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PRVŇI ŘEČ BILO TO ČECH

Robert Adam

Zajícová, Lenka (2010): Český jazyk v Paraguayi: Studie o jazykovém kontaktu a zániku. 
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Existence české krajanské komunity v Paraguayi není obecně známá a její jazyk ne-
byl donedávna popsán ani náznakem. Tuto mezeru zaplnila v roce 2010 olomoucká 
hispanistka a iberoamerikanistka Lenka Zajícová. Její monografie představuje ne-
jen důkladný popis dějin i současnosti jednoho nevelkého krajanského společenství 
a jeho jazyka, nýbrž i pozoruhodný příspěvek k obecné problematice jazykové atro-
fie a jazykové ztráty.

Publikace v první kapitole popisuje českou krajanskou komunitu v Paraguayi 
a její historii. V druhé kapitole přináší informace o mluvčích, kteří autorce posloužili 
jako informátoři, a o faktorech ovlivňujících předávání jazyka a míru jeho udržení. 
Po velmi stručném shrnutí celkového charakteru paraguayské češtiny následuje ve 
čtvrté kapitole její dialektologický rozbor a v páté analýza cizojazyčných vlivů. Šestá 
kapitola se zabývá vnitřními vývojovými tendencemi systému paraguayské češtiny 
a sedmá analyzuje její vývoj jakožto případ jazykové atrofie; na ni navazuje osmá ka-
pitola klasifikací mluvčích do čtyř skupin podle míry uchování jejich jazykové kom-
petence v češtině.

Jak se v recenzované monografii dočteme, Češi přicházeli do Paraguaye až ve 
20. a 30. letech 20. století a osidlovali téměř výhradně území při jižní hranici země, 
tvořené řekou Paraná. (Později se někteří odstěhovali do hlavního města Asunciónu.) 
S nimi přicházeli i zemědělští kolonizátoři z dalších středoevropských a východoev-
ropských zemí, zejména Poláci, Ukrajinci a Němci. Zhruba třetina Čechů nepřišla do 
země z Československa, nýbrž z Volyně. V polovině 30. let čítalo české společenství 
1560 osob a založilo si v městečku Carmen del Paraná svůj spolek a školu s knihovnou, 
které se udržely až do nástupu diktátora Stroessnera v polovině let padesátých. (Není 
bez zajímavosti, že první učitel přicestoval do české školy z Banátu.) Poúnorových 
emigrantů se v Paraguayi neusadilo mnoho, naopak během 40. let se v důsledku opa-
kované neúrody a vlády režimu zhlédnuvšího se ve fašismu většina Čechů ze země 
vystěhovala, nejvíce do sousední perónistické Argentiny. V době výzkumu L. Zajícové 
(2007, 2008) žilo v zemi 305 usedlíků, jejichž alespoň jeden prarodič byl českého pů-
vodu; z toho 85 komunikovalo aspoň částečně kompetentně česky.

Jazyková situace paraguayského českého společenství je pochopitelně výrazně 
ovlivněna okolím. Paraguay je i úředně dvojjazyčná země, většina obyvatel ovládá 
španělštinu (jakožto kód prestižní) a guaraní (jakožto kód neformální). České osídlení 
nikdy netvořilo klasickou enklávu, Češi byli v zemi vždy v těsném kontaktu s osad-
níky slovenského, polského a ukrajinského původu. Jazykový kontakt paraguay ských 
Čechů je zajímavý i z hlediska genderového: autorka např. uvádí, že kompetentními 
mluvčími guaraní jsou mnohem častěji muži (v důsledku vojenské služby a nutnosti 
komunikace se zemědělskými dělníky) a také že mezietnické sňatky jsou výrazně 
genderově specifické: Češky se běžně vdávají za Paraguayce, zatímco Češi se zhusta 
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žení s Polkami. Nejpozoruhodnější je z tohoto hlediska skutečnost, že mateřským 
jazykem dětí je v mezietnických manželstvích jazyk otce: nevěsta totiž přichází do 
ženichova hospodářství a přijímá jazyk jeho rodiny.

