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Abstract
The article focuses on determining howCzech�s stereotypical features are present

in public discourse on the internet pages of selected broadcasting radio stations. Ana-
lysis of the material has been preceded by an attempt of reconstructing the basic ste-
reotype of the Czech which functions in the consciousness of the Poles. The basis for
this part of the study are dictionary sources, sociological works, as well as ethnoli-
guistic. 36 internet articles published in 2013 have been analysed from the linguistic
point of view. All of them have been published on the websites of four radio stations
broadcasting in the area of Higher Silesia: Radio Opole, Radio Bielsko, Antyradio
and Radio Aniol Beskidow.

Artyku³ ma na celu ustalenie, w jaki sposób cechy stereotypowe wizerunku Cze-
cha s¹ obecne w dyskursie publicznym, prowadzonym na ³amach stron internetowych
wybranych rozg³o�ni radiowych. Analiza materia³u poprzedzona zosta³a prób¹ zre-
konstruowania bazowego stereotypu Czecha, funkcjonuj¹cego w �wiadomo�ci
spo³ecznej Polaków. Podstawê opracowania tej czê�ci zagadnienia stanowi¹ �ród³a
leksykograficzne, a tak¿e prace socjologiczne oraz etnolingwistyczne. Analizie
jêzykowej poddane zosta³y dane tekstowe � 36 artyku³ów internetowych, opubliko-
wanych w 2013 roku na stronach czterech stacji radiowych, nadaj¹cych na terenie
Górnego �l¹ska: Radia Opole, Radia Bielsko, Antyradia oraz rozg³o�ni Radio Anio³
Beskidów.

Od wieków w œwiadomoœci Polaków funkcjonuj¹ rozmaite cechy
sk³adaj¹ce siê na wizerunek naszych s¹siadów zza po³udniowej grani-

cy. Wiele z nich do dnia dzisiejszego przekazywanych jest z pokolenia
na pokolenie i tworzy polski stereotyp mieszkañca Republiki Czes-
kiej. Celem niniejszego artyku³u jest ustalenie, w jaki sposób cechy
stereotypowe wizerunku Czecha s¹ obecne w dyskursie publicznym,
prowadzonym na ³amach stron internetowych wybranych rozg³oœni
radiowych. Analiza jêzykowa zostanie poprzedzona prób¹ zrekon-
struowania obecnego w œwiadomoœci spo³ecznej bazowego stereo-
typu Czecha. Umo¿liwi to pe³niejsze zbadanie relacji miêdzy cechami
utrwalonymi w œwiadomoœci spo³ecznej i jêzykowej Polaków a cha-
rakterystykami Czecha, wy³aniaj¹cymi siê z dyskursu publicznego.
Bazowy stereotyp Czecha próbujê zrekonstruowaæ w oparciu o dane
systemowe, zebrane na podstawie Ÿróde³ leksykograficznych1.
Wnioski p³yn¹ce z analizy tych danych uzupe³niam charakterystyk¹
stereotypu narodowoœciowego Czechów, przygotowan¹ na podstawie
dostêpnych badañ i opracowañ socjologicznych oraz etnolingwistycz-
nych.

Analizê relacji stereotypu bazowego wobec wizerunku ujawniaj¹-
cego siê w dyskursie publicznym przeprowadzam na podstawie da-
nych tekstowych – artyku³ów zamieszczonych na stronach interne-
towych wybranych rozg³oœni radiowych. Warto zaznaczyæ, ¿e zgod-
nie z tendencjami wykszta³caj¹cymi siê w polskich mediach pod
wp³ywem postêpuj¹cego procesu konwergencji ró¿nych form komu-
nikacji2, treœci zamieszczane w Internecie s¹ przygotowywane na
podstawie materia³ów antenowych, najczêœciej przez tych samych
dziennikarzy, którzy przygotowuj¹ materia³y antenowe. Mo¿na zatem
uznawaæ je za równoprawn¹ w stosunku do emisji antenowej formê
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1 Materia³ zosta³ zebrany na podstawie 23 �róde³ leksykograficznych, w�ród
których znalaz³y siê ogólne s³owniki jêzyka polskiego, s³owniki etymologiczne,
s³owniki frazeologiczne, s³owniki wyrazów bliskoznacznych oraz s³ownik geogra-
ficzny.

2Konwergencja to zjawisko polegaj¹cem.in. na przep³ywie tre�ci miêdzy ró¿nymi
mediami.Wi¹¿e siê z postêpuj¹c¹ wspó³prac¹ nadawcóww zakresie wymiany tre�ci i
pomys³ów, a skutkuje zwiêkszon¹ migracj¹ odbiorców miêdzy mediami (Jenkins
2007, s. 20)
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wypowiedzi dziennikarzy radiowych. Temat Republiki Czeskiej i jej
mieszkañców szczególnie czêsto pojawia siê w tekstach informacyj-
nych publikowanych na stronach polskich rozg³oœni, obejmuj¹cych
zasiêgiem nadawania czêœæ obszaru polsko-czeskiego pogranicza.
Dlatego analizie jêzykowej poddanych zostanie 36 artyku³ów interne-
towych, opublikowanych w 2013 roku na stronach czterech stacji ra-
diowych, nadaj¹cych na terenie Górnego Œl¹ska: Radia Opole, Radia
Bielsko, Antyradia oraz rozg³oœni Radio Anio³ Beskidów. Wybrane
rozg³oœnie s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem formy w³asnoœci oraz za-
siêgu nadawania, co ma wp³yw na profil przekazu radiowego i charak-
ter emitowanych treœci3.

Dla potrzeb podjêtej analizy przyjmujê, ¿e stereotyp jest „rodza-
jem potocznej konceptualizacji rzeczywistoœci”, dlatego uzasadnione
metodologicznie jest „podjêcie próby rekonstrukcji profilowania jako
tekstotwórczej procedury formowania wariantów bazowego wyobra-
¿enia na poziomie dyskursu” (Bartmiñski, Lappo, Majer-Baranowska
2007, s. 263). Z kolei profilowanie jest „subiektywn¹ (tj. maj¹c¹ swój
podmiot) operacj¹ jêzykowo-pojêciow¹, polegaj¹c¹ na swoistym
kszta³towaniu obrazu przez ujêcie go w okreœlonych aspektach (pod-
kategoriach, fasetach)” (Bartmiñski, Niebrzegowska 1998, s. 212).
Jest zatem procesem formowania wariantów wyobra¿enia, obecnego
w tradycji. Pamiêtaj¹c, ¿e „ró¿ne profile nie s¹ ró¿nymi znaczeniami,
s¹ sposobami organizacji treœci semantycznej wewn¹trz znaczeñ”
(Bartmiñski, Niebrzegowska 1998, s. 220), próbujê okreœliæ, jakie
profile Czecha powstaj¹ w dyskursie publicznym w wyniku operacji
dokonywanych na stereotypie bazowym.

1. Stereotyp narodowoœciowy Czecha

Stereotyp narodowoœciowy jest pojêciem definiowanym na grun-
cie wielu nauk, jednak wspólnym elementem tych eksplikacji jest po-
strzeganie stereotypu jako utrwalonego w kulturze uogólnionego
wizerunku, zawieraj¹cego zestaw cech uznanych przez mieszkañców
innego kraju za typowe dla danej narodowoœci. Jedn¹ z podstawo-
wych cech stereotypu jest powierzchownoœæ zawartej w nim treœci.
Stereotypy narodowe – jak zauwa¿aj¹ Jan Berting i Christiane
Villain-Gandossi – „pomagaj¹ wyraziæ i okreœliæ podstawowe cechy
narodu, których jako produktów ¿ycia spo³ecznego nie mo¿na
potwierdziæ faktami” (Berting, Villain-Gandossi 1995, s. 19). Ujêcie
stereotypowe, przez swoj¹ ogólnikowoœæ, czêsto nie zgadza siê w de-
talach ze stanem faktycznym lub osobistymi doœwiadczeniami jed-
nostek. Rozumowe czy faktograficzne uzasadnienie s¹dów stano-
wi¹cych podstawê okreœlonych cech badanego zjawiska nie jest jed-
nak istot¹ stereotypu. Pierwszoplanow¹ rolê odgrywaj¹ tu reakcje
emocjonalne, czêsto nie poparte osobistym kontaktem z przedstawi-
cielami drugiego narodu. Jak zaznacza Dorota Piontek,

[...] o stereotypie mo¿na mówiæ wtedy, gdy okre�lone emocje, postawy i oceny s¹
reakcj¹ nie na w³asne do�wiadczenia, lecz na s³owo-nazwê wywo³uj¹ce te zjawiska
(Piontek 1995, s. 22).

