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Abs tract
At the beginning of the present article the period when dia lec tol ogy was stilltaking shape is mentioned. Oc ca sional de scrip tions of dialects were initially un sys -tem atic and did not go beyond the pos si bili ties of grasping a problem meth od ol ogi -cally as it was common for 19th century lin guis tics. The approach of neo gram mari ans(also young gram mari ans) was bene fi cial in the sense that the phenomena weredescribed in detail, con sis tently and to a large extent truly; the first works on dia lec tol -ogy were very accurate and lin guis tic phenomena were fairly and suf fi ciently pre-sented in them. The wider sci en tific community was en cour aged to collect dialectalmaterial mainly by the or gan iz ers of an eth no graphic ex hi bi tion, relating to thematerial and spiritual culture of Czech, Moravian and Slovak people (in the broadercontext of Slavic culture), which was held in 1895. Fur ther more, in the article aredescribed the results of the inter-war Czech dia lec tol ogy which mainly includes com -pre hen sive studies by Bohuslav Havránek and Václav Vážný. The new concept ofdia lec tol ogy was marked by the struc tur al ism.
V článku se píše nejdřív o době, kdy se dia lek tolo gie teprve utvářela. Příležitostné popisy dialektů byly zprvu ne sys te ma tické a nepře sa ho valy rámec možností meto-dologického uchopení problému běžný v lingvis tice 19. století. Přístup mla do gra ma -tiků byl přínosem v tom smyslu, že popisoval jevy detailně, soustavně a vcelku prav-

divě; první dia lek tologické práce byly velmi přesné a jazykové jevy byly v nich po-ctivě a v do statečném rozsahu prezen továny. Ke sběru nářečního materiálu povzbudi-
li širší odbornou veřejnost hlavně or gan izátoři vlas tivědné výstavy týkající se ma -teriální i duchovní kultury českého, mo ravského a slov en ského lidu (v širším kon-textu kultury slovanské), která se konala v r. 1895. Dále jsou v článku přiblíženy vý-sledky meziválečné české dia lek tolo gie, ke kterým patří hlavně obsáhlé studie Bohu-slava Havránka a Václava Vážného. Nové pojetí dia lek tolo gie se neslo v duchu struk -tu ral ismu.

Wpro wa dze nie
W ni nie j szym opra co wa niu kon tynu u je my cha ra kte ry stykę cze -

skiej dia le kto lo gii, a pre cy zy j nie rzecz uj mując, ma my za miar przed -
sta wić jej osiągnię cia, przed miot ba dań oraz eta py roz wo ju. Na wstę -
pie pra gnie my pod kre ślić, że to, jak dia le kto lo gia cze ska wcze ś niej
ob cho dziła się z tery to rial ny mi od mia na mi ję zy ka et ni cz ne go, nie za -
wsze jest zgod ne z dzi sie j szym ro zu mie niem te go za gad nie nia, dla te -
go wie le po ni żej po da nych prac diale ktolo gi cz nych (opi so wych,
karto gra fi cz nych, leksy kogra fi cz nych) od no si się rów nież do od mian, 
któ re nie co pó ź niej (a osta te cz nie po II wo j nie świa to wej) stały się
czę ścią in ne go su we ren ne go ję zy ka słowia ń skie go – słowa c kie go. Ze
wzglę du na sto sun ko wo długi okres roz wo ju tej dys cy p li ny języ koz -
na w czej, pod czas któ re go do cho dziło do zmian te o rii i me tod ba da w -
czych, oraz na znaczną li cz bę języ koz na w ców i ró ż no rod ność po dej -
mo wa nych przez nich te ma tów, po sta nowi li śmy roz dzie lić przy go to -
wa ny ma te riał na dwa ar ty kuły, dla te go naj nowszą hi sto rię i aktu a l ne
za da nia cze skiej dia le kto lo gii omó wi my w na stę p nym te k ście. 
1. Naj sta r szy etap rozwoju dia le kto lo gii czeskiej

Śledząc ewo lu cję „my śli diale ktolo gi cz nej” w języ ko z na wstwie
cze skim, opu sz cza my okres po prze dzający od ro dze nie na ro do we
(diale kto lo gie předobrozenecká) ze wzglę du na fakt, że na uko wa dia -
le kto lo gia nie miała się wte dy je sz cze na czym opie rać. Sto so wa ne
wcze ś niej w gra ma ty kach opi so wych i in nych pra cach języ koz na w -
czych po ję cie dia le ktu nie miało dzi sie j sze go zna cze nia. Jan Bla ho-
slav, przed sta wi ciel cze skiej re fo r ma cji, au tor pra cy Gram ma ti ca čes-

133 134

„Bo he mi sty ka” 2016, nr 2, ISSN 1642–9893



ká (1571) za wie rającej (ko ń co wy) roz dział za ty tułowa ny De dia le c -
tis, uży wając wy ra zu dia le kty oraz wy mie niając „Bo e mi ca dy a le c -
tus”, „Slovenský dy a le c tus” i „Polský dy a le c tus”, miał na my śli po
pro stu ję zy ki lub in ne wię ksze ze społy języ kowo- gwa ro we. Au tor po -
chle b nie wy ra żał się na te mat ję zy ka cze skie go, któ ry uwa żał za „wy -
god ny” (dosłow nie: prostranný), któ re mu nie po trze b ne jest „nepěkné
skrze nos mluvení” do strze ga ne u sąsied nich Po la ków, któ rzy „ja-
kýms nám nepříjemným huhnáním ve l mi sobě svůj ho vor kazí” (Bla -
ho s lav 1991, s. 369)1.

