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Alena Jaklová (České Budějovice)

Čeština krajanských periodik v USA  a její 
vývojové proměny

 Кључне речи:
čechoamerická periodika, 
funkce krajanského tisku v USA, 
amerikanizace českého jazyka, 
typické jazykové změny.

У овом раду аутор се бави питањима чешког 
језика у чешко-америчким часописима 
који излазе од 1960. године у С А Д -у. Ови 
часописи су временом претрпели извесне 
функционалне, а посебно језичке промене 
које се у овом раду проучавају из дијахроне 
и синхроне перспективе.

Proč začali naši krajané ve Spojených 
státech amerických vydávat svůj vlast-

ní periodický tisk a jaká byla jeho funkce? 
Funkce imigrantské žurnalistiky v přistě-
hovalecké zemi je vždy velice rozmanitá; 
česky tištěná periodika, vydávaná imigrant-
skou duchovní elitou v USA , přistěhovalce 
informovala, vedla, poučovala, vzdělávala a 
v jinoetnickém prostředí celkově orientova-
la. Zároveň signalizovala a posilovala jejich 
národní identitu. Neméně důležité bylo i to, 
že periodický tisk zprostředkovával veřej-
nou komunikaci, přesahující bezprostřední 
okolí přistěhovalců, a umožňoval aktivně 
se jí účastnit. Hlavní funkcí imigrantských 
periodik však bylo přistěhovalce etnicky 
integrovat a identifi kovat. Co český tisk 
pro Čechy v USA  ve druhé polovině 19. sto-
letí skutečně znamenal, dokazuje enormní 

množství periodik, založených a vydávaných 
v imigraci i za značně obtížných fi nančních 
a technických podmínek.

Žurnalistika české imigrace ve Spoje-
ných státech amerických však nebyla pouze 
platformou pro základní sebeuvědomování 
přistěhovalců, nýbrž zároveň reprezentativně 
a hodnověrně dokumentovala i jejich postu-
pující asimilaci. Průběžně totiž zaznamená-
vala komplikovaný proces národní, sociální 
a jazykové integrace v přistěhovalecké 
zemi, která ve srovnání s vlastí vykazovala 
podstatné společenské, politické, světoná-
zorové, ekonomické, kulturní a jazykové 
odlišnosti.

V letech 1860–1911 vzniklo v Americe 326 
čechoamerických periodik, reprezentujících 
různá hnutí nebo náboženské a politické 
názory od katolicismu přes protestantismus 
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a ateismus až po různé podoby socialismu, 
republikánství, demokratismu a amerika-
nismu. Počet čechoamerických periodik 
rostl až do dvacátých let 20. století. V roce 
1921 vydala americká vláda nový imigrační 
zákon, který výrazně omezil počet nových 
přistěhovalců. Poněvadž imigrantský tisk je 
vždy určen přistěhovalcům první generace, 
tzn. těm, kteří ještě nemluví jazykem přistě-
hovalecké země, nastal v té době v produkci 
čechoamerických periodik zlom a jejich 
význam i počet začal postupně klesat.

Obsahem tohoto příspěvku je charakte-
ristika verbální stránky čechoamerických 
periodik z hlediska diachronního. K dosažení 
našeho záměru jsme provedli trojí sondu 
zaměřenou na popis americké češtiny uží-
vané v čechoamerickém tisku, a to jednak 
na začátku druhé poloviny 19. století, tzn. 
v období, kdy začaly české noviny v Ame-
rice vycházet, a dále na začátku 20. století, 
kdy existence čechoamerického tisku kul-
minovala. Zjištěné výsledky jsme následně 
konfrontovali se závěry, které vyplynuly ze 
synchronního popisu českých krajanských 
listů vydávaných v USA  na přelomu tisíciletí 
(konkrétně v letech 2000 až 2002).

Při charakteristice verbální stránky ana-
lyzovaných textů jsme se orientovali na 
všechna jazyková specifi ka americké češtiny 
vyplývající z komparace s jazykem dobově 
odpovídajících periodik českých (domácích) 
a dále na ty gramatické a lexikální prostředky, 
jež jsou nositeli různých stylových příznaků. 
Jazykově-stylistické hodnocení jsme prů-
běžně doplňovali deskripcí pragmatickou, 
neboť jsou to právě mimojazykové souvis-
losti, často širšího, kulturněhistorického 
dosahu, které determinují podobu jazyka 
exilového tisku.

