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TEREZA ONDRUSZOVÁ 
U n i w e r s y t e t  O s t r a w s k i  

O s t r a w a  

Mo liwo!ci pracy naukowej na pograniczu –  
na przyk"adzie bada# !rodowiska ko!cielnego 

Uniwersytet Ostrawski jest jedn  z kilku placówek w Republice Czeskiej, 
gdzie prowadzone s  studia polonistyczne. Osoby chc ce zdoby! wy-
kszta"cenie w tym kierunku mog  skorzysta! z bogatej oferty Zak"adu Fi-
lologii Polskiej Katedry Slawistyki, dzia"aj cego w ramach Wydzia"u Filo-
zoficznego wymienionego uniwersytetu. Studia polonistyczne w Ostrawie 
ciesz  si# zainteresowaniem od wielu lat, mimo $e liczba studentów na po-
szczególnych kierunkach bywa raczej niewielka (od pojedynczych zaintere-
sowanych do kilkudziesi#ciu osób). Fakt ten jednak sprzyja rozwijaniu si# 
bli$szych znajomo%ci mi#dzy studentami, jak równie$ mi#dzy studentami 
a ucz cymi. 

Oczywi%cie nie sposób porównywa! studiów polonistycznych w Polsce 
i w Republice Czeskiej, gdy$ w obu pa&stwach maj  one odmienny status. 
Podczas gdy w Polsce chodzi o studia j#zyka i kultury narodowej, oferuj ce 
zwykle wiele ró$nych specjalizacji, w Republice Czeskiej s  to studia j#zyka 
obcego, chocia$ bliskiego j#zykowi narodowemu. Ogólnie mo$na powie-
dzie!, $e studia polonistyczne w Ostrawie otwieraj  przed studentem liczne 
mo$liwo%ci. Podczas kilku lat nauki mo$e on bowiem poznawa! ró$ne obli-
cza filologii polskiej, a pó'niej sam zdecydowa!, czym konkretnie b#dzie si# 
interesowa". Pracownicy Zak"adu Filologii Polskiej staraj  si# przekaza! jak 
najwi#ksz  ilo%! wiedzy, a je%li kto% bardziej zainteresuje si# jak % problema-
tyk  (np. zagadnieniami dwuj#zyczno%ci, literatury polskiej itp.), mo$e 
ucz#szcza! na który% z przedmiotów fakultatywnych lub liczy! na pomoc 
naukow  pracowników Zak"adu. 
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Oprócz dzia"alno%ci dydaktycznej pracownicy ostrawskiego o%rodka po-
%wi#caj  czas tak$e pracy naukowej. Po"o$enie geograficzne Uniwersytetu 
Ostrawskiego oraz fakt, $e du$o osób zwi zanych z uniwersytetem pochodzi 
z Zaolzia lub mieszka na tym terenie, umo$liwia mi#dzy innymi przeprowa-
dzanie ró$nego rodzaju bada& terenowych na tym obszarze. W zakresie 
dzia"alno%ci badawczej pracownicy, doktoranci i studenci Zak"adu wspó"-
pracuj  z licznymi krajowymi i zagranicznymi o%rodkami, bior  udzia" 
w ró$nych programach grantowych. 

Jak wcze%niej wspomnia"am, przed studentami polonistyki ostrawskiej 
otwiera si# wiele mo$liwo%ci pracy naukowej. Jeszcze podczas studiów magi-
sterskich zacz#"am zajmowa! si# zagadnieniami dwuj#zyczno%ci oraz wza-
jemnym wp"ywem j#zyka polskiego i czeskiego na Zaolziu. Przede wszyst-
kim zaciekawi"o mnie %rodowisko ko%cielne na tym terenie, gdy$ równie$ 
w nim dochodzi do kontaktu j#zyków, ale jest ono ma"o zbadane pod 
wzgl#dem j#zykowym. W celu bada& tego %rodowiska stara"am si# bli$ej za-
pozna! z histori  ciekawi cego mnie obszaru, przeprowadzi"am badania an-
kietowe w%ród wiernych i duszpasterzy na Zaolziu, sporz dzi"am nagrania 
kaza& wybranych ksi#$y itp. (eby jednak w pe"ni zrozumie! zebrany przeze 
mnie materia", trzeba przynajmniej ogólnie zapozna! si# z charakterem ba-
danego terenu. Dlatego w kolejnej cz#%ci niniejszego artyku"u najpierw po-
krótce przedstawi# Zaolzie i zaolzia&skie %rodowisko ko%cielne, a potem 
przejd# ju$ do samych bada&. 