Kla sy fi ka cja i cha ra kte ry styka ty ch że „dia le któw” od zwie rcie d la
za rów no nie gdy sie j szy po ziom wie dzy z za kre su języ koz na w stwa,
jak rów nież spe cy fi cz ne po j mo wa nie do stę p nych in fo r ma cji. Choć
opi sy te mogą dziś wy woływać uśmiech, przy znać na le ży, że uczy nio -
ne na ów czas spo strze że nia były cen nym osiągnię ciem ba da w czym2. 

Fun da men ty na uko wej dia le kto lo gii zo stały położo ne do pie ro pod
ko niec XIX w., w okre sie ba dań „praw głoso wych” pro wa dzo nych
przez młodo gra ma ty ków, pie r wo t nie nie mie c kich. Rów nież cze s cy
młodo gra ma ty cy, w myśl pozy tywi sty cz nej fi lo zo fii i me to dy ling wi -
sty cz nej, do cie rającej prze de wszy stkim z Li p ska i Wied nia, po le ga li
na nie za wod nym ma te ria le ję zy ko wym, za no to wa nym w te re nie lub
za czer p nię tym z mia ro da j nych źró deł (słow ni ki, ar ty kuły opub li ko -
wa ne w li te ra tu rze fa cho wej, ko re spon dencja z fol klo ry sta mi, ew. nie -
któ re dzieła li te ra ckie), na ma te ria le su mien nie opra co wa nym i szcze -
gółowo opi sa nym3. Choć wa lo rów pozy tywi sty cz nej dia le kto lo gii

przełomu XIX i XX w. jest wie le, wspo mnieć na le ży o pe w nym bra ku
syn te ty zujących wnio sków i uo gó l nień. Ba da nia były pro wa dzo ne
wy bió r czo, opi sy, choć bar dzo dokład ne, do ty czyły mnie j szych re gio -
nów, in fo r ma cje były zato mi zo wa ne (czę sto uży wa się okre śle nia
„deskriptivní ato mi s mus”). Nie uw z ględ niano też kry te rium kon tek-
stu sytu acy j ne go, płasz czy z ny sty lo wej te kstu itp. 

Dru gi wa ż ny krok w kie run ku dia le kto lo gii upra wia nej w spo sób
na uko wy uczy ni li ba da cze fran cu s cy (Ju les Gil liéron, Ed mond Ed -
mont, Al bert Da u zat), pre ku r so rzy języ koz na w stwa are a l ne go (ge o -
gra fii ling wi sty cz nej)4, któ re go początki się gają pie r wszych dwu de -
kad XX w.5 W pie r wo t nym po dej ściu au to rów opra co wań języ koz na -
w czych do pro ble ma ty ki dia le któw prze ja wia się na dal zna cz ne zaan -
ga żo wa nie emo cjo na l ne. Nie jed no krot nie kie ro wa no się wa lo ra mi
este ty cz ny mi mo wy lu du cze skie go (mo ra wskie go, śląskie go itd.),
któ ra raz wy da wała się ład na (libá), in nym ra zem brzy d ka (šeredná);
„no r ma l na”, „zwykła” lub dzi wa cz na (podivná); god na usza no wa nia
al bo zasługująca na kry ty kę. Upra wia nie dia le kto lo gii na większą
skalę przy niosło do pie ro in sty tu cjo nalne wspa r cie tej dys cy p li ny ję -
zykoz na w czej. Ale pomi mo no we go kli ma tu społecz ne go na wet
w pie r wszych dzie się cio le ciach XX w. dia le kto lo gia tra kto wała dia -
lekty i gwa ry wyłącz nie ja ko od mia ny „lu du wie j skie go”. 

Za pre ku r so ra „cze skiej” dia le kto lo gii (cze skiej, zgod nie z po wy -
żej przed sta wioną cze sko- mo ra wsko-słowacką per cepcją „dia le ktu
cze skie go”) uwa ża się Alo i sa Vojtěcha Šemberę (1807–1882), któ ry
je sz cze w cza sach po prze dzających ba da nia Ge o r ga We nke ra, bo
w latach 1863–1864, sporządził ma pę ję zy kową na zwaną Ma pa Země
moravské s částmi pohraničnými Sle z ska, Čech a Ra ko us, z któ rej ko -
rzy sta li je go na stę pcy, oraz na pi sał i opu b li ko wał roz pra wę na ukową
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4 Niektóre źródła (np. Hlavsová 1984b) uważają za początek tego nurtu
terenowe badania gwar Nadrenii prze pro wa dzo ne przez Georga Wenkera w 1876 r., 
zmierza- jące do karto grafi cz ne go opra co wa nia uzy ska ne go materiału ję zy ko we go
(Sprach- atlas des Deutschen Reichs, 1876–1888), inne – dopiero La géographie
lin gui sti que Alberta Dauzata (1922).