Z uvedené komparace analyzovaných 
krajanských periodik zřetelně vyplynulo, 
že nejnápadnější proměny žurnalistické 
americké češtiny jsou podmíněny tím, že 

byla od samého počátku ovlivňována ang-
ličtinou.

V prvních česky psaných periodikách 
vydávaných v Americe, která v naší studii 
zastupují vybraná čísla týdeníku Slowan 
Amerikánský z roku 1861 (citujeme pod 
zkratkou SA) a týdeníku Národní Noviny 
(zkratka NN) z téhož roku, jednoznačně pře-
vládají amerikanismy lexikální. Je tomu tak 
proto, že první čeští imigranti angličtinu 
většinou neovládali, a přistěhovalci před 
první světovou válkou, kteří žili v čechoa-
merických komuniStránka: 2tách nebo na 
venkově, kde obdělávali půdu jen s pomocí 
členů vlastní rodiny, se v Americe mnohdy 
anglicky nenaučili po celý svůj život. To 
ovšem platí pouze pro přistěhovalce prvoge-
nerační, jejich děti už byly vždy bilingvní a 
jejich vnoučata často česky vůbec nemluvila 
(Čapek, 1926). Existence většiny amerika-
nismů zjištěných v prvních čechoamerických 
periodikách je proto podmíněna veskrze 
pragmaticky; je důsledkem změněné spole-
čenské situace a změněných pojmenovacích 
potřeb. Autoři užívají anglická slova tam, 
kde neexistuje odpovídající český ekvivalent 
nebo kde tento ekvivalent prostě neznají, 
amerikanismy se v čechoamerickém tisku 
objevují také proto, že frekventované ang-
lické slovo je v nové komunikační situaci 
významově jednoznačnější.

Největší počet lexikálních amerikanismů 
jsme v našich materiálech zaznamenali 
v reklamách, a to zejména v Národních 
Novinách. Anglické vlastní názvy fi rem či 
provozoven jsou pochopitelně uváděny v ofi -
ciální podobě, tzn. že nebývají překládány 
do češtiny, a tomu se mnohdy přizpůsobují 
i názvy výrobků, např. Peter’s Music Store; 
Flora Garden; Arsenal Drug Store; Dry Good 
& Clothing; Lager & Bro.; Prof. Wood’s Res-
torative.

Některé amerikanismy tohoto typu bývají 
překládány; český ekvivalent je pak umístěn 
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v závorce pod výrazem anglickým, příp. i za 
ním, např. Jones Commercial College (Jone-
sovo kupecké učilíště), Commercial College 
(Kupecká škola), Boarding House (Česky 
Hostinec). Méně běžný je postup opačný: 
za názvem českým stojí v závorce ekvivalent 
anglický, např. Majetníci Sasského mlýna 
(Saxony mills).

Anglická i česká podoba vlastního jména 
místního se často objevuje i v adresách uvádě-
ných v reklamách, např. Číslo 12, City Bildings 
(sic!) (Městský dům) nebo naopak Dva domy 
(Two Buildings) na uhlu Washington Avenue; 
Výpravna a lékárna Čís. 65, jížní 7má ulice, 
mezi Sprnce (sic!) & Poplar ulice naproti 
ústřednímu trhu (Central – Market).

V obou popisovaných týdenících se už 
vyskytují také amerikanismy, které jsou do 
českých textů začleňovány ve formě tzv. citá-
tových podob, tzn. bez překladu. Jde o ang-
lická pojmenování, jejichž český ekvivalent 
autorům často schází. Tyto anglické výrazy 
jsou v prvních čechoamerických periodikách 
ještě většinou morfologicky (a někdy i gra-
fi cky) počešťovány, např. a dotíraví náhončí 
budou lidu rozličné (jak to zvyk přivolbach 
bývá) tikety (angl. ticket ‘lístek, vstupenka’) 
před pokládati a k odbírání nutiti [NN, 9. 2. 
1861, s. 2]; poněvádž časem noviny nedbale 
od klerků (angl. clerk ‘úředník’, v americké 
angličtině ‘prodavač’) pohozené bývají aneb 
tito ze svého pohodlí ne rádi vytržení se cítí 
[NN, 13. 4. 1861, s. 1].

