re -
pu b li ki Cze skiej (hi sto ry cz nie dzie lo nej na Cze chy, Mo ra wy i Śląsk).
Sądy te są rów nież si l nie zróż ni co wa ne re gio na l nie ze wzglę du na nie -
rów ny sta tus i za sięg in ter dia le ktu obecná čeština (por. Sia t ko wska
1992, s. 6–7; Ba lo wska 2006). Do da t ko wym ele men tem utrudniają-
cym ba da nie świa do mo ści ję zy ko wej Czechów są re a lia po li ty cz ne –
wciąż uka zujące sil ne po wiąza nia słowac ko - cze skie. 

Ana li zując naj no wsze zmia ny świa do mo ści ję zy ko wej Cze chów,
wa r to jed nak od nieść się do nie co sze r sze go kon te kstu histo ryczno -
-języ kowe go. Isto t nym czyn ni kiem wy da je się brak pełnej spó j no ści
zacho d niosłowia ń skiej gru py ję zy ko wej. Trze cia fa za wę dró wek Sło-
wian do pro wa dziła do wykry stali zo wa nia się w VII wie ku wszy stkich 
trzech teryto rialno -języ ko wych ze społów. Jed nak w IX wie ku na szej
ery układ ten uległ prze mia nie. W związku z mi gracją Ma dzia rów,
a ta k że akty w no ścią ple mion ge r ma ń skich, któ re z Ba wa rii po ru szały
się wzdłuż Du na ju, doszło do od cię cia przo d ków dzi sie j szych Cze -
chów i Słowa ków od gru py Słowian połud nio wych. W efe kcie –
jak jed noz na cz nie wska zują Kry sty na Długosz -Kur cza bo wa i Sta -
nisław Du bisz – ję zyk cze ski i słowa cki za li cza my do grupy za cho d -
niosłowia ń skiej, choć pie r wo t nie dia le kty, któ re sta no wiły ich pod sta -
wę, na le żały do gru py połud nio wosłowia ń skiej (Długosz -Kur cza bo -
wa, Du bisz 2003, s. 45–46). 

Konsekwentny rozwój czeskiej lingwokultury zatrzyma dopiero
okres po białogórski. Kry zys oka zał się na ty le po wa ż ny, że ko nie cz ne
stało się od twa rza nie cze sz czy z ny ja ko ję zy ka o wy ra ź nie ogra ni czo -
nym zróż ni co wa niu sty li styczno- fun kcjo nal nym i po sia dającym za -
wę żo ny za sięg społecz ny. Efe kty prac pod ję tych przez Josefa Do brov-
skie go czy Jo se fa Jun g man na są, jak wia do mo, im po nujące. Cze sz -
czyzna od ra dzała się, choć w ów czesnych re a liach po li ty cz nych sa mo -
dzie l na cze ska pa ń stwo wość nie była oczy wi ście mo ż li wa. 

Po li ty ka tworzących się or ga ni z mów pa ń stwo wych ukie run ko wa -
na jest czę sto na two rze nie mi tów założy cie l skich, udo wad nia nie

społecz no ści mię dzy naro do wej za sad no ści ist nie nia pa ń stwa, eks po -
no wa nie spó j no ści ku l tu ro wej (cza sem i et ni cz nej) oraz hi sto ry cz nych 
związków oby wa te li z za mie szki wa nym przez nich te re nem. Nie ina -
czej było i w tym przy pa d ku. W kon sty tu cji z 29 lu te go 1920 poja wiło
się – dość za ska kujące z dzi sie j szej per spe kty wy – po ję cie pra w ne: ję -
zyk cze chosłowa cki (řeč československá / ja zyk československý; sze -
rzej patrz: Li po wski 2005). Re a li za cja po li ty ki we wnę trz nej pa ń stwa
po przez pro wa dze nie okre ślo nych działań bez po śred nio na po zio mie
po li ty ki ję zy ko wej nie jest ni czym szcze gó l nym. Po do b ne sy tu a cje
obse rwo wa li śmy je sz cze nie da w no na Bałka nach po wo j nie do mo wej
i roz pa dzie Ju gosławii, kie dy li cz ba mię dzy naro do wo uz na wa nych ję -
zy ków słowia ń skich gwałto w nie się zwię kszyła. Jed nak po ję cie ję zy -
ka cze chosłowa c kie go oka zało się na ty le trwałe, że sku te cz nie funk-
cjo no wało do je sie ni 1938 ro ku, gdy ogłoszo na zo stała au to no mia
Słowa cji. Wa r to ta k że przy po mnieć, że sa mo po ję cie ję zy ka cze cho-
słowa c kie go w no wym pa ń stwie cze chosłowa c kim po cho dziło bez -
po śred nio od przy ję tej ów cze ś nie kon ce pcji na ro du cze chosłowa c kie -
go. Jak mo ż na się do my ślać, powsta wa nie te go pa ń stwa było wy -
nikiem działal no ści za rów no po li ty cz nej, jak i wo j sko wej, na to miast
po ję cie na ro du cze chosłowa c kie go od gry wało w tym kon te k ście ro lę
klu czową.