Choæ stereotypy nie s¹ wolne od pewnych nieœcis³oœci, a nawet
przek³amañ, nadal pozostaj¹ silnie osadzone w œwiadomoœci spo³ecz-
nej, odgrywaj¹ tak¿e istotn¹ rolê w jêzyku, literaturze i sztuce (Bart-
miñski, Lappo, Majer-Baranowska 2007, s. 107). S¹ wrêcz potrzebne
tworz¹cemu je narodowi. Jak zaznacza Miros³aw Zdulski w swoim ar-
tykule poœwiêconym zwi¹zkom polsko-czeskim, stereotypy narodo-
we:

[�] s³u¿¹ cz³onkom spo³eczno�ci narodowej jako wspólne, gotowe uk³ady odniesie-
nia, wzmacniaj¹ wiêzi miêdzy cz³onkami spo³eczno�ci, pozwalaj¹ ukazaæ ró¿nice
miêdzy nasz¹ a obc¹ spo³eczno�ci¹, w sytuacji kryzysu s³u¿¹ kreacji koz³a ofiarnego,
mog¹ przyczyniaæ siê do okazywania lojalno�ci b¹d� wykluczenia osób ze spo³ecz-
no�ci (Zdulski 2000, s. 132).
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3 Radio Opole jest regionaln¹ rozg³o�ni¹ Polskiego Radia S.A., a zatem repre-
zentuje nadawcê publicznego, Radio Bielsko to lokalna rozg³o�nia prywatna z sied-
zib¹ w Bielsko-Bia³ej, która cieszy siê wysok¹ s³uchalno�ci¹ w�ród mieszkañców
dawnego województwa bielskiego. Antyradio to popularna komercyjna rozg³o�nia
regionalna o profilu muzycznym, realizuj¹ca rzadki w Polsce format Alternative
rock, posiadaj¹ca siedziby w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Z kolei Radio
Anio³ Beskidów jest nadawc¹ spo³ecznym, rozg³o�ni¹ katolick¹, nadaj¹c¹ na terenie
diecezji bielsko-¿ywieckiej.



Wzglêdna sta³oœæ stereotypu w czasie nie oznacza jednak, ¿e sche-
mat postrzegania danego narodu pozostaje ca³kowicie niezmienny na
przestrzeni dekad. Odmienna mo¿e byæ – jak pisz¹ Jan Berting i Chri-
stiane Villain-Gandossi – ocena cech przypisywanych danemu naro-
dowi w ramach stereotypu w ró¿nych momentach historycznych.

Zale¿nie od specyficznych okoliczno�ci tê sam¹ cechê mo¿na uznaæ za �dobr¹�
w jednym okresie, a za �z³¹� w innym [�] (Berting, Villain-Gandossi 1995, s. 22).

W przypadku relacji polsko-czeskich jednym z najistotniejszych
czynników ró¿nicuj¹cych obraz Czechów w oczach Polaków na
przestrzeni wieków by³o oddzia³ywanie czeskiego jêzyka i piœmien-
nictwa na polszczyznê. Przygl¹daj¹c siê przeprowadzonym z tej per-
spektywy badaniom Teresy Zofii Or³oœ, mo¿na powiedzieæ, ¿e stereo-
typ Czecha w Polsce przez zdecydowan¹ wiêkszoœæ okresów histo-
rycznych pozostawa³ pozytywny. Wynika³o to z dominacji czeskiego
jêzyka i literatury nad tradycj¹ polsk¹, co zaowocowa³o wieloma za-
po¿yczeniami w sferze jêzyka oraz czerpaniem wzorców artystycz-
nych (Or³oœ 1996, s. 1–10). Wzajemnym pozytywnym stereotypom
narodowym kres po³o¿y³ dopiero wiek XIX, gdy oba narody znalaz³y
siê pod panowaniem Habsburgów. Ten negatywny obraz utrwali³y
obie wojny œwiatowe, jak pisze Antoni Kroh:

[�] pierwsza�� wywo³a³a szereg powa¿nych sporów granicznych i utrwali³a �zdra-
dziecki� wizerunek Czecha, druga � zbudowa³a wizerunek naszego s¹siada jako
cz³owieka niezdolnego do uczuæ wy¿szych, który godzi siê nawet na hitleryzm, aby
tylko ocaliæ w³asn¹ skórê i jeszcze na tym zarobiæ (Kroh 1995, s. 46).

Trudny wiek XX odzwierciedli³ siê szczególnie negatywnie we
wzajemnym wizerunku obu narodów na obszarze polsko-czeskiego
pogranicza. Po dramatycznych wydarzeniach lat 1918–1920 obraz
Czechów w oczach mieszkaj¹cych na terenie Œl¹ska Zaolziañskiego
Polaków, zwanych Zaolziakami, by³ zdecydowanie negatywny.
Krzysztof Nowak pisze:

Ju¿ od samej chwili zajêcia Zaolzia przez Czechos³owacjê ukszta³towa³ siê [�]
w�ród Zaolziaków, maj¹cy historyczne pod³o¿e, negatywny obraz Czecha na tym te-
renie jako �przywêdrowalca�, �przyb³êdy� i �hraniczarza�, który poprzez swoj¹ anty-

polsk¹ dzia³alno�æ, jako element obcy, sta³ siê z czasem powszechnie u¿ywanym
przez Polaków stereotypem (Nowak 1999, s. 56�57).

Da³o to pocz¹tek wzajemnym animozjom, które przybiera³y na sile
podczas kolejnych napiêæ na pograniczu4.

Przez d³ugi czas problem stereotypów na pograniczu polsko-czes-
kim pozostawa³ jednak ukryty. Oficjalnie zaistnia³ dopiero po 1989
roku, gdy przesta³y obowi¹zywaæ dekrety o przyjaŸni miêdzy naroda-
mi, wydawane przez socjalistyczne w³adze pañstwowe. Na pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych, po przemianie systemowej, nastawienie Po-
laków do Czechów zaczê³o ulegaæ zmianie. Wyjaœnia to Marek
G³owacki, zauwa¿aj¹c, ¿e po roku 1989 wielu Polaków wykorzysty-
wa³o ró¿nice cen i przybywa³o nad czesk¹ granicê w poszukiwaniu to-
warów, g³ównie spo¿ywczych. Kontakty handlowe umo¿liwi³y ³ama-
nie barier miêdzy Polakami i Czechami, a tak¿e zaowocowa³y zainte-
resowaniem jêzykiem s¹siadów (G³owacki 2007, s. 112). Tê zmianê
stosunku Polaków do Czechów poœwiadczaj¹ badania ankietowe,
przeprowadzone przez B. Wilsk¹-Duszyñsk¹ dwukrotnie – raz w roku
1975, nastêpnie w 1992. W pierwszej ankiecie cechy wymieniane
przez respondentów by³y zdecydowanie ujemne, dominowa³a fa³szy-
woœæ, brak ¿yczliwoœci wobec Polaków oraz tchórzliwoœæ (Wilska-
-Duszyñska 1975, s. 52). Wyniki ankiet przeprowadzonych w 1992
roku pokaza³y Czechów przede wszystkim jako ludzi mi³ych i sympa-
tycznych. Spoœród nielicznych cech negatywnych wymieniano
wówczas sk³onnoœæ do nacjonalizmu, egoizm, brak kultury oraz za-
mi³owanie do picia piwa (Wilska-Duszyñska 1992, s. 75).

W latach 90. stereotypowy obraz Czechów mo¿na okreœliæ jako
pozytywny, choæ zarazem wewnêtrznie zró¿nicowany. Teresa Zofia
Or³oœ pisa³a, ¿e obecnie Polacy maj¹ dwa stereotypy Czechów:

Dawny stereotyp o wy¿szej czeskiej kulturze i piêknej czeszczy�nie siê nie utrzy-
ma³. Polacy obecnie szanuj¹ rozwagê Czechów, ich pracowito�æ, zaradno�æ i oszczê-
dno�æ (Or³o� 1996, s. 8).
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4 Relacje miêdzy polsk¹ i czesk¹ grup¹ etniczn¹ na pograniczu w uk³adzie chro-
nologicznym szczegó³owo omawia Ondøej Felcman (2009).



Pewn¹ ambiwalencjê w postrzeganiu Czechów ukaza³y równie¿
etnolingwistyczne badania przeprowadzone przez Jerzego Bartmiñ-
skiego. Ankiety przeprowadzone wœród studentów czterech uczelni
wy¿szych w Lublinie pokaza³y, ¿e Czech jest najbardziej weso³y, tole-
rancyjny i ³agodny oraz najbardziej ustêpliwy i uleg³y spoœród wszyst-
kich badanych narodowoœci. Wiele cech szczegó³owych Czech dzieli
ze S³owakiem, choæ jest od niego bardziej weso³y, spokojny i za-
mo¿ny oraz mniej religijny, odwa¿ny i niezale¿ny (Bartmiñski 1995,
s. 264–265).

Jak pokazuj¹ ustalenia Bartmiñskiego, wiêksz¹ przychylnoœæ wo-
bec Czechów wykazywali w latach 90. m³odzi Polacy. Wnioski te
zasadniczo zosta³y potwierdzone w badaniach przeprowadzonych
w 2012 roku przez Mieczys³awa Balowskiego wœród studentów z Po-
znania, Opola i Raciborza. Jako cechy charakteryzuj¹ce Czechów
m³odzi ludzie tak¿e wymienili weso³oœæ, ³agodnoœæ, zami³owanie do
alkoholu, ustêpliwoœæ i uleg³oœæ, choæ cechy te uwidoczni³y siê w wy-
powiedziach badanych z innym natê¿eniem ni¿ w ankietach Bartmiñ-
skiego (Balowski 2012, s. 77).