Niewielk  cz#%ci  wi#kszego regionu, )l ska, jest tzw. )l sk Cieszy&ski. 
Wa$nym wydarzeniem w skomplikowanej historii1 tego obszaru by" jego 
podzia" w 1920 roku pomi#dzy ówczesn  Czechos"owacj# i Polsk#. Lini  
graniczn  sta"a si# rzeka Olza. Za spraw  tego podzia"u dziesi tki tysi#cy 
osób narodowo%ci polskiej znalaz"y si# w granicach pa&stwa czeskiego; od-
t d tworz  oni polsk  mniejszo%! narodow . Teren, który zosta" przyznany 
Czechos"owacji, okre%lany jest w literaturze kilkoma nazwami: „T*šínsko”, 
„+eské T*šínsko”, „czechos"owacki/czeski2 )l sk Cieszy&ski”, „)l sk Cie-
szy&ski w Czechos"owacji/Republice Czeskiej”, „lewobrze$na cz#%! )l ska 
Cieszy&skiego”, „czeska cz#%! )l ska Cieszy&skiego”, „Zaolzie”. W niniej-
                                                           

1 Wi#cej informacji dotycz cych historii omawianego terenu mo$na znale'! m.in. 
w: Kaszper, Ma"ysz 2009; Borák, Gawrecki 1992; Sosna 2001; Dembiniok 2008; Labocha 
1997; Wiechowski 1990; Zahradnik, Ryczkowski 1992; Rusnok 1993 itp. 

2 W 1993 roku dosz"o do rozpadu Czechos"owacji na Republik# Czesk  i Republik# 
S"owack . Tak wi#c kiedy mowa jest o okresie do 1993 roku, chodzi o teren 
„czechos"owacki”, a kiedy o okresie po 1993 roku, chodzi o teren „czeski”. 
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szym artykule b#d# stosowa! ostatni  nazw#, „Zaolzie”. Wprawdzie co do 
poprawno%ci tego terminu s  pewne w tpliwo%ci, jednak chodzi o termin 
jednowyrazowy (a wi#c praktyczny) oraz nawi zuj cy do rzeki Olzy, która 
jest wa$nym czynnikiem kultury tego regionu (zob. Zahradnik, Ryczkowski 
1992, 9; Labocha 1997, 22). 