5 Pomijamy znaną teorię falową Johanesa Schmidta z lat sie dem dzie siątych XIX w.

1 Za niewłaściwą uważa zresztą autor każdą wymowę oprócz czeskiej. Do
Morawian odnosi się np. ten oto wniosek: „Moravané ačkoli českým jazykem
mluví, však ne tak pěkně a slušně vyříkají slov někteří […] zvlášť na Hané, velmi
usta otvírají, a naberouce některé litery hlaholu plná usta, jaks nezpůsobně mluví”
(Bla ho s lav 1991, s. 370).

2 Nawet w pojęciu Dobrovskiego „bömischer Dialekt (mit dem Mährischen und
Slowakischen)” to to samo, co wcześniejszy „Boemica dyalectus” w ujęciu autora
Gramatiky české (por. Kloferová 2007, s. 340).

3 Do grona czeskich młodo gra ma ty ków zalicza się szczególnie Jana Gebauera
(1838–1907) oraz Oldřicha Hujera (1880–1942).



za ty tułowaną Základové dia le kto lo gie československé (czy li Pod sta -
wy dia le kto lo gii cze sko- mo ra wsko-słowa c kiej)6. Sam Šembera po -
cho dził z Vy so kie go Mýta, a więc z Czech północno - ws chod nich,
gimna zjum sko ń czył w mie j s co wość Litomyšl, stu dia – w Pra dze.
Pra co wał w Br nie, Ołomu ń cu, Wied niu, a ma te riał ję zy ko wy zdo by -
wał, pod ró żując po „zie miach cze skich” lub drogą ko re spon den cyjną
– od gro na swo ich przy ja ciół, do któ rych na le że li m.in. Ka rel Jaromír
Er ben lub Božena Němcová (Hlavsová 1987, s. 76–77; Klo fe rová
2007, s. 342). War to zwró cić uwa gę na pre cy zyjną, „šemberowską”
kla sy fi ka cję dia le któw i gwar opartą na kry te rium ich usy tu o wa nia
geo gra ficz ne go, rza dziej – na ce chach na tu ry etno gra fi cz nej. Zespół
ję zy kowy czesko-mo rawsko-słowa cki dzie li au tor na na rze cza, w da l -
szej ko le j no ści wy mie nia kon kre t ne ze społy dia le kta l ne (w l. poj.,
czy li (to) nářečí): cze skie, mo ra wskie i słowa c kie, po czym ka ż de
z nich dzie li na po szcze gó l ne pod rze cza (w l. mn. (ta) podřečí, według 
niem. Un ter ren dung), by w ko ń cu do trzeć do lo ka l nych ró ż no rze czy
(různořečí)7. Šembera ce l nie zro zu miał spe cy fi cz ny cha ra kter zróż ni -
co wa nia dia le ktal ne go na te re nach cze skich, mo ra wskich i słowa c -
kich po le gający prze de wszy stkim na od mien no ściach w wy mo wie
(z kon sek wen cja mi w fle ksji), przed sta wiając każdą gwa rę naj pierw
na po zio mie fonety czno-mo rfologi cz nym, do pie ro w dru giej ko le j no -
ści – le ksy ka l nym. Cze s cy bo he mi ści za wsze wy so ko ce ni li Šemberę,
dzieląc pro ces roz wo ju cze skiej dia le kto lo gii na etap przedšemberow- 
ski i pošemberowski. Wspo mnia na już dwu kro t nie Sta ni s la va Klo fe -
rová tak oto oce nia zasługi Šembery:

Šemberovo dílo je právem považováno za počátek české dia le kto lo gie jako
vědního oboru. Ukončuje se jím etapa, již lze označit jako období přípravné.
V Základech dia le kto lo gie československé vyzval Šembera k programovému bádání
o českých nářečích. Třebaže se mu dnes vytýkají zastaralé a překonané badatelské
postupy, pro svou dobu byla Šemberova bádání příkladem pečlivé a příkladné vý-
zkumné práce s nářečním materiálem. Stala se vzorem pro dialektologické analýzy
v dalších dvou desetiletích (Kloferová 2007, s. 343).