W ta kiej sy tu a cji najtrud nie j szy wy da wał się problem in ter pre -
towa nia na ro du w per spe kty wie ję zy ko wej czy et ni cz nej. Sko ro jed -
nak w pra kty ce uży tko w ni cy ję zy ka cze chosłowa c kie go uz na wa li się
w pie r wszej ko le j no ści za Cze chów czy Słowa ków, ewen tu a l nie
w drugiej za Cze chosłowa ków, a ich ję zy kiem co dzien nej ko mu nika -
cji był cze ski lub słowa cki, „plan naro do twó r czy” po wiódł się ty l ko
czę ścio wo. I choć osiągnię to w ten spo sób ab so lu t nie równy sta tus
obu ję zy ków, to para do ksa l nie kon ce p cja ta opie rała się na eks po no -
wa niu jed ne go nie ist niejące go ję zy ka, któ ry rea li zo wa ny jest w dwóch
ist niejących wa rian tach.

Co dzien ny kon takt dwóch bar dzo bli sko spo kre w nio nych ję zy ków 
spo wo do wał, że mię dzy przed stawi cie la mi obu na ro dów do sko na le
fun kcjo no wała ję zy ko wa komu nika ty w ność. Ów cze s na świa do mość
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ję zy ko wa była więc opa r ta na po wszech nej akce p ta cji dwu ję zy cz noś-
ci w ży ciu społecz nym oraz po czu ciu si l nej wię zi et ni cz nej z bli skim
na ro dem (uwa run ko wa nia socjo ling wisty cz ne). Cze sz czy z na była
naj czę st szym z kodów ko mu ni ka cji, ale nie obli gato ry j nym. Cze si nie
ty l ko by li świa do mi za cho d niosłowia ń skiej bli sko ści, ale też po tra fi li
ją wy ko rzy sty wać. Upa dek ko mu nizmu uz nać na le ży za pie r wszy po -
wa ż ny punkt zwro t ny w opi sie świa do mo ści ję zy ko wej Cze chów po
1989 ro ku. Po do b nie jak w Pol sce, do te go cza su w me diach nie po -
dzie l nie rządziła no wo mo wa, opie rająca się na kre o wa niu rze czy wi -
stość po przez do bór ści śle okre ślo nych form le ksy ka l nych i fraze olo -
gi cz nych o si l nych właści wo ściach aksjo lo gi cz nych. Kres no wo mo -
wy przełożył się bez po śred nio na swo i ste ożywie nie ję zy ka. Uży t kow-
ni cy zetknęli się z zu pełnie in nym, „wol no ryn ko wym“ wy mia rem
kreaty w no ści ję zy ko wej. Do głosu do szedł nie li te ra cki ję zyk po to cz -
ny, „ży wy bar w ny, pełen hu mo ru, czę sto do sad ny i »sza r gający świę -
to ści« no wo mo w ne” (Mar ko wski 2005, s. 95). Sta no wił on swo i ste
an ti do tum na no wo mo wę. Z te go właś nie po wo du bez wię ksze go tru -
du zaob se r wo wać mo ż na eks pan sję śro do wi skową (eli ty inte le ktua l -
ne) i te ry to rialną (po ja wia nie się wykład ni ków tej od mia ny ję zy ka po -
za re jo nem śro d ko wych Czech) obe cnej češtiny, czy li nie ofi cjal ne go
ko du komu nika cyj ne go o sta tu sie in ter dia le ktu. Przy czym za ten stan
rze czy odpo wie dzia l ne są prze de wszy stkim śro d ki ma so we go prze -
ka zu. 