Równie¿ z badañ, przeprowadzonych przez Jana Roga na pocz¹tku
XXI wieku, wynika, ¿e m³odsza grupa dostrzega wiêcej cech po-
zytywnych, jest te¿ bardziej otwarta na wspó³pracê i wymianê hand-
low¹ z Czechami ni¿ grupa respondentów 50+. Badania J. Roga uka-
zuj¹, ¿e w pierwszej dekadzie XXI wieku obraz Czechów w oczach
Polaków pozostaje ambiwalentny. Respondenci wymieniali porówny-
walnie wiele cech negatywnych i pozytywnych. W pierwszej grupie
mieœci siê obraz Czecha jako „pepika ze swoim œmiesznym jêzykiem,
który nigdy nie potrafi siê buntowaæ i któremu brak honoru” (Róg
2001, s. 43). Zdaniem badanych, Czesi s¹ tak¿e tchórzliwi i ulegli,
o czym œwiadczy ich zachowanie podczas II wojny œwiatowej. Cechu-
je ich równie¿ negatywne nastawienie do innych narodów, tak¿e do
Polaków. Jako trzecia najczêœciej podawana w ankiecie cecha nega-
tywna pojawi³a siê fa³szywoœæ, czêsto skorelowana z interesownoœci¹
(Róg 2001, s. 44). Zdaniem drugiej czêœci ankietowanych, Czesi to
naród spokojny, kojarzony przede wszystkim z piwem i knedlami.

Niektórzy twierdz¹ tak¿e, ¿e w Czechach pogoñ za pieni¹dzem jest
znacznie mniej istotna ni¿ w Polsce, co z kolei pozostaje w sprzecz-
noœci ze wskazywan¹ przez innych respondentów interesownoœci¹
(Róg 2001, s. 45).

W opinii wielu Polaków uosobieniem cech Czechów jest Józef
Szwejk. To bohater, który nie dziêki swojej walecznoœci, lecz raczej
sprytowi, umiejêtnoœci dystansowania siê do trudnych sytuacji, a na-
wet obracania ich w absurd, potrafi wyjœæ obronn¹ rêk¹ z najwiêkszej
nawet opresji. Sugestywnie opisuje tê postaæ Edmund Lewandowski:

[�] nie chcia³ walczyæ, a tym samym zgin¹æ, ale spokojnie podporz¹dkowa³ siê loso-
wi, poniewa¿ rozumia³ konieczno�æ historyczn¹. Wydawa³o siê, ¿e jest idiot¹, lecz
w s³u¿bie u porucznika Lukasza i kapelana polowego feldkurata Katza wykaza³ siê
du¿ym sprytem. By³ inteligentniejszy i uczciwszy od swoich prze³o¿onych. Wszelkie
rozkazy, jak Dyl Sowizdrza³, wykonywa³ dos³ownie, ukazuj¹c czêsto ich bezsens.
Nie wiedziano, czy kpi sobie, czy jest beznadziejnie g³upi (Lewandowski 2004,
s. 344�345).

Wydaje siê, ¿e wspó³czesny stereotyp Czecha jest zasadniczo po-
zytywny. Zaskakuj¹co jednoznacznie pozytywny obraz Czechów
przedstawi³ równie¿ Mariusz Szczygie³ w swej eseistycznej ksi¹¿ce
Zrób sobie raj. Jednak, jak wykazuje w swoich badaniach El¿bieta
Szczepañska, autor celowo i – jak sam przyznaje we wstêpie do swojej
publikacji – stronniczo ukazuje negatywne cechy Czechów w bar-
dziej korzystnym œwietle (Szczepañska 2013, s. 294–296). Wskazy-
wa³yby na to wyniki badañ, systematycznie prowadzonych przez
CBOS. Okazuje siê, ¿e Czesi ju¿ od dwóch dekad, ciesz¹ siê najwiêk-
sz¹ sympati¹ Polaków spoœród wszystkich grup etnicznych. Przychyl-
noœæ dla tego narodu w 2013 r. deklaruje 51% badanych5. Wyniki
uzyskane w poprzednich latach (np. w 1993 roku – 38%, w 1999 –
45%, w 2008 – 53%) œwiadcz¹ o wysokiej i wzglêdnie sta³ej sympatii
Polaków wobec Czechów6. Jednak w charakterystyce narodu czeskie-
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5 W czo³ówce znale�li siê tak¿e S³owacy (48%), Anglicy (47%) oraz Hiszpanie
(45%).

6 Zob. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_012_13.PDF.



go przedstawionej w kompendium wiedzy o narodach Europy autor-
stwa Paw³a Chrobota mo¿emy przeczytaæ, ¿e cechy negatywne, obec-
ne w wizerunku Czecha od pokoleñ, nie trac¹ na znaczeniu. Dla Po-
laków Czesi s¹ obecnie s¹siadami z po³udnia, kojarz¹ siê z mi³oœnika-
mi piwa, którzy mówi¹ podobnym do naszego jêzykiem, a mieszkaj¹
w piêknej i historycznej Pradze. S¹ lubiani za humor, ironiê, spryt, ale
te¿ spokój i umiejêtnoœæ czekania. Z drugiej jednak strony bywaj¹
przedstawiani przez Polaków jako tchórze i ob³udnicy, nieczuli na ho-
nor i inne wartoœci (Chrobot 2007, s. 72)7.

Najlepszym podsumowaniem wspó³czesnego stereotypu Czecha
wydaj¹ siê zatem spostrze¿enia Ziemowita Szczerka, który dostrzega
w stereotypie Czecha dwa bieguny:

[...] pokutuje u nas wizerunekCzecha-tchórza, który nie potrafi przeciwstawiæ siê na-
je�d�cy i godzi siê na narzucon¹ mu tyraniê. Równowa¿ony jest on jednak przez
wizerunek Czecha-pragmatyka, który nad romantyczne po�wiêcanie rzeczy najistot-
niejszych w imiê przegranej sprawy przek³ada dostosowanie siê do warunków, je�li
nie ma na nie wp³ywu (Szczerek 2011, s. 223).

2. Czesi i ich pañstwo w œwietle danych systemowo-jêzykowych

Pañstwo s¹siaduj¹ce z Polsk¹ od granicy po³udniowej nosi w jê-
zyku polskim najczêœciej trzy nazwy: Czechy, Republika Czeska lub
Bohemia. Dwie pierwsze to etnonimy – stanowi¹ neutralne i podsta-
wowe we wspó³czesnej polszczyŸnie okreœlenia pañstwa czeskiego.
Na podstawie artyku³ów has³owych zawartych w s³ownikach jêzyka
polskiego, Czechy to pañstwo w Europie Œrodkowej (USJP), ze stolic¹
w Pradze (PSWP). Nie zawsze jednak pojêcia tego u¿ywano tak

jednoznacznie. Aleksander Brückner, podejmuj¹c próbê eksplikacji
pochodzenia wyrazu Czech podaje, ¿e pierwotnie by³a to nazwa
wy³¹cznie œrodkowego plemienia czeskiego, skupionego w Pradze
i jej okolicach. Dopiero póŸniej termin ten zaczêto stosowaæ na ozna-
czenie ca³ego pañstwa czeskiego8. Czechy w obecnym znaczeniu
w jêzyku polskim stanowi¹ krótszy synonim Republiki Czeskiej – ofi-
cjalnej nazwy pañstwa czeskiego, obowi¹zuj¹cej w jêzyku czeskim
oraz t³umaczonej na inne jêzyki europejskie (SNW). Stosunkowo
najrzadziej mo¿na we wspó³czesnej polszczyŸnie spotkaæ okreœlenie
Bohemia. To termin nacechowany stylistycznie, który wyszed³ ju¿
z powszechnego u¿ycia. Zosta³ uformowany na podstawie ³aciñskie-
go pierwowzoru – w jêzyku ³aciñskim wyraz Bohemus oznacza Czech
(USJP, SWO).

Definicje s³ownikowe zwracaj¹ uwagê, ¿e w nazewnictwie pañst-
wa czeskiego znalaz³y odzwierciedlenie przemiany historyczne zwi¹-
zane z kszta³towaniem granic i form pañstwowoœci po³udniowych
s¹siadów Polaków. Œwiadczy o tym fakt, ¿e w polszczyŸnie funkcjo-
nuje nazwa Czechos³owacja, stosowana na oznaczenie Czechos³o-
wackiej Republiki Socjalistycznej – formy pañstwowoœci, która ist-
nia³a w okresie 1945–1990, a tak¿e nazwa Czecho-S³owacja – w odnie-
sieniu do pañstwa, wystêpuj¹cego w Europie Œrodkowej w latach
1990–1992 (SNW).