Terénní výzkum prováděla L. Zajícová metodou řízené konverzace s 54 infor-
mátory. V první části se otázky soustředily na jejich jazykové biografie a socio-
lingvistické povědomí, v druhé na slovní zásobu. Pokud byli informátoři ochotni 
a schopni, byly rozhovory vedeny v češtině. Výsledkem byly nahrávky o celkové 
délce 83,5 hodiny. Autorka informátory rozdělila do pěti generačních skupin; v za-
řazování osob do skupin se odchýlila od klasických prací, ale toto odchýlení pře-
svědčivě zdůvodnila.

L. Zajícová zjistila, že z jednotlivých faktorů individuálních jazykových biografií 
měly na míru uchování kompetence v češtině největší vliv tyto: (a) způsob osvojení 
jazyka a množství jazykových vstupů (včetně množství osob, s nimiž informátoři jako 
děti hovořili česky), (b) věk osvojení druhého jazyka, (c) věk, v němž došlo ke ztrátě 
pravidelné komunikace v češtině (pokud k ní došlo), (d) gramotnost a četba v češtině, 
(e) místo usazení (venkovští mluvčí si češtinu udržují o generaci déle než mluvčí žijící 
v Asunciónu), (f) jazyková loajalita a (g) intenzita kontaktu s jinými jazyky. Jazyko-
vým přejímkám — lexikálním, fonetickým, gramatickým i sémantickým — do pa-
raguayské češtiny věnuje autorka značnou pozornost, popis ovlivnění španělštinou 
je obsahem vůbec nejdelšího oddílu recenzované monografie. Vedle pochopitelného 
a očekávaného vlivu španělštiny se jako výrazný ukázal vliv ukrajinštiny, a to jed-
nak díky úzkému kontaktu s ukrajinskými přistěhovalci, jednak v důsledku toho, 
že značná část Čechů do země přicestovala z Volyně. Přímý vliv guaraní potvrzen 
nebyl: z tohoto jazyka přijímá paraguayská čeština jen to, co proniklo i do místní 
španělštiny.

Na rozdíl od některých jiných popisů krajanských češtin (např. Jančáková — Jan-
čák, 2004) není recenzovaná publikace zaměřena primárně dialektologicky. L. Zají-
cová zdůrazňuje, že paraguayská čeština není jednotnou varietou („[j]ediným obecně 
platným rysem paraguayské češtiny je její roztříštěnost a rozkolísanost“; s. 75); jedinou 
nářečně kompaktnější skupinou osídlenců jsou právě Češi volyňští — jejich předkové 
byli vesměs východočeského původu.

Hlavním cílem výzkumu L. Zajícové bylo popsat atrofující jazyk zanikajícího ja-
zykového společenství. V případě češtiny mohla autorka navázat na K. Kučeru (1990) 
a opírat se o rozsáhlou novou cizojazyčnou literaturu. Výsledkem je materiálově 
i metodologicky přínosný popis jazykového posunu a jazykové ztráty jako důsledku 
nekomunikace. Ukázalo se, že vliv okolních jazyků (nejen jazyka většinového) je 
daleko nejzávažnějším faktorem těchto procesů. Analogických vnitrosystémových 
změn probíhá jen velmi málo a v důsledku omezeného užívání opouštěného jazyka 
jde u různých mluvčích o změny různé; to dále oslabuje jednotu tohoto jazyka. Rozko-
lísanost a nestabilita jazykového systému však panuje nejen uvnitř jazykového spole-
čenství, nýbrž už na úrovni idiolektů. Dalším významným zjištěním je, že přepínání 
kódů není předstupněm lexikálního přejímání, nýbrž alternativní komunikační stra-
tegií, preferovanou některými mluvčími.

Jako příloha je k recenzované monografii připojeno téměř čtyřicet ukázek tran-
skribovaných souvislých projevů informátorů (na autorčině přednášce v Jazykověd-
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ném sdružení v Praze 15. května 2014 jsme si některé z těchto projevů mohli i po-
slechnout); čtenář tak může nahlédnout do osudů příslušníků zanikající jazykové 
komunity, jejíž jazyk je v knize popsán a analyzován. Těžko rozhodnout, co z toho je 
poutavější.
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