Ko lejną kon se k wencją za ni ku no wo mo wy jest bru ta li za cja ję zy ka
de ba ty pu b li cz nej, co świe t nie zo bra zo wał w swo jej wy po wie dzi pre -
zy dent Jiří Ze man:

Víte, co je to „pasy” v angličtině? […] „Kunda", vysvětluje Zeman. Takže s pro-
minutím v textech této skupiny je kunda sem, kunda tam. Opravdu dokonalý případ
politického vězně jako vyšitej1.

Cze si są więc świadomi, że ta ki ję zyk de ba ty trze ba uz nać za jed -
noz na cz nie żenujący, co nie zmie nia fa ktu, że przy zwo le nie na je go

sto so wa nie i społecz na akce p ta cja wu l ga r nej ko mu ni ka cji jest wy ra ź -
nie wię ksza niż 25 lat te mu i się ga już na wet elit.

Osta t nie la ta przy niosły rów nież istotną zmia nę w za kre sie ję zy ko -
wych re la cji cze sko-słowa c kich. Roz pad Cze chosłowa cji do pro wa -
dził do po wsta nie całko wi cie no wej sy tu a cji ję zy ko wej. Do strze ga l na
stała się fun kcjo na l na asy me tria, któ ra wiąże się z od mienną liczbą
użyt ko w ni ków obu ję zy ków. Prze wa ga li cze b na Cze chów spo wo do -
wała, że przy bra ku scen trali zo wa nej po li ty ki ję zy ko wej, to cze sz -
czyzna stała się ję zy kiem jed noz na cz nie do mi nującym. Ob ra zu je to
cho ć by ry nek wy da w ni czy, któ ry słowac koję zy cz ne przekłady czę sto
ogra nicza do ty tułów, wcześniej nie wy da nych na ryn ku cze skim – te
bo wiem zo stały już na Słowa cję spro wa dzo ne. Na wciąż pre sti żo wy
sta tus ję zy ka słowa c kie go wpływ mają spe cy fi cz ne przy wi le je, któ re
pra w nie gwa ran tu je Re pu b li ka Cze ska. Do naj waż nie j szych na le ży
mo ż li wość zdo by wa nia kształce nia w ję zy ku słowa c kim, co w pra kty -
ce oznacza przygotowywanie prac dyplomowych i skadanie eg za mi -
nów bez koniecznoci przekadu na czeski2. 

Ogra niczenie kon ta któw ję zy ko wych po ro ku 1993 spo wo do wało
jed nak sto p nio wy za nik świa do mo ści ist nie nia tak wy ra ź nej bli sko ści
obu ję zy ków. Najmłod sza ge ne ra cja czę sto wska zu je wręcz na niedo -
sta te cz ne ro zu mienie ję zy ka słowa c kie go. Ję zyk ten sto p nio wo więc
zy sku je sta tus ję zy ka ob ce go sen su stri c to, a sa mi Cze si tracą de kla ro -
waną je sz cze nie da w no dwu ję zy cz ność. Po pra wa sy tu a cji eko no mi -
cz nej Czech stała się da l szym mo to rem zmian społecz nych, ale rów -
nież zmian na płasz czy ź nie ję zy ko wej. Je sz cze w 2001 ro ku 94,9%
(czy li 9 707 397) oby wa te li de kla ro wało cze sz czy z nę ja ko język pierw- 
szy. Na dru gim mie j s cu zna lazł się ję zyk słowa cki – 2% (208 723),
a na trzecim pol ski – 0,5 % (50 738). W tym sa mym ro ku na ro do wość
czeską de kla ro wało 90,4 % oby wa te li (9 249 777), ale na ro do wość
słowa cka za j mo wała trze cie mie j s ce w tej sta tysty ce (1,9% – czy li
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193 190). Na dru gim znaj do wa li się bo wiem Mo ra wia nie – 0,7%
(380 474). Na ro do wość pol ska znalazła się na mie j s cu czwa r tym –
0,5% (51 968). 