Cech  charakterystyczn  Zaolzia jest obecno%! autochtonicznej ludno%ci 
polskiej i czesko-polski charakter regionu. Polacy wprawdzie stanowi  tutaj 
mniejszo%! narodow  i borykaj  si# z licznymi problemami, jednak w ci gu 
wieków stworzyli na Zaolziu do%! rozbudowane polskie zaplecze. Dzia"aj  
tutaj bowiem liczne organizacje polskie, rozwin#"a si# sie! szkó" i przedszkoli 
z polskim j#zykiem nauczania, dzia"a polska prasa i inne media. Pod wzgl#-
dem j#zykowym Zaolzie nale$y traktowa! jako teren wieloj#zyczny. Obok 
siebie wyst#puj  tutaj bowiem dwa j#zyki narodowe (czeski i polski) oraz 
jedna odmiana regionalna (gwara cieszy&ska3). Pomimo $e przewa$a urz#-
dowy j#zyk czeski, rdzenni mieszka&cy Zaolzia znaj  w mniejszym lub wi#k-
szym stopniu tak$e j#zyk polski i/lub gwar#, a na co dzie& zmuszeni s  do 
wyboru jednego z j#zyków (w zale$no%ci od sytuacji komunikacyjnej czy 
partnera komunikacji4). Trzeba jednak sobie u%wiadomi!, $e sam j#zyk nie 
jest jedynym czynnikiem kszta"towania tutejszej sytuacji j#zykowej. Nale$y 
bowiem uwzgl#dni! tak$e wspomnian  dzia"alno%! wszelkiego rodzaju pol-
skich instytucji, system szkolnictwa, media, kultur#, tradycje, religi# itp. (zob. 
Szymeczek, Kaszper 2009, 88–89; Ondruszová 2014, 53; Ondruszová 
2012b, 50; Ondruszová, Muryc 2012, 326). 

Wspó"istnienie kilku j#zyków widoczne jest równie$ w %rodowisku ko-
%cielnym Zaolzia. W swoich badaniach zwróci"am uwag# przede wszystkim 
na Ko%ció" rzymskokatolicki (dalej KRz), a cz#%ciowo tak$e na )l ski Ko-
%ció" Ewangelicki Augsburskiego Wyznania (dalej )KEAW). Te dwa Ko%cio-
"y wyró$niaj  si# spo%ród innych dzia"aj cych na terenie Zaolzia najwi#ksz  
liczb  wiernych, w tym znacznym odsetkiem Polaków. Mo$na powiedzie!, 
                                                           

3 W gwarze tej odzwierciedla si# ca"a historia Zaolzia. Mo$na w niej znale'! elementy 
j#zyka staropolskiego, czeskiego, a tak$e niemieckiego. Pod wzgl#dem systemowym jest 
jednak najbli$sza j#zykowi polskiemu. Gwara cieszy&ska jest j#zykiem $ywym, dynamicznym. 
Wbrew pozorom nie jest u$ywana wy" cznie przez zaolzia&skich autochtonów, ale cz#sto 
tak$e przez miejscowych Czechów (zob. Ondruszová 2012, 50). 

4 Polszczyzna ma zakres w znacznym stopniu ograniczony. Literacki j#zyk polski 
stosowany jest raczej tylko w sytuacjach komunikacyjnych o charakterze oficjalnym lub 
publicznym w jaki% sposób zwi zanych z polsk  mniejszo%ci  narodow . W dodatku cz#sto 
dochodzi do prze" czenia z j#zyka polskiego na gwar#, nawet w sytuacjach oficjalnych (zob. 
Ondruszová, Muryc 2012, 327). 
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$e zaolzia&ska ludno%! polska charakteryzuje si# najmniejszym procentem 
„bezwyznaniowców” w Republice Czeskiej. „W zaolzia&skich parafiach 
i zborach wspomnianych Ko%cio"ów w liturgii u$ywa si# j#zyka polskiego. 
Jednak ilo%! polskich nabo$e&stw zale$y od liczebno%ci mniejszo%ci polskiej 
w danej miejscowo%ci” (Ondruszová 2012b, 51). W niektórych miejscowo-
%ciach msze %wi#te po polsku s  odprawiane codziennie, w niektórych par# 
razy w tygodniu/miesi cu, czasami odprawiane s  msze dwuj#zyczne, cze-
sko-polskie (przede wszystkim w najwa$niejsze %wi#ta, np. Wielkanoc, Bo$e 
Narodzenie). Charakter dwuj#zyczny, czesko-polski, ma tak$e dzia"alno%! 
pozaliturgiczna obu Ko%cio"ów, a wi#c spotkania wspólnot, lekcje religii czy 
próby chóru. Grono duszpasterzy na Zaolziu jest równie$ mieszane pod 
wzgl#dem j#zykowym. Pos"ug# spe"niaj  tutaj bowiem duszpasterze pocho-
dz cy nie tylko z Zaolzia, ale tak$e z pozosta"ych cz#%ci Republiki Czeskiej 
oraz z Polski. Jednak wszyscy, którzy znajd  si# w parafii dwuj#zycznej, pr#-
dzej czy pó'niej zaczynaj  nauk# drugiego j#zyka. W ten sposób wi#c dusz-
pasterze na Zaolziu zawsze s  dwuj#zyczni, chocia$ nie maj  obu j#zyków 
opanowanych zawsze w równym stopniu (zob. Ondruszová 2012b, 51; Ru-
sek 2002, 117; Ondruszová 2014, 59–60). 

