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Předkládaná práce se týká tématu, které z hlediska univerzální problematiky euro-areálu a 
jeho budoucnosti patří k nejaktuálnějším. Klade totiž otázku, jež i v celoevropském kontextu 
má univerzální souvislosti - může běloruština, evropský jazyk, který se vztahuje k 10 
milionům Evropanů a který byl považován ještě v minulém století za lingvistickou 
samozřejmost (nemluvě o jeho minulosti, k níž patří i status státnosti jedné z největších zemí 
Evropy v 16.-17. století) zaniknout před očima celé Evropy, tedy kontinentu hlásajícího 
potřebu zachování i takových jazykových entit, k nimž se hlásí jen několik desítek tisíců 
mluvčích. 

Jakkoliv tu jde ovšem o jazykovou devastaci (připomínající jazykový holocaust australské 
pevniny, za nějž se již tamější vláda původním obyvatelům stačila omluvit), pro lingvistu je to 
jedinečné téma, nabízející prostor nejen faktografickým, ale i metodologickým a teoretickým 
objevům, jež namnoze překračují etablované lingvistické obory. Z tohoto hlediska vznikající 
koncept "jazyka srdce", o němž autorka hovoří, řadí tuto práci k příspěvkům zabývajícím se 
aktuální otázkou přežití kritických jazyků, pro jejichž mluvčí etický imperativ zodpovědnqsti 
za vlastníjazykje mnohem důležitější než jeho značně omezený komunikační potenciál. 

Autorka pracuje se současnou teorií i faktografií, jak ji známe u řady předních lingvistů, 
N. Mečkovskou a H. Cychunem počínaje a (harvardským) M. Flierem konče. Zároveň však 
práce nabízí autorčinu zkušenost a nespornou angažovanost (osobní i profesionální), 
osvětlující otázku i z těch hledisek, která byla málo rozvinuta nebo dokonce zcela opomíjena. 

Práce je rozčleněna do pěti oddílů. V prvním z nich je představen problém jako celek To 
zahrnuje otázku interference, charakteristiky bilingvismu a diglosie.a jejich jedinečnosti 
v podmínkách, které autorka nazývá binárností běloruské jazykové situace a které vznikla ze 
zcela jedinečných okolností ve vztazích mezi ruštinou a běloruštinou. 

Druhá část mapuje problematiku ze standardního lingvistického hlediska, kde se sleduje 
jednak vlastní interference, jednak jakési napětí mezi oběma jinak blízce příbuznými systémy, 
které je výchozím prostředím pro vznik nového zdánlivě kompromisního fenoménu, tzv. 
trasanky. Stranou však nezůstává ani rovina, kterou autorka nazývá psychologickou a která se 
týká absolutních hodnot běloruštiny a jejích "niterných, neopakovatelných" atributů. Ty se 
totiž stávají v této nové situaci bilingvismu ingrediencí, patřící do uvedené již hypotetické 
koncepce "jazyka srdce". Podrobná pozornost je věnována společenské situaci běloruštiny na 
úrovni každodenní praxe státu, tisku a školy. Tato část se uzavírá oddílem, zabývajícím se 
postojem Bělorusa k běloruštině jako k mateřštině. 

Třetí část lz~ považovat za část, v níž autorka nabízí nej důležitěj ší rysy jedinečnosti 
běloruské jazykové situace. Je to především problém trasanky s řadou postřehů, které zatím 
mapovány nebyly a nebo byly mapovány neúplně (sem patří např. i tak elementární 
skutečnost, že pojem trasanky není na celém území Běloruska jednotný). Vedle porovnání 
s ukrajinskou analogií ("suržykem") za nesporný přínos ke zkoumané problematice je 
uplatnění termínu (a teorie) transkódu, který má své obecně lingvistické souvislosti (pidgin 
oproti kreolizaci, problém sociolektu, ale i naciolektu a různé roviny obecné jazykové praxe 
(prostomluva, ruský slang). Stranou nezůstal i vlastní život trasanky, která vedle funkce 
vlastní komunikace plní .též funkci stylistickou, ba i uměleckou. Celá část zahrnuje názorově 
obrovský materiál, z něhož vyplývá dvojpolární interpretace trasanky - je to pouze zánikový 
přechod k ruštině jako jedinému jazyku Běloruska či systém, ukrývající dostatečné množství 
"stopových prvků", z nichž lze běloruštinu v budoucnu obnovit jako plnohodnotný jazyk. 



Nejcennější názorový materiál obsahuje část pátá, která uvádí mj. výsledky terénního 
v 

výzkumu, a to zejména na území, dosavadním výzkumem ještě málo zmapovaného. Rada 
výsledků má vzhledem k neobvyklosti běloruské situace i obecně lingvistický význam. 

Poslední kapitola hledá evropské souvislosti (včetně vztahu čeština - slovenština), z nichž 
jedinečnost běloruské situace (nepoužitelnost jiných modelů) vyplývá zcela zřetelně. Jeden z 
nejhodnotnějších výsledků celé práce se jeví závěrečná partie, kde se zkoumá možnost 
obnovy běloruštiny, tedy partie, které by měla být součástí i pro Evropu důležité strategie 
obnovení běloruské jazykové a tedy i národní suverenity. 
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