Jed nak da ne do tyczące li cz by cu dzo zie m ców prze by wających na
te re nie Re pu b li ki Cze skiej w ro ku 2009 sta no wią już spo re za sko cze -
nie. Wbrew mo ż li wym ocze ki wa niom Słowa cy nie sta no wią naj licz -
nie j szej gru py. Na pie r wszym mie j s cu ze sta wie nia zna j dują się Ukra -
iń cy – było ich wów czas 133 548. Dru dzy w ko lei Słowa cy zna cz nie
od sta wa li od tej li cz by – sta ty sty ki wska zują na je dy nie 78 024 oso by,
co wy ra ź nie zbli ża ich do trze ciej w ko le j no ści gru py emi gran tów,
czy li oby wa te li Wie t na mu (60 986 osób). Po ka zu je to bar dzo wy ra ź -
nie, że uprzy wile jo wa na pra w nie po zy cja ję zy ka słowa c kie go nie
przekłada się na naj inten sywnie j sze, co dzien ne kon ta kty ję zy ko we
Czechów. 

Tym, co jed nak wy ra ź nie sprzy ja utrzy ma niu uprzy wile jowa ne go
sta tu su ję zy ka słowa c kie go na ob sza rze zdo mi no wa nym przez na ty w -
nych użyt ko w ni ków cze sz czy z ny, jest nie wie l ka ró ż ni ca sy ste mo wa.
Według cze skich so cjo ling wi stów wy no si ona za le d wie 11%, przy
czym ana lo gi cz na od ległość mię dzy ję zy kiem cze skim a rów nież sto -
sun ko wo bliską mu pol szczyzną to aż 26% (Ne k va pil, Slo bo da, Wa g -
ner 2009. s. 15–19). 

Co jed nak wa ż ne, ba da nia komu nika tyw no ści mię dzy języ ko wej
na ob sza rze za cho d niosłowia ń skim wska zują, że ro dzi mym użyt ko w -
ni kom ję zy ka cze skie go, któ rzy nie mają do świa d czeń w ko mu ni ka cji
trans ję zy ko wej, szcze gó l ne trud no ści na początko wym eta pie kon tak- 
tu stwa rzają od mien ne płasz czy z ny po kre w nych sy ste mów. O ile
w przy pa d ku mó wio nej od mia ny ję zy ka pol skie go są to ele men ty or -
ga ni za cji pro zo dy cz nej, a prze de wszy stkim deli mita cy j ne fun kcje
dźwię ków, o ty le w przy pa d ku ję zy ka słowa c kie go naj powa żnie j sze
(a czę sto je dy ne) pro ble my sta no wi pra wdo podo b nie pod sy stem
leksy ka l ny (szerzej patrz: Ho f ma ń ski 2014, s. 169–184). 

Po stę pująca glo ba li za cja, nie roze rwa l nie połączo na z roz wo jem
wo l ne go ryn ku, wy ko rzy stu je jed nak wciąż ist niejącą bli skość ję zy ka
cze skie go i słowa c kie go. Wtó r nie sy tu a cja ta sprzy ja spo wo l nie niu

pro ce sów od da la nia się obu sy ste mów, ze w nę trz nie (w mie j s ce da w -
nej cze chosłowa c kiej po li ty ki ję zy ko wej) sty mu lując sto p nio wo za ni -
kającą komu nika ty w ność. Te go ty pu „eko no mi cz ne” wypływy na
świa do mość ję zy kową i ko m pe ten cje komu nika cy j ne dzi sie j szych
mie sz ka ń ców Cze chów prze śle dzić mo ż na na przykład zie wspó l nych, 
kome r cy j nych pro du kcji tele wi zy j nych. Do sko na le ilu stru je to Čes-
ko-Slovenská Su per Star3, pro gram o fo r mu le ta lent show na da wa ny
w te le wi zji No va. Co wa ż ne, „eko no mi za cja” kon ta ktu ję zy ków nie
ogra ni cza się w przy pa d ku Cze chów do naj wię kszych i naj dro ż szych
pro je któw, któ re po przez dywe rsy fi ka cję gru py do ce lo wej ob ni żają
ko szty pro gra mu. Te go ty pu stra te gię mo ż na zaob se r wo wać na wet na
po zio mie opa ko wań pro du któw spo ży w czych (por. zapis wy ra zów
czes. šlehačka i słow. šľahačka na opakowaniu): 