Kromě lexikálních amerikanismů se 
v textech prvních čechoamerických peri-
odik, nejčastěji opět v reklamách, objevují 
také amerikanismy syntaktické; jsou ale ještě 
poměrně vzácné. Nejběžnější z nich jsou slo-
vosledné inverze nominativu jmenovacího, 
které se vyskytují hlavně v adresách, např. 
Na rohu Lafayette a Buel (10té) ulice [NN, 
9. 2. 1861, s. 4]; Na rohu Bau Bureu a Market 
ulice w Chicago [SA, 31. 1. 1861, s. 4].

Hlavní rozdíl mezi americkou a domácí 
podobou českého jazyka na začátku druhé 
poloviny 19. století tedy spočívá zejména 
v existenci amerikanismů lexikálních. Pře-
stože je u prvních přistěhovalců čeština 
ještě jazykem dominantním, život v cizo-
jazyčné společnosti bez znalosti angličtiny 
neumožňuje uplatnění ve všech společen-
ských a komunikačních situacích, což vede 
k postupnému vytváření komplementárního 
bilingvismu. V prvních čechoamerických 
periodikách se tak setkáváme se samými 
počátky tohoto jevu.

Podobná situace existuje v jazyce čecho-
amerických periodik také na počátku 20. 
století; amerikanismy se objevují opět pře-
vážně v plánu lexikálním. Jsou to ovšem 
především pojmenování označující deno-
táty těsně spojené s novou sociální realitou. 
Některé z nich bývají ještě překládány: Truk 
(nákladní auto) na prodej [Sv, 9. 9. 1914, s. 3]; 
Zázrak. Neslýchaný, avšak pravdivý. Nejno-
vější vynález Egg Salve (vaječná tekutá masť) 
[DH, 29. 6. 1919, s. 15].

Je zajímavé, že častěji než v prvních 
čechoamerických novinách se v tiskovinách 
ze začátku 20. století setkáváme i s postupem 
opačným: za názvem českým stojí v závorce 
ekvivalent anglický. Autoři se tak pravdě-
podobně přizpůsobují nové komunikační 
situaci a své texty tímto způsobem adre-
sují příslušníkům všech přistěhovaleckých 
generací, např. Nejslaběji jsme zastoupeni 
v oboru sociální práce (social work) [N, 
17. 7. 1921, s. 2]; Máme mravnostenský soud 
(Morals Court) [N, 17. 7. 1921, s. 2]; Prodá se 
levně hotel s majetkem (summer resort) [Sv, 
9. 9. 1914, s. 3] ap.

Lexikální amerikanismy jsou ve všech 
popisovaných periodikách užívány rovněž v 
podobě citátové. Tato anglická pojmenování 
označují hlavně jevy z oblasti prodeje realit 
a z oblasti fi nancí. Jsou často morfologicky 
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a grafi cky počešťovány, např. Odpoledne 
nějaký ten lot sobě koupím (angl. lot ‘poze-
mek, dílec’) [DH, 29. 6. 1919, s. 2]; V této bance 
můžete si uložit vládní bondy na knížku 
(angl. bond ‘závazek, dluhopis, obligace’) a 
kolektovat úroky (angl. collect ‘vyzvednout 
si, sebrat’) [DH, 29. 6. 1919, s. 4]. Pravidelnou 
součástí lexika krajanského tisku na začátku 
20. století jsou také sémantické kalky.

V té době už začínají čeští osadníci napo-
dobovat i strukturu anglické věty. Jako syn-
taktický amerikanismus lze označit například 
odlišný slovosled typu Pravidelná schůze 
sboru důvěrníků […] zahájena byla mís-
topředsedou doktorem Žabokrtským [Sl, 
23. 10. 1914, s. 4] či podobně Veškeré podrob-
nější informace budou tam podány bratrem 
Fraňou Klepalem, který jest ředitelem úřa-
dovny (tamtéž). V angličtině je konatel děje, 
pokud není konstruován jako podmět aktivní 
věty, vyjádřen standardně na konci pasivní 
věty předložkovou vazbou by somebody.