Dru gim klu czo wym czyn ni kiem roz wo ju cze skiej dia le kto lo gii
stała się przy goto wy wa na na ska lę ogól no na ro dową, i to przez ki l ka
lat, Národopisná výstava českoslovanská. Wy sta wa prze bie gała
w Pradze od 15 ma ja do 22 paź dzie r ni ka 1895 r. i była pra wdzi wym
wy zwa niem dla języ koz na w ców, hi sto ry ków, et no gra fów, ge o gra fów
oraz re szty przed sta wi cie li na uk przy rod ni czych i społecz nych, wy-
jątkową okazją do za pre zen towa nia całego doty ch cza sowe go do ro b -
ku kul tura l ne go (w sen sie du cho wym i ma te ria l nym) lu du cze skie go,
mo ra wskie go (mo ra wskie go i śląskie go) i słowa c kie go. Pra ca mi orga -
niza cyj ny mi w ra mach te go ogro mne go przed się w zię cia za jęły się po -
szcze gó l ne se kcje. Sekcją ję zy ko z nawczą kie ro wał Vavřinec Jo sef
Dušek, je den ze stu den tów Ja na Ge ba u e ra8. Sa ma wy sta wa to już ty l -
ko pre zen ta cja osiągnięć; rów nie wa ż ne było to, że jej twó r cy za ini -
cjo wa li wy da wa nie pism „Český lid” (od 1891 r.) oraz „Věstník Náro- 
dopisné výstavy českoslovanské” (1893–1895), któ re pod pie rwo t ny -
mi lub in ny mi na zwa mi po ka zy wały się je sz cze na długo po za ko ń -
cze niu im pre zy9. Zasługi Duška dla dia le kto lo gii cze skiej są, jak
w swoim cza sie na pi sała Ja ro s la va Hlavsová (1984a), nie do ce nio ne.
Opra co wał pie r wszy cze ski kwe stio na riusz do ba dań diale ktolo gi cz -
nych za wie rający zda nia wzo r co we (vzorové, dosłow nie vzorné věty,
por. niem. Mu ste r satz) prze zna czo ne do tłuma cze nia na ję zyk „lu do -
wy” na wet w naj bar dziej od ległych re gio nach. Uzy ska ny w ten spo -
sób ma te riał Dušek po se gre go wał i opra co wał me todą ka r to gra ficzną
(Dialektické ma py Čech, 1894). Je go działania były więc z jed nej stro -
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8 Po jego re zy g na cji ze względów zdro wo t nych funkcję prze wod niczącego sekcji 
objął O. Benda.

9 Pismo „Český lid” jest wydawane do dziś.

6 Niewielka, licząca ok. 180 stron pu b li ka cja ukazała się w 1864 roku w Wied-
niu, gdzie jej autor prowadził na ta m te j szym uni wer sy te cie zajęcia z zakresu bo he -
mi sty ki, lecz wy ko rzy sta ny materiał językowy był o wiele starszy, ponieważ został
zebrany rzekomo już w latach czter dzie s tych XIX w.

7 Ter mi no lo gia odpowiada zasyg nali zo wa nej preferencji wyznaczników geo gra fi -
cz nych, np. w ramach narzecza czeskiego autor rozróżnia: podřečí západní, střední
a východní i różnorzecza domažlické, šumavské, lužnické, krkonošské itp. (Klofero-
vá 2007, s. 342).



ny no wa to r skie: pie r wszy cze ski kwe stio na riusz diale ktolo gi cz ny,
pie r wsze zor gani zo wa ne ba da nia te re no we, z dru giej – na wiązy wały
do prac roz po czę tych przez Šemberę. 

Dušek miał do dys po zy cji nie ty l ko ma pę swe go po prze dni ka, ale
ta k że ob sze r ny opis dia le któw mo ra wskich i śląskich (la skich) in ne go
ów cze s ne go dia le kto lo ga, Františka Bartoša, związa ne go – po do b nie
jak Šembera – ze śro do wi skiem wie de ń skim (Bartoš był stu den tem
Šembery), z Brnem, z ro dzin ny mi stro na mi w oko li cach Zlína, jak
rów nież ze Śląskiem Cie szy ń skim, gdzie przez ja kiś czas pra co wał ja -
ko na uczy ciel. W tym wy pa d ku cho dzi o pie r wszy tom Dia le kto lo gie
mo ravské (1886 r., dru gi po ja wił się w 1895 r.), któ ry Bartoš na pi sał
już ja ko do świa d czo ny ba dacz. W sa mym pod ty tu le pie r wsze go to mu
opra co wa nia po świę co ne go wschod niej czę ści Mo raw su ge ru je po -
dział na nářečí slovenské, dolské, valašské a lašské, a pisząc o dia lek-
tach la skich, za sta na wia się nad od po wied nią ter mi no lo gią, por.:

Lid sám nářečím tímto mluvící řeč svou nazývá mo ra v skou; sebe pak obyvatelé
nejmenují buď nijak, buď Vałachy, jméno Lachův sousedům svým třeba nejbližším
udělujíce. […] V Těšínsku na rozhraní řeči české a polské jména Lach a Vałach jsou
vzájemnými přezdívkami. […] Jakkoli tedy jméno Lach, lašský vůbec ujato není,
ponecháváme ho přece za souborný název tohoto zajímavého nářečí… (Bartoš 1886,
s. 97).

Zresztą na zy wa nie gwar na pod sta wie ich położe nia geo gra ficz ne -
go lub te r mi ny utwo rzo ne od na zwy mie sz ka ń ców da ne go re gio nu też
go nie saty sfa kcjo no wały. Sam v przed mo wie do to mu dru gie go pro -
po nu je, by sku pić uwa gę na „řeči samé”, i wy mie nia czte ry pod sta wo -
we dia le kty (hlavní nářečí): 
1. „slovenské s podřečím valašským i dolským”, 
2. laskie, 
3. ha na c kie,
4. czeskie (Bartoš 1895, s. II–III).