Nie mniej silne zró¿nicowanie wystêpuje w zakresie nazw mie-
szkañców Republiki Czeskiej. Najczêœciej wystêpuj¹c¹ w polszczyŸ-
nie nazw¹ jest Czech, okreœlenie neutralne, wskazuj¹ce na przyna-
le¿noœæ pañstwow¹. Wed³ug definicji s³ownikowych, termin ten po-
siada dwojakie znaczenie: mo¿e byæ u¿ywany w stosunku do w oby-
watela Czech lub wobec osoby o czeskim rodowodzie, tj. wywodz¹cej
siê z Czech (PSWP). Wynika st¹d, ¿e etnonimem tym mog¹ byæ objê-
te osoby o ró¿nym rodowodzie, niekoniecznie narodowoœci czeskiej,
które zamieszkuj¹ na terytorium Czech i s¹ obywatelami tego pañstwa.
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7 Te dwojakie symptomy znalaz³y odzwierciedlenie równie¿ w opisie narodu
czeskiego, sformu³owanym przez Edwarda Lewandowskiego w Pejza¿u etnicznym
Europy: �Czesi s¹ narodem laickim, pragmatycznym, konserwatywnym, demokra-
tycznym, pacyfistycznym i pogodnym. Przed podjêciem decyzji d³ugo siê namy�-
laj¹. W kolejkach stoj¹ spokojnie i cierpliwie. Etos mieszczañsko-protestancki wy-
znacza ich stosunek do pracy i pieni¹dza. W porównaniu z Polakami s¹ mniej
uczuciowi, raczej pozytywistyczni ni¿ romantyczni� (Lewandowski 2004, s. 347).

8 To pierwotne znaczenie utrwali³o siê w jêzyku czeskim, gdzie do tej pory
okre�lenie Czechy nie wystêpuje jako nazwa ca³ego kraju, a jedynie jego praskiej
czê�ci.



W s³ownikach jêzyka polskiego podaje siê niekiedy jeszcze jedno
znaczenie terminu Czech, zwi¹zane z legend¹ o powstaniu pañstwa
po³udniowych i wschodnich s¹siadów Polski. W mitologii s³owiañ-
skiej legendarny za³o¿yciel pañstwa czeskiego nosi³ w³aœnie imiê
Czech (USJP). Znaczenie to znalaz³o równie¿ odzwierciedlenie
w etymologii terminu. Dostêpne dane jêzykowe9 utrwalaj¹ zwi¹zki
nazwy pañstwa czeskiego z pradawnym ukszta³towaniem relacji w³a-
dzy na tym terenie. Przywo³ywane ju¿ ustalenia Aleksandra Brückne-
ra zosta³y potwierdzone przez Józefa Staszewskiego, który w swoim
S³owniku geograficznym dodaje, ¿e w najstarszych Ÿród³ach pisanych
pojawia siê plemiê Czichu-Vindones (Windowie Czechowi), czyli
d³u¿nicy Czecha ze szczepu Wendów. Sk³ania to Staszewskiego do
opowiedzenia siê za tez¹, ¿e nazwa Czechów pochodzi najprawdopo-
dobniej od imienia osobowego wodza plemienia (SG)10.

Synonimy Czecha nie s¹ zbyt liczne. Mo¿na wœród nich wskazaæ
neutralne wyrazy bliskoznaczne, takie jak mieszkaniec Czech czy
obywatel Czech. Obok nich w potocznej polszczyŸnie funkcjonuje po-
pularne okreœlenie nacechowane emocjonalnie – Pepik. To nazwa
uformowana od czeskiego zdrobnienia imienia Józef (czes. Josef,
zdrobnia³e: Pepa), okreœlenie maj¹ce konotacjê negatywn¹ – zabar-
wienie ironiczne11. W stosunku do Czechów u¿ycie tego terminu
œwiadczy o lekcewa¿¹cym nastawieniu mówi¹cego. Okreœlenie to

utrwala równie¿ cechê braku uczciwoœci oraz odpowiedzialnoœci Cze-
chów za swój kraj, bowiem, jak podaje Uniwersalny s³ownik jêzyka
polskiego, s³owo pepik oznacza równie¿ ‘cwaniak, w³óczykij’
(USJP)12.

Wœród zabarwionych stylistycznie synonimów Czecha warto wy-
mieniæ tak¿e okreœlenia o mniejszym zasiêgu wystêpowania: nazwê
czeskie knedle/knedle13, u¿ywan¹ przez polskich robotników pra-
cuj¹cych w Pradze w latach osiemdziesi¹tych XX wieku oraz nazwê
Honziki (Or³oœ 1996, s. 10). Wiêcej przyk³adów przeœmiewczych
okreœleñ naszych po³udniowych s¹siadów dostarczaj¹ historia i litera-
tura, zw³aszcza XIX wieku. Antoni Kroh, badaj¹c pocz¹tki animozji
polsko-czeskich, wspomina równie¿ urzêdników carskich, czêsto na-
rodowoœci czeskiej, którzy masowo nap³ywali do Galicji.

Rzecz prosta owi urzêdnicy, naruszaj¹cy odwieczne polskie porz¹dki, obdarzeni
byli ró¿nymi przezwiskami, które w sposób naturalny rozci¹gano na wszystkich Cze-
chów. Najpierwmówiono �bohmami�. Niebawem dosz³y �wencliczki� (jest to zdrob-
nienie od niemieckiej formy imienia Wenzel, po czesku Václav; �wiêty Wac³aw jest
patronemCzech). Po ukazaniu siê w 1869 roku satyrycznej powie�ci Jana LamaWiel-
ki �wiat Capowicwesz³o w u¿ycie okre�lenie �precliczki�, od nazwiska g³ównego bo-
hatera, Wenzla Pretschlitschka, który sta³ siê uciele�nieniem polskiego stosunku do
czeskich urzêdników w Galicji (Kroh 1992, s. 6).

Dalej autor przypomina równie¿, ¿e na Œl¹sku jako okreœlenie
diab³a niemal powszechnie pojawia siê s³owo czechman (Or³oœ 1996,
s. 7).

Jednym z hiperonimów nazwy Czech jest neutralny leksem S³o-
wianin. Oznacza „przedstawiciela grupy etnicznej wywodz¹cej siê
z ludu praindoeuropejskiego, której potomkowie zamieszkuj¹ dziœ
w Europie œrodkowej (Polacy, Czesi, S³owacy, £u¿yczanie), Wschod-
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12 Praktyczny s³ownik wspó³czesnej polszczyzny notuje równie¿ derywat Pepi-
czek � ¿artobliwe okre�lenie na osobê pochodz¹c¹ z Czech lub tam zamieszka³¹
(PSWP).

13 Praktyczny s³ownik wspó³czesnej polszczyzny pod wyrazem knedliczek notuje
element stereotypowej charakterystyki narodowej: �Typowy Czech potrzebuje piwa,
parówek i knedliczków� (PSWP).

9 S³owniki etymologiczne Wies³awa Borysia (SEJP Bor), Krystyny D³ugosz-
-Kurczabowej (NSEJP) i Andrzeja Bañkowskiego (ESJP) w ogóle nie zawieraj¹
eksplikacji tego terminu.

10 Staszewski zaznacza równie¿, ¿e s³owotwórczo termin Czech wywodzi siê od
pnia czêdo, co oznacza dziecko (SG).

11 Okre�lenie Pepik zosta³o utrwalone równie¿ w literaturze. Jak wyja�nia Antoni
Kroh, �Pepik (zdrobnienie od imienia Józef, por. nasz ksi¹¿ê Pepi, jego matka by³a
z domu Kinská), praski cwaniak, ulicznik o z³otym sercu, odpowiednik paryskiego
gawosza, krakowskiego lub warszawskiego antka albo lwowskiego batiara, jest ty-
pem literackim, stworzonym przez popularnego czeskiego pisarza II po³owy XIX
wieku, Jana Nerudê. Pejoratywny odcieñ tego s³owa pojawi³ siê znacznie pó�niej, ju¿
w XX wieku, i nie jest chyba wynalazkiem czysto polskim� (Kroh 1992, s. 7).



niej (Rosjanie, Ukraiñcy, Bia³orusini) i Po³udniowej (Serbowie, Chor-
waci, S³oweñcy, Macedoñczycy i Bu³garzy)” (PSWP). Jako nadrzêd-
na kategoria wobec Czecha wystêpuje równie¿ nazwa Europejczyk.
Podobnie jak termin S³owianin, wyraz ten s³u¿y konceptualizacji Cze-
cha, jako kogoœ bliskiego, podkreœla siê w nim podobne pochodzenie
etniczne Polaków i Czechów oraz wspóln¹ przynale¿noœæ geogra-
ficzn¹ do kontynentu europejskiego. Wyraz Europejczyk bywa rów-
nie¿ nacechowany stylistycznie, u¿ywany z aprobat¹ mo¿e podkreœ-
laæ silny zwi¹zek z kultur¹ europejsk¹ i jej wartoœciami (ISJP). Na-
wi¹zuj¹c do spostrze¿eñ przypomnianych przez Jerzego Bartmiñskie-
go przy okazji rozwa¿añ o stereotypach narodowych, mo¿na powie-
dzieæ równie¿, ¿e hiperonimem Czecha jest okreœlenie s¹siad, które
w polskim narodowym obrazie œwiata czêsto jest kategori¹ wartoœ-
ciuj¹c¹.

S¹siadów � pisze Bartmiñski � dzieli siê na neutralnych (Czesi, S³owacy, Litwini,
Bia³orusini) i niebezpiecznych, gro�nych, budz¹cych respekt i strach (Niemcy i Ro-
sjanie) (Bartmiñski, Lappo, Majer-Baranowska 2007, s. 267).