Rys. 1. Przykład ka li gra fii sy mu lującej rea li zo wa nie dwóch od rę b nych norm ję zy -
ko wych (źródło: http://static.zlacnene.sk/foto/vyrobky/307750/307532.jpg;
dostęp: 13.11.2014)
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Nie oz na cza to jed nak, że trud no ści wy ni kające ze zmie niającej się 
cze sko-słowa c kiej komu nika tyw no ści są wciąż mar gi na l ne i nie za -
uwa żal ne. W tym przy pa d ku szcze gó l ne go zna cze nia na bie ra kwe stia
mo ty wa cji w opa no wy wa niu ję zy ków nie na ty w nych. O ile mo ż na bez 
tru du przyjąć, że wspó l nym ce lem orga ni za to rów i ucze st ni ków dwu -
ję zy cz nych pro du kcji i naj róż nie j szych pro je któw han d lo wych jest
do ta r cie do jak naj wię kszej gru py do ce lo wej, o ty le w przy pa d ku in -
nych, nie kome rcy j nych płasz czyzn ży cia społecz ne go po do b ne trud -
no ści na ra stają, stając się na wet ele men tem sze ro ko ko men to wa nych
dys ku sji. Za ni kająca w Cze chach świa do mość re cep ty w nej dwu ję-
zycz no ści (lub ina czej – pro ble my z pra kty cz nym wy zy ski wa niem
zja wi ska słowia ń skiej komu nika tyw no ści mię dzy języ ko wej) przekła- 
da się na wet na czeską sce nę po li tyczną. Ilu stru je to ca sus An dreja
Babiša, mi lio ne ra słowa c kie go po cho dze nia, twó r cy kon ce r nu spo -
żywcze go Agro fert oraz li de ra ugrupowania ANO, któ ry spra wu je
obe c nie funkcję wi ce pre mie ra. Z ra cji swo je go po cho dze nia An drej
Babiš jest ce lem nie ustan nych ata ków po li ty cz nych kon ku ren tów,
któ rzy ja ko oręż pró bują (po śred nio i bez po śred nio) wy ko rzy sty wać
fakt za ni ka nia świa do mo ści cze sko-słowa c kiej komu nika tyw no ści.
Ta ka sy tu a cja miała mie j s ce, gdy opo zy cja pu b li cz nie wy tknęła wice -
pre mie ro wi, że wypłaca nie włas nej fi r mie z bu dże tu cen tra l ne go do ta -
cji uz nać mo ż na za kon flikt in te re sów (střet zájmů). Oczy wi ście, An -
drej Babiš nie za mie rzał zgo dzić się z taką opi nią i oz na j mił, że nie ro -
zu mie te go po ję cia. Nie zwy kle ce l nie sko men to wał to pu b li cy sta Mi -
ro s lav Ma cek. Akcen tując nie mal pełną zbie ż ność cze skie go i sło-
wackie go wa rian tu, stwier dził on:

Andrej Babiš tvrdí, že nerozumí termínu střet zájmů. Co takhle „stret zauj-
mov“? (http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Miro slav - Ma cek-An-
drej-Babis-tvrdi-ze-nerozumi-terminu-stret-zajmu-Co-takhle-stret-zaujmov-32725;
dostęp: 13.11.2014).