Co do czwa r te go na rze cza (dia le ktu) do da je:
Za Čechy pokládám ty slovanské obyvatele na západní Moravě, kteří po způsobu

českém vyslovují dvojhlásky ou (=ú) a ej (=ý) (Bartoš 1886, s. III).

Do da j my, że Dia le kto lo gie mo ravská za wie ra nie ty l ko sam opis
dia le któw (pre zen ta cję ich sy ste mów włącz nie z para dyg ma ta mi form 
wy ra zów od mien nych), ale ta k że słow ni ki10.

Mniej wię cej w cza sie przy go to wań i re a li za cji wspo mnia nej wy -
sta wy etno gra fi cz nej (Národopisná výstava českoslovanská) na Uni -
wer sy te cie Ka ro la w Pra dze pra co wał Jan Ge ba u er, au tor kil ku to mo -
wej gra ma ty ki hi sto ry cz nej ję zy ka cze skie go11, któ ry co pra wda sam
do gro na dia le kto lo gów nie na le ży, ale dzię ki pro wa dzo nym za ję ciom
w stu den c kim kółku sla wi sty cz nym (Seminář pro slo van skou fi lo lo -
gii) krze wił dia le kto lo gię w dy da kty ce uni wer syte c kiej i wy cho wał
dla dia le kto lo gii cze skiej sze reg znaczących ba da czy12. Oce nić na le ży 
rów nież wkład Ge ba u e ra w opra co wa nie za sad trans kry pcji te kstów
fol klory sty cz nych (etno gra fi cz nych)13. 

Działal ność se mi na rium sla wi sty czne go zo stała przed sta wio na
w ten oto spo sób:

První ředitel semináře Jan Ge ba u er tento úkol plnil od počátku na vysoké úrovni.
V jeho semináři, kterým prošlo za dobu 1880–1905 na 650 absolventů, była přivedena 
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10 F. Bartoš opu b li ko wał też własny Dialektický slovník moravský (1906), który
stanowi ponad cza so we mia ro da j ne źródło leksy kogra fi cz ne (por. Kloferová 2007,
s. 346).

11 Sam autor zdążył zrealizować swój wielki zamiar tylko częściowo: dokończył
i opublikował tom I (Hláskosloví, 1894) i oba zeszyty tomu drugiego (Tvarosloví –
Skloňování, 1896 i Časování, 1898), natomiast tom IV (Skladba) na podstawie
rękopisu Gebauera zredagował i opublikował dopiero František Trávníček (1929). 

12 Gebauer zachęcał swoich studentów do prowadzenia badań terenowych w ich
rodzinnych stronach, notowania au ten tycz ne go materiału językowego, jego analizo-
wania, opisywania. Jego nadzór nad stosowaną metodą badawczą i naukową in ter pre -
tacją danych diale ktolo gi cz nych był gwarancją wia ry god no ści wyników, z drugiej
strony zgromadzony materiał językowy posłużył autorowi do realizowania własnych
zamiarów języ koz na w czych (napisania gramatyki hi sto ry cz nej).

13 Pierwotnie wskazówki te miały służyć dla celów jednej z sekcji zrzeszenia stu-
denckiego Slavia, zajmującej się zbiorem wątków baśniowych, i pod tytułem Navede- 
ní pro sbírání pohádek […] oraz Navedení pro sběratele zostały w latach sie dem dzie -
siątych XIX w. opublikowane dwukrotnie – po raz drugi w do pre cyzo wa nej i posze-
rzonej wersji (dokładnie patrz Hlavsová 1988). 



a usměrněna k vědecké práci celá jedna ge ne ra ce českých filologů bohemistů a sla-
vistů. Nejmladší z nich byli vědecky a přímo i ba da te l sky aktivní až do po lo vi ny 20.
stol. Ta oko l nost, že nemalá skupina odborníků – jak budoucích pracovníků na uni-
verzitě samé, tak i středoškolských profesorů a specialistů na jiných pracovních
úsecích – prošla vědeckým vedením zprvu jediného seminárního ředitele, vtiskla
české jazykovědné bo he mi sti ce a sla vi sti ce do té doby ne z vy kle monolitní ráz co do
pracovních metod i tematické orien ta ce, i když ji samozřejmě ne sjed no ti la beze
zbytku (Večerka 2007, s. 54).

2. Dia le kto lo gia w pie r wszym pa ń stwie czechosłowackim
Uzy ska nie samo dzie l no ści przez Cze chów (Mo ra wian, Śląza ków,