W zakresie derywatów przymiotnikowych, stosowanych w odnie-
sieniu do Czechów, najczêœciej wystêpuje okreœlenie czeski, powsta³e
w wyniku derywacji paradygmatyczno-sufiksalnej. Jak podaje defi-
nicja s³ownikowa, „Czeskie jest to, co dotyczy Czech lub nale¿y do
Czechów” (ISJP, SJP Szym). Wyraz czeski mo¿e tak¿e wystêpowaæ
w u¿yciu rzeczownikowym jako skrót wyra¿enia jêzyk czeski14.
W odniesieniu do mieszkañców polsko-czeskiego pogranicza w nie-
których sytuacjach mo¿e byæ równie¿ stosowany przymiotnik œl¹ski.
Wyraz œl¹ski w znaczeniu geograficznym odnosi siê bowiem do Nizi-
ny Œl¹skiej – regionu w po³udniowo-zachodniej Polsce, ale i pó³noc-
no-wschodnich Czechach (PSWP). W praktyce jêzykowej przymiot-
nik œl¹ski jest w Polsce u¿ywany w odniesieniu do po³udniowo-
wschodniej czêœci naszego kraju, którego mieszkañcy pos³uguj¹ siê
dialektem jêzykowym i posiadaj¹ w³asn¹ kulturê. Œl¹ski to zatem

„zwi¹zany ze Œl¹skiem, pochodz¹cy ze Œl¹ska; charakterystyczny, ty-
powy dla Œl¹ska” (SJP Dor).

W grupie wyrazów odnosz¹cych siê do Republiki Czeskiej i jej
mieszkañców wystêpuj¹ tak¿e czasowniki, wa¿ne szczególnie dla
mieszkañców obszaru polsko-czeskiego pogranicza: czechizowaæ
oraz czechizowaæ siê – oba o konotacji jednoznacznie negatywnej.
Pierwszy oznacza narzucanie komuœ czeskiego jêzyka oraz czeskiej
kultury, co mia³o miejsce w XVI wieku na Œl¹sku, drugi – poddawanie
siê wp³ywom czeskim (USJP, PSWP)15.

W zakresie derywatów rzeczownikowych mo¿na wymieniæ okreœ-
lenia typu czeszczyzna, czechista, czechizm, bohemista, bohemizm,
bohemistyka. Neutralny leksem czeszczyzna w sposób syntetyczny
okreœla uznawane przez Polaków specyficzne w³aœciwoœci kultury za-
chodnich S³owian, a w szczególnoœci „w³aœciwoœci jêzyka czeskiego
i kultury czeskiej” (SJP Szym, MSJP). Z kolei wyrazy bohemizm oraz
bohemista pochodz¹ od ³aciñskiej nazwy Czech – Bohemia16 (SWJP)
i charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ czêstotliwoœci¹ wystêpowania w pol-
szczyŸnie oraz mniejszym zró¿nicowaniem pod wzglêdem nacecho-
wania stylistycznego ni¿ ich synonimy: czechizm i czechista. Bohe-
mizm to „wyraz, zwrot lub konstrukcja sk³adniowa przejête z jêzyka
czeskiego lub na nim wzorowane” (USJP). Natomiast s³owo bohemi-
sta wystêpuje w dwóch znaczeniach – w dyskursie naukowym jest
stosowane na oznaczenie specjalisty w dziedzinie bohemistyki,
w polszczyŸnie potocznej nazywa „studenta lub absolwenta kierunku
bohemistyki” (USJP, MSJP). Synonimiczne okreœlenie czechista po-
siada tak¿e inne znaczenie, nacechowane stylistycznie – okreœla
znawcê kultury czeskiej, czeskiego jêzyka, a tak¿e historii i literatury
Czech oraz nauczyciela literatury i jêzyka czeskiego (PSWP). Ostatni
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14 Niektóre s³owniki notuj¹ równie¿ inne, rzeczownikowe, znaczenie tego termi-
nu � czeski to dawny polski pieni¹dz (o ró¿nej warto�ci) (SJP Dor).

15 Rzeczowniki pochodne to czechizacja, czechizowanie, czechizowanie siê
(PSWP).

16 Wyraz bohemia dawniej by³ równie¿ u¿ywany jako synonim bohemy i oznacza³
�bujny, beztroski sposób ¿ycia� (SJP Dor). Dlatego nie wszystkie wyrazy, utworzone
od bohemy bêd¹ wi¹za³y siê z jêzykiem czeskim. Na przyk³ad wyraz bohemizowaæ
oznacza �prowadziæ ¿ycie w stylu bohemy, na�ladowaæ bohemê� (SJP Dor).



wyraz, bohemistyka, wystêpuje w dyskursie naukowym i oznacza
„naukê o jêzyku, historii i kulturze czeskiej” lub „kierunek na uniwer-
sytecie obejmuj¹cy studia w tej dziedzinie” (PSWP, MSJP)17.

Wiele cech sk³adaj¹cych siê na stereotypowy wizerunek Czecha
utrwalonych zosta³o w wyra¿eniach i zwrotach frazeologicznych.
W danych systemowych pochodz¹cych z dawniejszych okresów, no-
towanych w Nowej ksiêdze przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych pol-
skich zawarte zosta³o m.in. przekonanie, i¿ Czechów charakteryzuje
rzetelnoœæ, punktualnoœæ i konsekwencja w wype³nianiu danego s³o-
wa (przys³owie Co za Czech s³owo trzymaæ? obecne w polszczyŸnie
od po³owy XVI wieku)18. Dawno stosowane utarte po³¹czenia wyra-
zowe poœwiadczaj¹ równie¿ oszczêdnoœæ i gospodarnoœæ Czechów,
przejawiaj¹c¹ siê w gromadzeniu bogactwa (Za ka¿dym Czechem stoi
czart z miechem – od XIX wieku); utrwalona zosta³a równie¿ praco-
witoœæ Czechów (Jak i Polak, tak i Czech, by nie robi³, to by zdech³ –
po³owa XX wieku). Inne powiedzenie, Czeski post a polski most,
wszêdzie nierz¹d (od 1852), jest z kolei jêzykowym przejawem nega-
tywnego wizerunku Czechów, poœwiadcza upadek moralny naszych
s¹siadów. We wspó³czesnej polszczyŸnie utartych po³¹czeñ doty-
cz¹cych Czech jest znacznie mniej. S³owniki notuj¹ dwa: czeski b³¹d
– oznaczaj¹ce ‘b³¹d, polegaj¹cy na przestawieniu cyfr lub liter’
(WSFJP) oraz jak w czeskim filmie – wyra¿enie o zabarwieniu ironi-
cznym, odnosz¹ce siê do sytuacji niezrozumia³ej, w której „nikt nic
nie wie, nikt niczego nie rozumie” (WSFJP). I choæ, jak podkreœla
T. Z. Or³oœ, tego rodzaju struktury jêzykowe „nie s¹ […] zabarwione
na ogó³ niechêci¹, lecz raczej ironi¹ z lekkim przymru¿eniem oka”
(Or³oœ 1996, s. 10), to jednak s¹ przejawem utartych w œwiadomoœci
u¿ytkowników jêzyka cech stereotypu bazowego Czechów .

Jak mo¿na wnioskowaæ z powy¿szych rozwa¿añ, wspó³czesny
materia³ jêzykowo-systemowy, zawieraj¹cy zwi¹zek z Czechami, jest

znacznie ubo¿szy ni¿ dawniej. Maleje liczba nazw, u¿ywanych
w odniesieniu do Czechów i ich pañstwa, s³abiej reprezentowana jest
równie¿ grupa zwi¹zków frazeologicznych i przys³ów. Zmienia siê
równie¿ charakter nazw Czechów z dominuj¹cych w przesz³oœci okre-
œleñ pejoratywnych w kierunku popularyzacji nazw neutralnych. Nie
bez znaczenia pozostaj¹ w tym procesie wp³ywy jednocz¹cych siê na-
rodów europejskich oraz popularyzacja podejœcia tolerancyjnego
w stosunku do innych narodowoœci.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wizerunek Czechów wy³aniaj¹cy siê z danych
systemowych obejmuje kilka podstawowych cech bazowych, co po-
zwala stworzyæ doœæ spójny obraz. Wiêksze zró¿nicowanie cech wy-
stêpuje w tekstach ukazuj¹cych sposoby profilowania stereotypu ba-
zowego. Obraz Czecha jest wiêc modyfikowany lub wzbogacany o treœ-
ci szczegó³owe na gruncie ró¿nych dyskursów wyspecjalizowanych.