Dla zew nę trz ne go ob ser wa to ra cze skiej sce ny po li ty cz nej szcze -
gó l nie ko mi cz ne było jed nak to, że pod da wa ny ciągłej kry ty ce Babiš
po sta no wił osta te cz nie udo wod nić swym kon ku ren tom, że je go nie ty -
po wa, cza sem nie co zesłowa cy zo wa na cze sz czy z na jest jed nak całko -

wi cie zro zu miała i nie po trze bu je on po mo cy tłuma cza. W kon se k -
wen cji Ústav pro ja zyk český AV ČR wy dał ofi cja l ny do ku ment po -
twier dzający, że An drej Babiš włada cze sz czyzną na po zio mie C2 al -
bo wy ższym4:

Rys. 2. Fra g ment opi nii w spra wie idio le ktu An dre ja Babiša (źródło: http://www.
lidovky.cz/babisova-hatmatilka-korte-si-objednal-posudek-tlumocnik-neni-t
reba-stoji-v-nem-1yq-/zpravy-domov.aspx?c=A140515_175757_ln_domov
_oka [dostęp: 13.11.2014)

Ba da nia świa do mo ści ję zy ko wej sta no wią niewątpli wie zna cz ne
wy zwa nie dla języ koz na w ców zain tere so wa nych kom p le kso wym
opisem sto p nio wo za chodzących pro ce sów w społecz no ściach two-

4 „Na základě posouzení veřejně dostupných záznamů veřejných projevů poslan- 
ce a ministra financí ČR Ing. Andreje Babiše Ústav pro jazyk český AV ČR kla si fi -
ku je dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky jazyk užitý Ing.
Andrejem Babišem v těchto projevech jako projev v českém jazyce na úrovni C2 či
vyšší”.
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rzących okre śloną ling woku l tu rę. Wy ni ka to nie ty l ko z du że go ry zy -
ka kultu rocen try z mu, ale jed no cze nie z trud no ścia mi w sa mym zde fi -
nio wa niu po ję cia świa do mo ści ję zy ko wej. Je śli jed nak przyjąć, że
ś w i a  d o  m o ś ć  j ę  z y  k o w ą  tworzą sądy i opi nie na te mat ję zy ka,
a ta k że okre ślo ne po sta wy wzglę dem za chodzących w nim pro ce sów
oraz sa mych mo ż li wo ści komu nika cy j nych, trze ba uz nać, iż po ro ku
1989 do naj waż nie j szych za mian w za kre sie świa do mo ści ję zy ko wej
Cze chów za li cza się sto p nio wy  w z r o s t  s p o ł e c z  n e j  a k c e  p  -
t a  c j i  d l a  j ę  z y  k a  p o  t o  c z  n e  g o  oraz  b r a k  s p r z e  c i  w u
w o  b e c  p o  s t ę  p u j ą c e j  b r u  t a  l i  z a  c j i  j ę  z y  k a  d e  b a  t y
p u  b  l i  c z  n e j .  Mo ż na to in ter pre to wać ja ko  z a  n i k  p o  t r z e  b y
e s t e  t y  z a  c j i  j ę  z y  k a. Naj wa ż niejszą zmianą wy da je się jed nak
to, że świa do mość społecz nej dwu języ cz no ści i mo ż li wej komu nika -
tyw no ści cze sko-słowa c kiej nie jest oczy wi sta. Po ro ku 1989 Cze si
skon cen tro wa li się na włas nej ling woku l tu rze, sto p nio wo wy pie rając
z niej ob cy pie r wia stek, ja kim był wpływ nie zwy kle bli sko spo krew -
nio ne go sy ste mu ję zy ko we go. Uświa do mie nie so bie tej sy tu a cji wca -
le nie oka zało się łatwe. Do pie ro 22.09.2014 ro ku w Mi ni ste r stwie
Szko l ni c twa, Młod zie ży i Ku l tu ry Fi zy cz nej od było się pie r wsze ro -
bo cze spo t ka nie gru py eks per ckiej, któ ra miała za za da nie za opi nio -
wać i wstę p nie opra co wać ra my pro gra mu wspie ra nia komu nika tyw -
no ści cze sko-słowa c kiej. Cie ka wo stkę, uka zującą raz je sz cze na si la-
jący się cze ski lin g wo cen tryzm, sta no wi fakt, iż gru pa ta właści wie
jed nogłoś nie opo wie działa się za two rze niem pro gra mu trój stron ne -
go, na dając tym sa mym ję zy ko wi słowa c kie mu sta tus po do b ny pol -
szczy ź nie, któ ra dla Cze chów bez wątpie nia od da w na jest sen su
stricto ję zy kiem ob cym.
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