W latach 2011–2012 realizowano w Zak"adzie Filologii Polskiej Uniwersy-
tetu Ostrawskiego projekt uczelniany dotycz cy sytuacji j#zykowej w czesko-
-polskim %rodowisku ko%cielnym na Zaolziu5. W jego ramach zwracano 
uwag# na histori# Ko%cio"ów na Zaolziu, j#zyk polski w dokumentach ko-
%cielnych z XVIII wieku, frazeologizmy pojawiaj ce si# w czasopismach pa-
rafialnych wydawanych na terenie Zaolzia, wyrazy zdradliwe w j#zyku pol-
skim i czeskim stosowane podczas mszy %wi#tych, a tak$e na powi zanie 
u$ywanego j#zyka z $yciem religijnym mieszka&ców Zaolzia. Moim zada-
niem w ramach tego projektu by"o przeprowadzenie bada& ankietowych 
w%ród wierz cych, ksi#$y KRz i pastorów )KEAW. Ankiety przeprowadza-
no w trojaki sposób: w formie kontaktu osobistego z respondentem, drog  
elektroniczn  oraz za po%rednictwem poczty. Respondenci mieli zazwyczaj 
kilka mo$liwo%ci odpowiedzi do wyboru, ale czasami musieli co% dopisa! 
w"asnymi s"owami. Dla potrzeb badania stworzy"am dwa rodzaje ankiet: 
jedn  dla wiernych, a drug  dla ksi#$y oraz pastorów, przy czym wi#kszo%! 
                                                           

5 Projekt SGS4/FF/2011 pt. Jazyková situace v  esko-polském církevním prost!edí na T"šínsku 
oraz SGS6/FF/2012 pod tym samym tytu"em. W projekcie brali udzia": prof. PhDr. Nina 
Pavel+íková, CSc., PhDr. Ji,í Muryc, Ph.D., PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D., mgr Weronika 
Hrubá, mgr Tereza Ondruszová, mgr Št*pánka Vel+ovská. Wyniki z realizacji projektu 
zosta"y przedstawione w publikacji: Muryc 2012. 
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pyta& by"a w obu wersjach ankiet taka sama. Dotyczy"y one zagadnie& ogól-
nych (np. wiek, miejsce zamieszkania, wykszta"cenie), zagadnie& j#zykowych 
w $yciu codziennym (np. postrzeganie w"asnej dwuj#zyczno%ci, okre%lenie 
j#zyka ojczystego, j#zyk, w jakim respondenci odzywaj  si# do osób obcych 
na terenie Republiki Czeskiej), a tak$e roli j#zyka w $yciu religijnym respon-
dentów (np. j#zyk stosowany najcz#%ciej w modlitwie osobistej, si#ganie po 
literatur# religijn  w j#zyku obcym, j#zyk stosowany podczas spowiedzi lub 
podczas kontaktu z ksi#dzem/pastorem). W ankietach dla ksi#$y i pastorów 
dodatkowo pyta"am m.in. o sposób nauki drugiego j#zyka, sposób przygo-
towywania kazania w drugim j#zyku czy wybór j#zyka podczas komunikacji 
z parafianami. 