3. Profile Czecha w dyskursie internetowym wybranych
rozg³oœni radiowych

W badanym dyskursie publicznym mo¿na wskazaæ kilka profili
Czecha. Czêsto wystêpuj¹cym profilem jest p r o f i l C z e c h a j a -
k o o s o b y p r z e d s i ê b i o r c z e j . Mo¿na tu wymieniæ takie ce-
chy bazowe jak zaradnoœæ, oszczêdnoœæ, umiejêtnoœæ podejmowania
w³aœciwych decyzji. Tekst zatytu³owany Pokazali jak zarabiaæ w gór-
nictwie, przygotowany przez dziennikarzy Radia Bielsko, dotyczy ko-
palni wêgla kamiennego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach19.
U¿yty w tytule i lidzie artyku³u leksem pokazaæ zosta³ tutaj wykorzy-
stany w dwóch znaczeniach: pouczyæ kogoœ, ale równie¿ udowodniæ
komuœ coœ (ISJP). Ju¿ sam tytu³ artyku³u sugeruje zatem, ¿e Czechom
nie tylko uda³o siê wyprowadziæ kopalniê z kryzysu, ale tak¿e
osi¹gn¹æ sukces, który mo¿e zawstydziæ poprzednich, polskich w³aœ-
cicieli.
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19 Kopalnia w 2010 roku zosta³a wystawiona na sprzeda¿. ¯aden polski przed-
siêbiorca nie stan¹³ do przetargu, a w³a�cicielem zosta³a firma czeska.

17 Przymiotnikiem pochodnym jest wyraz bohemistyczny, definiowany jako �do-
tycz¹cy bohemistów, bohemistyki� (SJP Szym).

18 Na s³owno�æ Czechów zwraca równie¿ uwagê S. B. Linde (SJP Lin).



W Czechowicach-Dziedzicach Czesi pokazuj¹, ¿e na górnictwie mo¿na zarobiæ
[�]. Nowy w³a�ciciel zza po³udniowej granicy obieca³ modernizacjê zak³adu i s³owa
dotrzyma³. Od 2010 r. zainwestowano ju¿ w �Silesiê� 750mln z³, od nowego roku ko-
palnia bêdzie wykorzystywa³a 100 proc. swoich mo¿liwo�ci wydobywczych, Czesi
mówi¹ o sukcesie. Dlaczego nie potrafi³ tego zrobiæ polski inwestor?! (Radio Bielsko,
22.08.2013).

W koñcowej czêœci przywo³anego fragmentu silnie zaznacza siê
w narracji autorka tekstu. Dziennikarka pozwala sobie na porzucenie
rygorów stylu informacyjnego i wyra¿enie w³asnego stosunku emo-
cjonalnego do opisywanych zagadnieñ. Ostatnie wypowiedzenie
œwiadczy o zaskoczeniu i oburzeniu autorki brakiem umiejêtnoœci, ja-
ki zaprezentowali polscy przedsiêbiorcy.

Czesi w tym profilu jawi¹ siê jako ludzie kompetentni, wykazu-
j¹cy umiejêtnoœæ wspó³pracy z otoczeniem przedsiêbiorstwa oraz
zdolnoœæ do przemyœlanego zarz¹dzania wielk¹ kopalni¹. Kopalnia
jest w artykule stawiana za przyk³ad, godny naœladowania20. Ten
obraz zostaje wzmocniony wypowiedzi¹ wojewody œl¹skiego, Zyg-
munta £ukaszczyka:

Czechowicka kopalnia jest przyk³adem na to, ¿e trzeba siê w firmie dogadaæ �
zarz¹d ze stron¹ spo³eczn¹. �Tutaj dogadano siê ze stron¹ spo³eczn¹ na temat uk³adu
zbiorowego pracy, który mo¿na wykorzystaæ w innych przedsiêbiorstwach górni-
czych. Trzeba tylko chcieæ siê dogadaæ i negocjowaæ ze stron¹ spo³eczn¹. Tu jest do-
bry klimat i dobry przyk³ad� � mówi £ukaszczyk (Radio Bielsko, 22.08.2013).

Profil Czecha jako dobrego przedsiêbiorcy uwidacznia siê tak¿e
w szeregu artyku³ów poœwiêconych polsko-czeskiej wspó³pracy w za-
kresie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej po obu stronach grani-
cy. Na przyk³ad tekst Biznes na polsko-czeskim pograniczu omawia
przebieg konferencji poœwiêconej wspó³pracy gospodarczej na tere-
nach przygranicznych, zorganizowanej w G³ubczycach. Krótka forma
sprawozdania zilustrowana zosta³a materia³em dŸwiêkowym, zawie-
raj¹cym wypowiedzi cz³onków zarz¹du Czesko-Polskiej Izby Hand-
lowej, samorz¹dowców oraz biznesmenów, bior¹cych udzia³ w sesji.

W artykule pokazano zaanga¿owanie obu krajów w poprawê wa-
runków prawno-administracyjnych oraz jêzykowych, u³atwiaj¹cych
wkroczenie przedsiêbiorców na s¹siedni rynek21.

Czêstym profilem jest równie¿ p r o f i l C z e c h a j a k o d o -
b r e g o p a r t n e r a P o l a k ó w. Uwidaczniaj¹ siê w nim takie ce-
chy bazowe jak: silna motywacja do wspó³pracy z Polsk¹, owocuj¹ca
konkretnymi dzia³aniami, umiejêtnoœæ podejmowania inicjatywy,
zdolnoœci organizacyjne oraz interpersonalne. Taki obraz Czechów
wystêpuje najczêœciej w informacjach dotycz¹cych wydarzeñ kultu-
ralnych i sportowych. Na przyk³ad w tekœcie Puchar Œwiata w Wiœle
(Radio Bielsko) zaanga¿owanie Czechów w przygotowany razem
z Polakami projekt zawodów narciarskich polega na szybkim przy-
st¹pieniu do dzia³ania:

Szef Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego, Apoloniusz Tajner marzy o tym, ¿eby w
przysz³o�ci Polska i Czechy mocniej zaznaczy³y siê na mapie Pucharu. [�] Dzi� do
Wis³y przyje¿d¿aj¹ szefowie czeskiego zwi¹zku narciarskiego i razem z naszymi
dzia³aczami bêd¹ na ten temat rozmawiaæ ze �wiatowymi w³adzami (Radio Bielsko,
9.01.2013).

Czesi pokazani zostaj¹ jako osoby potrafi¹ce dostrzec i wykorzy-
staæ pojawiaj¹ce siê szanse na wspó³pracê z Polsk¹. Ich zaanga¿owa-
nie w realizacjê wspólnego celu wymaga jednak niekiedy poœwiêce-
nia. Artyku³ Czerwone œwiat³o dla nowego mostu œwiadczy o umie-
jêtnoœci podejmowania wspó³pracy w sytuacji niepewnoœci i ryzyka.
W artykule Czerwone œwiat³o dla nowego mostu czytamy o polsko-
czeskich staraniach o budowê nowego mostu, ³¹cz¹cego dwa brzegi
Olzy. Projekt nie uzyska³ dofinansowania, co jednak nie zniechêci³o
w³adz polskich i czeskich do podjêcia starañ o realizacjê projektu
w przysz³oœci:

3837

20 Por. definicjê s³owa przyk³ad w ISJP.

21 W tym profilu mie�ci siê równie¿ wizerunek Republiki Czeskiej jako kraju,
w którym system prawno-administracyjny jest mniej skomplikowany ni¿ w Polsce,
z czego chêtnie korzystaj¹ przedsiêbiorcy z polsko-czeskiego pogranicza. Zob.
http://www.radio.opole.pl/wazne/na-pograniczu-polsko-czeska-wspolpraca-ale-tez-
-zabawa.html.



Teraz ju¿ wiadomo, ¿e do inwestycji nie dojdzie. Projekt nie zakwalifikowa³ siê
do dofinansowania ze �rodków unijnych. W³adze Cieszyna i Czeskiego Cieszyna
odst¹pi¹ wiêc od realizacji pomys³u. Niewykluczone jednak, ¿e wróc¹ do tego tematu
w przysz³o�ci (Radio Bielsko, 6.06.2013).

Wspó³praca z Czechami ukazywana jest jako udana, przebiegaj¹ca
prê¿nie i przynosz¹ca efekty. W artykule Wspó³praca transgraniczna
Polska-Czechy w remontowaniu dróg, opublikowanym na stronach
Radia Opole, czytamy:

Samorz¹dowcy z po³udnia Opolszczyzny oraz Kraju O³omunieckiego zwieraj¹
szyki. Razem chc¹ wystêpowaæ o unijne wsparcie modernizacji dróg na pograniczu
polsko-czeskim. [�] Samorz¹dowcy z pogranicza polsko-czeskiego chc¹ zabiegaæ
o unijne dofinansowanie dróg w zarz¹dzie powiatu prudnickiego i nyskiego oraz
gmin G³ucho³azy, Mikulowice, Zlate Hory, a tak¿e Kraju O³omunieckiego (Radio
Opole, 6.08.2013).

Wyra¿enie zwieraæ szyki powsta³o jako kontaminacja zwrotu zwie-
raæ szeregi i wyra¿enia zwarty szyk (ISJP). W tym kontekœcie ma jed-
nak spe³niaæ funkcjê przypisan¹ pierwszemu ze wskazanych Ÿróde³:

Je�li jaka� organizacja zwiera szeregi, to umacnia siê i przygotowuje do konfron-
tacji (ISJP).

W ten sposób podkreœlona zostaje determinacja obu stron w walce
o uzyskanie wsparcia finansowego potrzebnego do realizacji
wspólnego celu22.