Současná čechoamerická periodika za stu-
pují v našem příspěvku vybraná čísla těchto 
listů: Americké Listy (citujeme pod zkratkou 
AL), Československé noviny (ČN), Glorious 
Hope / Slavná Naděje (GH), Hlas Národa 
(HN), Hospodář / Čechoslovák (HČ), Našinec 
(Na), Nedělní Hlasatel (NH), Posel České 
Katolické Jednoty (P). Materiálová výcho-
diska reprezentovaly pouze texty původní, 
tzn. žurnalistické žánry napsané Čechy žijí-
cími v USA , příp. v Kanadě. Stranou jsme 
ponechávali texty přetištěné z novin českých 
nebo slovenských.

Již výše jsme uvedli, že význam a počet 
čechoamerických periodik vrcholil ve dva-
cátých letech 20. století a od té doby že se 
jejich počet zmenšoval. A jaká je tedy vlastně 
situace dnes? Odpověď na tuto otázku není 
jednoduchá. Jednotliví autoři se v údajích o 
počtu současných krajanských listů rozchá-
zejí. To je dáno patrně skutečností, že jen část 
z těchto periodik je tištěna česky. Jestliže se 

tedy počet periodických titulů uváděných 
v literatuře pohybuje mezi 24 až 69, pak 
v češtině vychází zhruba jen 10 listů.

Pro současnou žurnalistickou americ-
kou češtinu je ovlivňování angličtinou pří-
značné, a to ve všech jazykových plánech. Ve 
srovnání s počátky krajanského tisku dnes 
přibývají jak amerikanismy lexikální, tak 
amerikanismy gramatické. Některé krajan-
ské noviny obsahují navíc celé anglické texty, 
např. Glorious Hope / Slavná Naděje, Ame-
rické Listy, Československé noviny, nebo 
jsou už dokonce celá periodika tištěna pře-
vážně anglicky. Například Posel, „Úřední 
orgán České Katolické Jednoty“, je tištěn 
v angličtině, český je pouze titul listu, jeho 
tiráž a některé příspěvky čtenářů.

Lexikální amerikanismy dnes v čechoa-
merickém tisku zastupují jejich stále četnější 
citátové podoby, charakteristické pro vývoj 
češtiny v zámoří jsou ale sémantické kalky. 
Citátové podoby lexikálních amerikanismů, 
ne vždy morfologicky počešťované, označují 
skutečnosti ze všech oblastí společenského 
života, nikoli tedy jen jevy výlučně americké, 
jak tomu bylo dříve, např. Seděl jsem vedle 
Gotta v malém coff ee shopu vedle hotelu 
Wellington (angl. coff ee shop ‘kavárna’) [ČN, 
13. 10. 2000, s. 6]; profesionální fund-raiser 
(‘organizátor sbírek’) [ČN, 16. 5. 2002, s. 2] ap.

Pokud jde o sémantické kalky, jejich 
existence je dokladem skutečnosti, že 
americká čeština se jako jazyk přesazený 
vyvíjí v novém prostředí nezávisle na češ-
tině v České republice. Přičteme-li k tomu i 
změněnou jazykovou povědomost americ-
kých uživatelů českého jazyka, a v důsledku 
toho i jejich sníženou jazykovou kompetenci 
v češtině, nepřekvapuje, že zejména názvy 
nových reálií, jejichž české ekvivalenty naši 
krajané zřejmě neznají, ale často i obraty 
zcela běžné, jsou z angličtiny do češtiny 
překládány doslova, tzn. mnohdy nepřesně. 
Sémantickými (překladovými) kalky jsou tak 
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např. výrazy: patnáct minut do osmi (angl. 
fi ft een minutes to eigh, č. ‘za patnáct minut 
osm’) nebo ten obrázek sebral R. Jedlička 
(angl. take a picture, č. ‘vyfotografovat’, v angl. 
jde o ustálené spojení).

Stále vyšší frekvence amerikanismů 
v jazyce čechoamerického periodického 
tisku dokazuje, že funkční omezenost a 
nerovná koexistence češtiny s angličtinou 
v USA  vedou ke změně diglosního poměru 
v neprospěch spisovné češtiny, a to i u Ame-
ričanů českého etnického původu. Redukce 
českých vyjadřovacích prostředků se pak 
v rámci komplementárního bilingvismu 
čechoamerických mluvčích projevuje náhra-
dou výrazů českých za výrazy anglické. Tato 
interference angličtiny s americkou češtinou 
je sice v žurnalistice nejnápadnější v oblasti 
lexika, ale jak prokazují naše analýzy, vývo-
jově příznakové je v současnosti přejímání 
anglických syntaktických konstrukcí a apli-
kace anglického pořádku slov.