Z oko"o 500 rozprowadzonych ankiet oddano 367, z czego 341 od wier-
nych, a 26 od ksi#$y i pastorów (13 z KRz i 13 z )KEAW). W niniejszym 
artykule nie ma miejsca na szczegó"owe omówienie wyników bada&, dlatego 
podam tylko ogólne wnioski6. Mo$na powiedzie!, $e j#zyk odgrywa w prze-
$ywaniu wiary wa$n  rol#. Sporo osób dostrzega bowiem ró$nic# uczuciow  
pomi#dzy u$yciem w modlitwie lub podczas mszy %wi#tej j#zyka ojczystego 
a u$yciem j#zyka drugiego. U osób dwuj#zycznych jednak mo$na obserwo-
wa! spor  ch#! dostosowania j#zykowego do danego ksi#dza lub pastora, 
a tak$e do oficjalnego j#zyka pa&stwa, w którym przysz"o im $y!. Warto 
wspomnie!, $e w odpowiedziach respondentów uwidoczni" si# tak$e ogólny 
podzia" Zaolzia, który tkwi w %wiadomo%ci tutejszych mieszka&ców: podzia" 
na „tereny beskidzkie (wokó" miasta Jab"onków) oraz tereny miejskie (wo-
kó" Karwiny i Czeskiego Cieszyna), przy czym te pierwsze postrzegane s  
jako bardziej polskie” (Ondruszová 2014, 64). Z ankiet przeznaczonych dla 
ksi#$y i pastorów wynika, $e najwi#ksza liczba duszpasterzy oswaja drugi j#-
zyk poprzez samodzieln  nauk#, nie ucz#szczaj c na kursy j#zykowe. Powo-
dów mo$e by! kilka, m.in. brak czasu, brak ofert kursu j#zyka polskiego czy 
te$ preferowanie nauki samodzielnej. Je%li chodzi o form# i sposób przygo-
towywania kaza& w j#zyku drugim (pisemna, ustna, korzystanie z us"ug ko-
rektora/t"umacza), warto wspomnie!, $e po"owa ankietowanych duszpaste-
rzy przygotowuje sobie kazanie drugoj#zyczne wcze%niej, w formie pisem-
nej, a po"owa podczas procesu przygotowania nie si#ga po niczyj  pomoc, 
ca"e kazanie tworz c w"asnymi si"ami (zob. Ondruszová 2014, 2012a). 

Przedmiotem mojej pracy badawczej s  nie tylko powi zania j#zyka z $y-
ciem religijnym mieszka&ców Zaolzia, ale tak$e ró$ne zagadnienia zwi zane 

                                                           