Wspó³pracy polsko-czeskiej sprzyja rosn¹ce zainteresowanie Cze-
chów pó³nocnymi s¹siadami. W badanych tekstach daje siê wyodrêb-
niæ profil Czecha jako t u r y s t y z a i n t e r e s o w a n e g o P o l -

sk¹. W artykule Na pograniczu polsko-czeska wspó³praca, ale te¿ za-
bawa Czechy zostaj¹ przedstawione jako kraj, którego mieszkañcy
zaczynaj¹ interesowaæ siê Polsk¹ równie¿ w zakresie organizacji
w³asnych gospodarstw domowych.

Turystyka to element najbardziej widoczny w polsko-czeskich kontaktach. Zmie-
niaj¹ siê jednak pewne proporcje. � Czesi coraz chêtniej odwiedzaj¹ przygraniczne
miejscowo�ci w Polsce, robi¹c u nas zakupy � mówi burmistrz G³ucho³az. � Wiê-
kszo�æ kupuj¹cych po stronie Polski to w³a�nie Czesi. W G³ucho³azach w godzinach
rannych, zw³aszcza w sobotê, s³yszy siê w zdecydowanej wiêkszo�ci jêzyk czeski.
Nasi s¹siedzi nie tylko robi¹ u nas zakupy, ale te¿ korzystaj¹ ze skupu makulatury.
Sam widzia³em, jak jedna z osób przyjecha³a wy³adowanym makulatur¹ samocho-
dem, sprzeda³a j¹, a potem zostawi³a te pieni¹dze w G³ucho³azach � t³umaczy go�æ
Radia Opole (Radio Opole, 23.08.2013).

W powy¿szym fragmencie podkreœlona zostaje, znana ze stereoty-
powego wizerunku Czecha, cecha oszczêdnoœci Czechów oraz umie-
jêtnoœæ przemyœlanego gospodarowania posiadanymi zasobami, tak¿e
w organizacji ¿ycia domowego.

Analizowany materia³ wskazuje równie¿ na dwie cechy incyden-
talnie przypisywane Czechom. Pierwsza to obraz Czech jako kraju
o restrykcyjnych przepisach ruchu drogowego oraz wysokich karach
za wykroczenia. Traktuje o tym artyku³ Jak nie otrzymaæ »pokuty« od
czeskiego policjanta? (Radio Opole, 18.07.2013). Leksem pokuta zo-
sta³ u¿yty w mniej popularnym znaczeniu, jako kara za jakieœ wykro-
czenie (ISJP). Artyku³ zawiera informacje o ró¿nicach w polskim
i czeskim prawie o ruchu drogowym. Inn¹ cech¹, która pojawi³a siê
w analizowanym materiale, jest zainteresowanie Czechów wyœcigami
motocyklowymi. Z kolei artyku³ Wyœcig uliczny motocykli, który sta-
nowi zapowiedŸ polskich zawodów zorganizowanych w Cieszynie,
staje siê okazj¹ do charakterystyki upodobañ Czechów.

Chodzi równie¿ o propagowanie bezpiecznej jazdy w�ród motocyklistów. Poka-
zanie, ¿e mo¿na siê �cigaæ, ale w ¿adnym razie nie w ruchu drogowym nara¿aj¹c sie-
bie i innych kierowców na niebezpieczeñstwo. Takie imprezy nie s¹ popularne
w naszym kraju, lubuj¹ siê w nich za to nasi po³udniowi s¹siedzi-Czesi. (Radio Biel-
sko, 30.08.2013 r.)
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22 Wspó³praca dotyczy te¿ inicjatyw kulturalnych. Np. �Lato na pograniczu�,
wydarzenie, któremu oprócz wystêpów polskich i czeskich zespo³ów muzycznych,
towarzyszy³o wiele imprez plenerowych i zawodów sportowych. Patronat medialny
nad wydarzeniem objê³o Radio Opole. Inne polsko-czeskie inicjatywy, omawiane w
analizowanych tekstach, to piknik karate w G³ubczycach czy piknik kolejowy w
Rac³awicach, Wystawa Twórców Ludowych oraz Rzemios³a Artystycznego Pogra-
nicza Polsko � Czeskiego w Prudniku, polsko-czeskie miasteczko ruchu drogowego
w Prudniku.



Leksem lubowaæ siê œwiadczy o du¿ym zainteresowaniu, wrêcz
zami³owaniu naszych po³udniowych s¹siadów do organizacji imprez
propaguj¹cych bezpieczeñstwo jazdy na motocyklach. Metonimiczne
u¿ycie nazwy Czesi w przytoczonym fragmencie œwiadczy o chêci
ukazania szerokiego zasiêgu praktyk organizowania wyœcigów moto-
cyklowych i uznania ich za swoist¹ cechê narodow¹ Czechów.

Negatywny obraz Czechów pojawia siê w analizowanym mate-
riale tekstowym rzadko i jest najczêœciej ograniczony do kilku przed-
stawicieli tego narodu. Artyku³ Do Polski na rowery dotyczy kra-
dzie¿y jednoœladów dokonanej przez trzech obywateli Czech. W ar-
tykule nie pojawiaj¹ siê jednak okreœlenia sprawców, które mia³yby
charakter wartoœciuj¹cy:

3 mieszkañców czeskiej Karwiny zatrzymano po krótkim po�cigu tu¿ przed gra-
nic¹. Uciekali z rowerami, które ukradli w Pogwizdowie. [�] Zatrzymano 3 mê¿-
czyzn w wieku od 26 do 39 lat. [�] Czesi z Karwiny us³yszeli zarzuty kradzie¿y
zw³amaniem.Grozi im kara do 10 lat pobytu za kratkami. (RadioBielsko, 9.05.2013).

Podanie narodowoœci sprawców podyktowane jest wymogami
dziennikarskiego obiektywizmu. Odgrywa jednak drugoplanow¹ rolê
w artykule. Poœwiadcza to fakt, ¿e dopiero w ostatnim akapicie dowia-
dujemy siê, i¿ przestêpcy s¹ obywatelami Czech. Równie¿ tytu³ ar-
tyku³u nie zdradza narodowoœci sprawców kradzie¿y.

Narodowoœæ czeska sprawców przestêpstwa silniej zaakcentowa-
na zosta³a w artykule Gang handlarzy broni¹ rozbity, opublikowanym
na stronie internetowej Antyradia. R e p u b l i k a C z e s k a u k a -
z a n a j e s t w n i m j a k o k r a j n i e b e z p i e c z n y, w k t ó -
r y m d z i a ³ a w i e l e g r u p p r z e s t ê p c z y c h. Czesi ukazani s¹
tak¿e jako organizatorzy i szefowie gangu handlarzy broni¹:

10 osób zatrzymali funkcjonariusze CB� w sprawie handlu broni¹, sprowadzan¹
dla grup przestêpczych z Czech � poinformowa³ w �rodê PAP rzecznik ma³opolskiej
policji Dariusz Nowak. Z ustaleñ policji wynika, ¿e na terenie Czech funkcjonowa³
rezydent, który zajmowa³ siê zaopatrzeniem w broñ. Broñ by³a potem sprzedawana
w Polsce cz³onkom grup przestêpczych, jej cena wynosi³a ok. 6 tys. z³ za sztukê. Jak
poinformowa³a PAP rzeczniczka Prokuratury Okrêgowej w Krakowie Bogus³awa
Marcinkowska, w prowadzonymw tej sprawie �ledztwie podejrzanych jest ³¹cznie 11

osób. Jedenastym podejrzanym jest obywatel Czech, zatrzymany na terenie swojego
kraju (Antyradio, 27.02.2013).

Negatywnemu obrazowi czeskich przestêpców przeciwstawiony
zostaje wizerunek czeskiej policji, podejmuj¹cej efektywn¹ pracê nad
powstrzymaniem rozwoju przestêpczoœci w Republice Czeskiej. Jak
czytamy dalej:

Centralne Biuro �ledcze wspó³pracuje w tej sprawie z policj¹ czesk¹, która
w listopadzie ubieg³ego roku zatrzyma³a obywatela Republiki Czeskiej bezpo�rednio
zwi¹zanego z grup¹ przestêpcz¹, podejrzanego o handel broni¹ i amunicj¹ (Antyra-
dio, 27.02.2013).

Z inn¹ perspektyw¹ spotykamy siê na stronach internetowych roz-
g³oœni katolickiej, Radio Anio³ Beskidów. Czesi pojawiaj¹ siê tutaj
w kontekœcie wydarzeñ zwi¹zanych z ¿yciem religijnym. Wy³ania-
j¹cy siê z tych artyku³ów p r o f i l c z e s k i c h k a t o l i k ó w j a k o
o s ó b s i l n i e z a a n g a ¿ o w a n y c h w ¿ y c i e r e l i g i j n e
pozwala w pewien sposób prze³amaæ stereotypowy wizerunek Czech
jako kraju laickiego. W artykule Stonawa: poœwiêcenie pojazdów
w Czechach czytamy m.in.:

Stonawskie po�wiêcenie pojazdów od trzech lat cieszy siê spor¹ popularno�ci¹
[�] Stonawskie po�wiêcenie pojazdów cieszy siê du¿a popularno�ci¹ równie¿ w�ród
Polaków, których podczas tego obrzêdu jest zwykle wiêcej, ni¿ Czechów. O ile
po�wiêcenie pojazdów w ko�cio³ach w Polsce nie jest niczym nadzwyczajnym to
w laickich Czechach to niecodzienny obrzêd (Radio Anio³ Beskidów, lipiec 2013).