Słowa ków) po ich długo trwałej przy nale ż no ści do Au stro - Wę gier i do 
stre fy nie mie c kich/wę gie r skich wpływów ję zy ko wych, zwłasz cza
w komu ni ka cji urzę do wej, przy niosła – co pra wda – zmia ny w po zy cji 
społecz nej ję zy ka cze skie go, ale nie tak gwałto w ne, jak mogłoby się
wy da wać. Kon sty tu cja no wo  po wstałej Re pu b li ki Cze chosłowa c kiej
re gu lo wała – przy naj mniej na pa pie rze – sfe ry uży wa nia ję zy ka „cze -
chosłowa c kie go”, który stał się ję zy kiem m.in. ad mi ni stra cji pa ń -
stwo wej i ko mu ni ka cji ogó l no społecz nej. Na kon kre t nych sta no wi -
skach pra co wała jed nak ka dra urzęd ni cza, któ ra nie za wsze była przy -
goto wa na do tych zmian. W nie któ rych re gio nach kra ju (np. na Ślą-
sku) wie lu pra co w ni ków ad mi ni stra cji pa ń stwo wej po pro stu nie zna-
ło in ne go ję zy ka po za nie mie c kim. Dwu ję zy cz na ko mu ni ka cja urzę -
do wa uw z ględ niająca ofi cja l ny ję zyk cze chosłowa cki i ję zyk mnie j -
szo ści pa no wała ta k że w cze chosłowa c kich jed no stkach admi ni stra -
cyj nych (po wia tach) zdo mi no wa nych przez lud ność nie miecką. Dru -
gim wa ż nym pro ble mem, nie do ko ń ca do brze roz wiąza nym, była ko -
nie cz ność usto sun ko wa nia się do słowa c kie go ob sza ru ję zy ko we go.
Trze cim nie baga te l nym za da niem była imp le men ta cja mię dzyna ro do -
wych zo bo wiązań wo bec mnie j szo ści et ni cz nych (na ro do wych) uży -
wających ję zy ka nie mie c kie go, wę gie r skie go, gwar ru si ń skich (łem -
ko wskich; w czę ści wschod niej pa ń stwa) lub pol skie go (na Za ol ziu)14. 

To wszy stko oczy wi ście nie na le ży bez po śred nio do ko m pe ten cji dia -
le kto lo gii, ale też jej nie omi ja. 

Roz wo jo wi dia le kto lo gii i na uki w ogó le po ma gały wte dy nie ty l -
ko obe cność su we ren ne go pa ń stwa cze chosłowa c kie go, ale ta k że od -
po wied nie in sty tu cje o nie pod waża l nym au to ry te cie, szcze gó l nie po -
wstała je sz cze za cza sów au stro- węgie r skich aka de mia na uk15. Na
scenie po ja wiły się też wy ra ź ne oso bo wo ści (choć pó ź niej uwa ża ne za 
kon tro wer syj ne) ze znaczącym wpływem na śro do wi sko języ koz na w -
cze. Jedną z nich był zna ny języ koz na w ca cze ski František Trávníček, 
m.in. założy ciel tzw. brnie ń skiej szkoły diale ktolo gi cz nej16. Dia le kty
i gwa ry ję zy ka cze skie go przed sta wił w spo sób popu larno nau ko wy
w nie wie l kiej pu b li ka cji O českém ja zy ce (1924). Jest też au to rem pra -
cy Moravská nářečí (1926), a ma te riał gwa ro wy wy ko rzy stał rów nież
ja ko przykłady do opi su roz wo ju ję zy ka (Historická mlu v ni ce česko-
slovenská, 1935). Choć w opi sie tym na wiązu je do Ge ba u e ra, to
przedsta wio ny tu ma te riał gwa ro wy jest, zda niem au to ra, „z největší
části nový”. Je go po cho dze nie tłuma czy w na stę pujący spo sób:

14 Choć koncepcja państwa Czechosłowackiego była zbudowana na koe g zy sten -
cji dwu narodów – Czechów i Słowaków – to jednak zawsze liczono się z mniej-
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szościami. Ze spisu ludności z 1921 r. wynika, że z mnie j szo ści na ro do wych zde cy -
do wa nie największą tworzyli Niemcy (ok. 23% w stosunku do łącznej liczby mie -
sz ka ń ców Czechosłowacji), Węgrzy (na Słowacji odsetek ludności wę gie r skiej
zbliżał się do 25%), Rusini (na Rusi Pod kar pa c kiej Łemkowie stanowili więk-
szość) oraz Polacy. Umyślnie nie przy ta cza my tu danych na temat na ro do wo ści ży -
do wskiej, ponieważ trudno w tym wypadku dokładnie określić związek pomię- dzy
deklarowaną na ro do wo ścią, wyznaniem i językiem używanym w sy tu a cjach po to -
cz nych (obie go wych). Dostęp z: http://www.mzv.cz/file/637455/NAR_MENS_
MONOGR_20_stran.pdf [dostęp: 10.06.2016].

15 Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění powstała
w 1890 r., w 1918 r. została jej nazwa zmieniona na Česká akademie věd a umění
(ČAVU), w 1952 r. przekształciła się w instytucję zwaną Československá akademie
věd (ČSAV), obecnie – po podziale Czechosłowacji na dwa suwerenne państwa –
chodzi o Akademii věd České republiky.

16 Trávníček (1888–1961) w latach trzydziestych należał – jak podają źródła – do
Praskiego Koła Ling wi sty czne go, lecz po 1948 r. stał się krytykiem stru ktu rali z mu
z pozycji marksizmu.



Přihlížím ke všem vyšlým pracím dialektologickým […], čerpám z vlastního po-
znání […] a z řady netištěných prací o nářečích moravských, slezských a morav-
sko-slovenských, které vy pra co va li na můj podnět a podle mých pokynů skoro ve-
směs moji bývalí seminaristé […] (Trávníček 1935, s. V [Předmluva])
i po da je m.in. na zwi ska Kel l ne ra, Kopečnego lub Svěráka. 