6 Dok"adne wyniki bada& ankietowych znajduj  si# w: Ondruszová 2012a, 2012b, 2014. 
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z j#zykiem drugim, nauczonym, dotycz ce interferencji czesko-polskiej 
u ksi#$y rzymskokatolickich. W tej cz#%ci moich bada& zwracam uwag# ju$ 
tylko na Ko%ció" rzymskokatolicki, gdy$ jako cz"onek tego Ko%cio"a mam 
wi#cej okazji do zbierania materia"u i wi#kszy dost#p do informacji. Oprócz 
tego na pocz tku zak"ada"am, $e badanie lepiej znanego %rodowiska mo$e 
w przysz"o%ci przynie%! tak$e skutki praktyczne, co niedawno okaza"o si# 
s"usznym za"o$eniem. Uwag# po%wi#cam ksi#$om, gdy$ s  oni osobami 
ró$nego pochodzenia, wyst#puj cymi publicznie oraz dla wielu osób s  au-
torytetem nie tylko duchowym. Wierni obserwuj  ich zachowanie, ws"uchuj  
si# w ich kazania. W celu zbadania ciekawi cego mnie tematu sporz dzi"am 
w latach 2009–2014 nagrania kaza& wybranych ksi#$y (za ich zezwoleniem). 
Ksi#$y wybiera"am tak, by byli oni przedstawicielami ka$dej z wcze%niej 
wymienionych grup ksi#$y na Zaolziu. Tak wi#c nagra"am dwóch ksi#$y 
Czechów, dwóch Polaków, jednego Polaka z Zaolzia oraz jednego Czecha 
z Zaolzia. Z ca"ej liturgii mszy %wi#tej wybra"am kazanie, gdy$ chodzi naj-
cz#%ciej o tekst komponowany przez samego ksi#dza. Do nagra& ksi#$y 
Czechów i Polaków wybiera"am msze %wi#te odprawiane w j#zyku drugim. 
Ksi#$y z Zaolzia za% nagrywa"am zarówno podczas mszy czeskich, jak i pol-
skich. W sumie zyska"am ponad 360 minut kaza&. Na zyskane nagrania sta-
ram si# patrze! z punktu widzenia poprawno%ci danego j#zyka. Zak"adam, 
$e j#zyk ojczysty danego ksi#dza b#dzie przenika" do j#zyka nauczonego 
oraz $e – przede wszystkim w wypadku ksi#$y z Zaolzia – w gr# wchodzi! 
b#dzie tak$e gwara zaolzia&ska. Podzieli"am znalezione b"#dy na grupy, bio-
r c pod uwag# odst#pstwa od normy pope"niane na poszczególnych p"asz-
czyznach j#zyka (a wi#c na b"#dy fonetyczne, sk"adniowe, leksykalne, s"owo-
twórcze oraz fleksyjne), i stara"am si# z zebranego materia"u wyci gn ! 
wnioski. Mo$na stwierdzi!, $e ksi#$om Czechom najwi#kszy k"opot w wy-
mowie sprawiaj  samog"oski nosowe oraz rozró$nienie spó"g"osek z#bo-
wych, %rodkowoj#zykowych i dzi s"owych. Cz#sto dochodzi u nich tak$e do 
przekszta"cenia wyrazów polskich, przy czym powstaj  formy, które nie wy-
st#puj  ani w j#zyku polskim, ani w czeskim (np. petent zamiast penitent, ji#eli 

zamiast je#eli). Pojawiaj  si# równie$ b"#dy sk"adniowe i frazeologiczne. 
U ksi#$y Polaków, je%li chodzi o wymow# w j#zyku czeskim, najwi#cej b"#-
dów wyst#puje w przypadku ró$nicy wymowy h (d'wi#czne) i ch (bez-
d'wi#czne) oraz zmi#kczania g"osek k, g (np. p!ed rokjem zamiast p!ed rokem). 
Bardzo cz#sto spotka"am si# tak$e z wtr ceniem ca"ego polskiego wyrazu 
do czeskiego zdania (np. když mówimy o otci). Z kwestii gramatycznych naj-
bardziej k"opotliwa okaza"a si# odmiana rzeczowników. B"#dy pojawi"y si# 
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tak$e w wypowiedziach ksi#$y z Zaolzia. Ogólnie mog# powiedzie!, $e gwara 
zaolzia&ska w wielu przypadkach przenika do wypowiedzi tych ksi#$y. Dzieje 
si# tak przede wszystkim w kazaniach polskich. Przenikaj  zarówno ca"e wy-
razy, jak równie$ ko&cówki (np. mamy wiarym; na dziecko, kiere si$ urodzi%o). 
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Research work at the borderland (a case study within a church community) 

The article briefly presents activities of The Department of Polish Studies at the University of 
Ostrava. It also calls attention to the main fields of interests of the author of the article who 
represents the young generation of Czech polonists. While concentrating on her research, the 
author investigates the areas of contact between Polish and Czech languages within the 
church community in Zaolzie (Czech Republic). She analyses the results of the survey con-
ducted amongst the believers and priests in that region as well as the recordings of the ser-
mons preached by the Roman Catholic priests in Zaolzie. 
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