Artyku³ akcentuje cenion¹ w religii katolickiej umiejêtnoœæ dawa-
nia œwiadectwa swojej wiary poprzez udzia³ w praktykach religijnych.
Poœrednio zwraca siê równie¿ uwagê na doœæ ograniczone formy ¿ycia
religijnego, oferowane katolikom w Czechach.

Z uwagi na stosunkowo niewielk¹ iloœæ wydarzeñ religijnych po
stronie czeskiej pogranicza, w Radiu Anio³ Beskidów czêsto pojawia-
j¹ siê informacje, których Czesi s¹ jedynie wspó³uczestnikami, nie zaœ
inicjatorami. Na przyk³ad artyku³ Pielgrzymka z Zaolzia na Jasnej
Górze zawiera informacjê, ¿e choæ jest to pielgrzymka Polaków
z Zaolzia, to uczestnicz¹ w niej tak¿e Czesi. Wymiar ich uczestnictwa
staje siê tym wa¿niejszy, ¿e dotyczy pielgrzymki w intencji:
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[...] ¿eby Polacy z Czechami umieli ¿yæ, ¿eby nasze rany z przesz³o�ci, przede
wszystkim sprzed ostatnich 100 lat siê zagoi³y, uzdrowi³y, ¿eby�my mogli znowu
tworzyæ wspólnotê braci i sióstr katolików kochaj¹cych Boga szczerym sercem (Ra-
dio Anio³ Beskidów, 25.08.2013).

W ten sposób pokazuje siê czeskich katolików jako ludzi chc¹cych
prze³amywaæ stereotypy, gotowych zapomnieæ o konfliktach z przesz³o-
œci i chêtnych do budowania trwa³ego porozumienia miêdzy narodami.

Jedyny tekst poœwiêcony wydarzeniom religijnym, wspó³organi-
zowanym przez czeskie duchowieñstwo, to artyku³ Modlitwa na
Trójstyku. Traktuje on o kolejnej, pi¹tej ju¿ mszy œwiêtej w intencji
jednoœci i pokoju, odprawionej w miejscu, gdzie ³¹cz¹ siê granice
trzech pañstw. Uroczystoœæ zorganizowa³y dla swoich wiernych trzy
s¹siaduj¹ce ze sob¹ diecezje: opawsko-ostrawska w Czechach, ¿yliñ-
ska na S³owacji i bielsko-¿ywiecka w Polsce. Czynny udzia³ ducho-
wieñstwa czeskiego znalaz³ wyraz w informacji o tym, ¿e kazanie
podczas uroczystej mszy wyg³osi³ w³aœnie ordynariusz diecezji opaw-
sko-ostrawskiej:

Duchowny z Czech podkre�li³, ¿e modlitwa na Trójstyku nosi wymiar symbolicz-
ny i jest znakiem dla ca³ej Europy, jak nale¿y budowaæ wzajemne relacje (Radio
Anio³ Beskidów, 24.08.2013).

W artykule podkreœlony zosta³ fakt, i¿ czeskie duchowieñstwo
dostrzega potrzebê podejmowania wspó³pracy miêdzy narodami,
opowiada siê po stronie pokoju, jest chêtne do budowania relacji reli-
gijnej miêdzy Czechami a ich s¹siadami (w tym Polsk¹).

4. Wnioski

Ka¿da z analizowanych rozg³oœni radiowych na swój sposób sto-
sunkuje siê do funkcjonuj¹cego w œwiadomoœci spo³ecznej stereotypu
bazowego Czecha. Wyodrêbnione profile s¹ zale¿ne przede wszyst-
kim od tego, jak¹ rolê w przedstawianych w artyku³ach wydarzeniach
pe³ni¹ obywatele Republiki Czeskiej – styl artyku³ów informacyjnych
wymaga bowiem ukazania bohaterów zdarzenia zgodnie z rzeczywi-

stoœci¹. W szczególnych przypadkach wyró¿nione profile s¹ tak¿e po-
dyktowane lini¹ programow¹ rozg³oœni.

Przygl¹daj¹c siê przeprowadzonym analizom, mo¿na stwierdziæ
wyraŸnie pozytywny wizerunek Czechów wy³aniaj¹cy siê z badanego
materia³u tekstowego. Stosunkowo najbardziej korzystny obraz Cze-
chów przedstawiony jest w dyskursie religijnym, reprezentowanym
przez rozg³oœniê Radio Anio³ Beskidów. Jest to zwi¹zane z wyznawa-
nymi przez dziennikarzy tej rozg³oœni wartoœciami chrzeœcijañskimi,
co przejawia siê w wyrozumia³oœci i dostrzeganiu dobra w postawach
i dzia³aniach bohaterów zdarzeñ. Pozytywne wartoœciowanie czes-
kich katolików wsparte jest równie¿ charakterystycznym dla dyskursu
religijnego s³ownictwem, u¿ytym na okreœlenie zdarzeñ, w których
bior¹ udzia³ Czesi: np. iœæ z wielk¹ mi³oœci¹, uzdrowienie ran, wspól-
nota braci i sióstr katolików kochaj¹cych Boga szczerym sercem, wy-
ra¿aæ ³¹cznoœæ z krajem, wnosiæ ewangeliczn¹ mi³oœæ i pokój, budo-
wanie mostów miêdzy narodami.

W wizerunku Czechów wy³aniaj¹cym siê z dyskursu lokalnej roz-
g³oœni Radio Bielsko i regionalnej rozg³oœni Polskiego Radia – Radio
Opole równie¿ przewa¿aj¹ cechy pozytywne. Warto zaznaczyæ, ¿e
obie rozg³oœnie stawiaj¹ sobie podobne cele programowe. Radio
Opole jako rozg³oœnia publiczna realizuje cele ustawowe, które na-
kazuj¹ m.in. rzetelnie ukazywaæ ca³¹ ró¿norodnoœæ wydarzeñ i zja-
wisk w kraju i za granic¹, s³u¿yæ rozwojowi kultury, nauki i oœwiaty,
ze szczególnym uwzglêdnieniem polskiego dorobku intelektualnego
i artystycznego, a tak¿e uwzglêdniaæ potrzeby mniejszoœci narodo-
wych i grup etnicznych. Artyku³y informacyjne na stronach tej roz-
g³oœni dostarczaj¹ zatem wiedzy na temat bardzo wielu wydarzeñ,
równie¿ zwi¹zanych z mieszkañcami polsko-czeskiego pogranicza
i czesk¹ grup¹ etniczn¹. Z kolei Radiu Bielsko przyœwiecaj¹ cele radia
lokalnego. Jest to rozg³oœnia, która pragnie dostarczaæ swoim odbior-
com jak najwiêcej informacji z regionu oraz podejmowaæ akcje
spo³eczne na rzecz mieszkañców Podbeskidzia.

Obecna we wspó³czesnym wizerunku stereotypowym Czechów
ambiwalencja w badanym dyskursie publicznym niemal zanika. Nie
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pojawiaj¹ siê takie cechy jak fa³szywoœæ, brak ¿yczliwoœci wobec Po-
laków, tchórzostwo, egoizm czy interesownoœæ. Negatywne cechy
Czechów dotycz¹ laicyzmu i zwi¹zków z dzia³alnoœci¹ przestêpcz¹,
natomiast pojawiaj¹ siê w badanym materiale marginalnie23. Z kolei
znane z wizerunku stereotypowego cechy pozytywne , takie jak roz-
waga Czechów, ich pracowitoœæ, zaradnoœæ i oszczêdnoœæ zostaj¹
w dyskursie publicznym uzupe³nione o przedsiêbiorczoœæ, umiejêt-
noœæ podejmowania dobrych decyzji, zdecydowanie w dzia³aniu, od-
wagê, zainteresowanie Polsk¹ i realizacj¹ wspólnych celów na terenie
polsko-czeskiego pogranicza.

W zakresie leksyki mo¿na powiedzieæ, ¿e w badanym materiale
najczêœciej pojawia³y siê takie okreœlenia bliskoznaczne jak mieszka-
niec Czech, czy obywatel Czech/Republiki Czeskiej. W badanym ma-
teriale nie pojawi³y siê natomiast nacechowane pejoratywnie okreœle-
nia Czechów – ironiczne czy te¿ piêtnuj¹ce. Wynika to z nadrzêdnej
w stylu informacyjnym zasady obiektywizmu treœci i formy. Badany
dyskurs poœwiadcza tak¿e dominacjê etnonimów Republika Czeska
i Czechy wœród polskich nazw naszych po³udniowych s¹siadów.
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23 Na 36 poddanych badaniu artyku³ów, negatywny obraz Czechów zosta³ wy-
ra¿ony jedynie w dwóch.
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