Te r mi nem ję zyk »cze chosłowa cki« (československý j azyk) Trávní-
ček okre śla
[…] všechna slovanská nářečí, která se odlišují jistými význačnými znaky od ostat-
ních nářečí, polských, lužických a j., a kterými se mluví hlavně v Čechách, na Mora-
vě, ve Slezsku a na Slo ven sku. Ad je kti vum československý má zde význam soubor-
ný, souhrnný, lze říci národní, protože se ho užívá také ve spojení „československý
národ (stát)”. K němu je ve významu národním sub stan ti vum Čechoslovák, a ve
významu pak jazykovém nepříliš hojné sub stan ti vum českoslovenština (Trávníček
1935, s. 3).

Oka zu je się, że ta ki uo gó l niający za bieg ter mino logi cz ny był upo -
lity cz nio ny i dla dia le kto lo ga nie zrę cz ny i sam au tor w in nym mie j s cu
opi su od mian tery to ria l nych na ro do we go ję zy ka „cze chosłowa c kie -
go” pod kre śla, że „dvě části našeho jazykového území” zasługują na
szcze gólną uwa gę – prze de wszy stkim Słowa cja i Śląsk. W wy pa d ku
Słowa cji wy ja ś nia, że cho dzi o byłe „uherské Slo ven sko, dnešní t.zv.
Slovenská kra ji na, ni ko li t.zv. Moravské Slo ven sko” (Trávníček 1935,
s. 12). Dia le kty i gwa ry Trávníček po dzie lił na:
1) czeskie, 
2) środ kowo mo ra wskie, 
3) mo ra wskosłowackie, 
4) śląskie/laskie,
5) słowackie. 

War to za uwa żyć, że do te re nów gwa ro wo mo ra wskosłowa c kich
(a nie słowa c kich) za li cza Pod luží; pi sze też w związku z ni mi o gwa -
rach do lskich i ko pa ni c kich.

Trávníčkowi za rzu ca no – po za in ny mi – to, że przy po dzia le ję zy -
ka cze skie go na od mia ny tery to ria l ne zbyt ku r czo wo trzy mał się gra -

nic admi ni stra cyj nych, co w dia le kto lo gii nie za wsze pro wa dzi do
pra wdzi wych wnio sków.

No we uję cie pro ble mu w cze skiej dia le kto lo gii okre su mię dzy wo -
jen nego było związa ne ze stru ktu ra li styczną me todą ba dawczą, zwła-
sz cza po 1928 r., czy li założe niu Pra skie go Koła Ling wi sty czne go.
Zresztą w oso bie ko le j ne go wy bi t ne go języ koz na w cy, Bo hu s la va
Havránka, dia le kto lo gia łączyła się z te o rią sty lów fun kcjo na l nych
i sze ro ko ro zu mianą sty li styką i ku l turą ję zy ka. W tym cza sie uwa gę
po świę ca no też stra ty fi ka cji ję zy ka na ro do we go, de fi ni cji od mia ny
kul tu ra l nej, włącz nie z wy zna cza niem gra nic mię dzy ję zy kiem li te ra -
c kim – mó wio nym a czeską po to cz no ścią. 

W III to mie pu b li ka cji Československá vlastivěda z 1934 r. uka zał
się ob sze r ny (ponad stu stro ni co wy) opis gwar cze skich, la skich i środ -
kowo mo ra wskich, uzu pełnio ny o dzie siątki ma pek, fo to gra fii i in nych 
ilu stra cji. Je go au to rem był właś nie Bo hu s lav Havránek, któ ry w pre -
zen ta cji gwar la skich (tym sa mym ze społu dia le ktal ne go cze skie go ję -
zy ka et ni cz ne go) za trzy mał się na za chod niej li nii ob sza ru na zy wa ne -
go przez Po la ków Za ol ziem, po zo sta wiając ten skra wek Cze chosło-
wa cji pol skie mu ję zy ko wi ogó l ne mu, i to bez jaki ch ko l wiek ko men ta -
rzy. Pra cę Havránka mo ż na otwa r cie uwa żać za apo ge um cze skiej
dia le kto lo gii mię dzy wo jen nej. Jest sumą doty ch cza so wych ba dań nad 
gwa ro wy mi od mia na mi ję zy ka et ni cz ne go, włącz nie z ty mi, któ re
przedsta wi li po prze dni cy Havránka, za rów no w po sta ci ar ty kułów,
jak i dru ko wa nych opra co wań mono gra fi cz nych. Mo no gra fie te do ty -
czyły co pra wda „ty l ko” ogra ni czo nych re gio nów czy sub re gio nów,
ale opi sały uży wa ne tam gwa ry w spo sób skru pu la t ny, wy cze r pujący
i pra wdzi wy, dla te go były niewątpli wie cen nym źródłem wie dzy na
ten te mat. Ma my na my śli mo no gra fie Po pis a roz bor nářečí ho r no-
blanického Bo hu mi la Vy dry, Po pis a roz bor lidové mlu vy v pěti pod-
řipských obcích Jiřígo Hal le ra lub Nářečí na Ky jo v sku a Ždánsku
Maxmiliána Ko la ji.

W oma wia nej pu b li ka cji Československá vlastivěda dia le kty
wscho dnio mo ra wskie były roz pa try wa ne nie w ra mach roz działu Ná-
řečí česká, ale na wiązujące go do nie go, rów nie ob sze r ne go opra co wa -
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nia Václava Vážného – Nářečí slovenská. Vážný dia le kty wschod-
nio mo ra wskie za li cza więc do gwar słowa c kich – za chod nich, uwa -
żając, że uży wają ich Wołosi na te re nach około Vsetína, Rožno va i Vi -
zo vic, na stę p nie Doláci al bo Zámoravčíci (od rze ki Mo ra va) v oko li -
cach miej s co wo ści Na pa je d la, Ky jov, Hustopeče, w da l szej ko le j no ści 
Zahořané, czy li Zálešáci (Slováci u Uherského Bro du) i w ko ń cu Pod -
lužáci (Slováci u Lanžho ta). Wy pa da przy oka zji wró cić do działal no -
ści wspo mnia ne go po wy żej (por. przy pis 3) Oldřicha Hu je ra, któ ry
jest au to rem nie ty l ko pie r wsze go (wpro wa dzające go) roz działu do
oma wia nej Československiej vlastivědy (Vývoj ja zy ka českosloven-
ského, s. 1–83), ale też około sześ ć dzie się ciu ar ty kułów z za kre su dia -
le kto lo gii i roz wo ju ję zy ka cze skie go, któ re zo stały pra wie że w 20 lat
po śmie r ci Hu je ra opub li ko wa ne pod re dakcją cze skie go sla wi sty Jo -
se fa Ku rza (ze słowem wstę p nym B. Havránka) w mo no gra fii na zwa -
nej Příspěvky k hi sto rii a dia le kto lo gii českého ja zy ka (1961)17.

Na za ko ń cze nie cha ra kte ry styki mię dzy wo jen nego eta pu roz wo ju
cze skiej dia le kto lo gii pra gnie my zwró cić pol skie mu czy tel ni ko wi
uwa gę na pu b li ka cje ko le j nych dwóch osób. Pierwszą z nich był Fe -
liks Ste u er uro dzo ny w Sułko wie koło Ba bo ro wa, na uczy ciel i dy rek-
tor Pa ń stwo we go Gi mna zjum Kla sy cz ne go oraz Mie j skie go Gi mna -
zjum Matema tyczno- Przyrod nicze go w Ka to wi cach, któ ry opi sał tzw. 
mo ra wskie gwa ry po za gra ni ca mi pa ń stwa cze chosłowa c kie go. Cho -
dzi kon kre t nie o pra ce: Branické podřečí (pol ski ma nu skrypt zo stał
przetłuma czo ny przez cze skie go sla wi stę Jo se fa Vašicę i wy da ny w Oło-
mu ń cu w 1932 r.) oraz Na rze cze ba bo ro wskie (pra ca zo stała wy da na
przez Polską Aka de mię Umie ję t no ści w Kra ko wie w 1937 r.)18. Gwa -
ry cze skie, kon kre t nie ję zyk Cze chów ze lo wskich, naj wię kszej zbio -
ro wo ści cze skiej na zie miach pol skich, przed sta wił z ko lei wspo mnia -

ny Bo hu mil Ka rel Vy dra, cze ski po lo ni sta i ge r ma ni sta, au tor m.in.
pra cy Z nářečí zelovských Čechů v Pol sku (1923).
Pod su mo wa nie

Z po wy ższe go wy ni ka, że dia le kto lo gia cze ska nie od zna czała się
w wy szcze gól nio nym przez nas okre sie swo je go roz wo ju ani po śpie -
chem, ani no wa to r stwem, ale na pe w no ce cho wała ją pe dan ty cz ność
i sy ste maty cz ność. Już wyjątko wy su kces wy sta wy etno gra fi cz nej
z 1895 r. jest do wo dem na to, że cze skie śro do wi sko ba da w cze po tra fi
świe t nie się zmo bi li zo wać, zor ga ni zo wać i – co też znacząco isto t ne –
wza je m nie do ga dać, a cze skich dia le kto lo gów ce chu je pra co wi tość
i su mien ność. Na wet (sta r sze) pra ce, któ re z dzi sie j szej per spe kty wy
mogą wy da wać się po niekąd dys ku sy j ne pod wzglę dem teo re ty cz -
nym, są god nym za ufa nia źródłem ma te riałowym. Oczy wi ście za let
i osiągnięć cze skiej dia le kto lo gii jest o wie le wię cej niż do strze ga l -
nych „wad”. Z sza cun kiem na le ży się od nieść do pre cy zy j nych opra -
co wań ma te riału ję zy ko we go cze skich młodo gra ma ty ków, a ta k że do
stru ktura listy czne go nu r tu w dia le kto lo gii lat trzy dzie s tych XX w.,
repre zento wa ne go przez Bo hu s la va Havránka i in nych współau to rów
kil ka kro t nie wy mie nia nej tu pra cy Československá vlastivěda, díl III
– Ja zyk. 
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