Existence gramatických amerikanismů 
není zpravidla motivována potřebou nových 
pojmenovacích potřeb, nýbrž je výsledkem 
česko-amerického bilingvismu dnešních 
Čechoameričanů. V gramatice se vliv ang-
ličtiny projevuje nejčastěji změnou rekce 
českých sloves. Jde zpravidla o kalky, tzn. 
o doslovné překlady vazeb odpovídajících 
sloves anglických, např. […] její tvář od mla-
dosti svěže půvabnou (angl. her face was 
pretty from youth) [HČ, únor 2002, s. 17]. 
V řadě případů se však v současném čecho-
americkém tisku setkáme i s kalky celých 
anglických syntaktických struktur: Hledala 
někoho ji přeložit dopis (angl. she looked 
for someone to translate a letter for her) [Na, 
12. 1. 2001, s. 5]

Nejvýrazněji se vlivy angličtiny v tex-
tech současných čechoamerických periodik 
projevují v oblasti slovosledu. Na rozdíl od 
češtiny, kde je slovosled neutrálního pro-
jevu obvykle určen postupem od východiska 

k jádru výpovědi, kopíruje jazyk čechoame-
rických periodik často anglický model, kde 
je pořadí mnohem pevnější a signalizuje 
syntaktické funkce jednotlivých aktantů. 
Působení angličtiny na český slovosled se 
nejčastěji projevuje těmito typy odchylek:

• postavení podmětu v preverbální pozici, 
a to i v případě, kdy je podmět jádrem výpo-
vědi a měl by stát na konci věty, např. V dub-
nové schůzi bylo oznámeno, že úplně nová 
kniha „Czech Refl ection“ bude sestavena a 
vytisknuta [HČ, srpen 2001, s. 12];

• příslovečná určení se vyskytují v anglič-
tině buď v iniciální, nebo ve fi nální pozici. 
Iniciální pozice značí příslušnost přísloveč-
ného určení k východisku výpovědi, fi nální 
pozice je v psaném jazyce nejednoznačná: 
je-li určení nepřízvučné, patří k východisku 
výpovědi, je-li přízvučné, patří k jádru. 
V češtině naproti tomu koncová pozice pří-
slovečného určení naznačuje jeho komuni-
kativní závažnost, a tedy příslušnost k jádru 
výpovědi, což však například v citovaném 
příkladu neplatí: US ekonomičtí specialisté 
se však obávají, že americká ekonomika by 
nebyla schopna absorbovat všechny Mexi-
kány, kteří by chtěli pracovat ve Spojených 
státech [HN, 16. 9. 2000, s. 2; lépe: ‘[…] ve 
Spojených státech pracovat’];

• předmět zaujímá v anglické větě téměř 
výhradně postverbální pozici, např. Mnozí 
potomci těchto vystěhovalců v Texasu ocení 
tuto knihu, protože 57 obcí je jmenováno 
v knize a přibližně tři čtvrtiny předků našich 
krajanů pochází z tohoto okresu ilegálně [HČ, 
srpen 2001, s. 23];

• pozice osobního zájmena zvratného se 
se v češtině neomezuje na umístění přímo 
u slovesa, jak je tomu velmi často ve sledo-
vaných tiskovinách, např. […] že v pondělí 
přijde se na nás podívat [Na, 12. 1. 2001, s. 5]; 
Proto novomanželé se rozhodli, že pomohou 
vesničanům ke koupi zvonů [HČ, srpen 2001, 
s. 11].
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Pro syntaktické struktury textů v čecho-
amerických periodikách je příznačná celá 
řada dalších rysů, například omezená škála 
jednotlivých typů vedlejších vět a jejich 
spojek, výraznější podíl parataxe, krátkost 
souvětí, výskyt verbonominální predikace 
slovesa mít/have s oslabeným posesivním 
významem, vyšší výskyt podstatných jmen 
slovesných korespondujících s anglickými 
gerundiálními konstrukcemi, obligatorní 
vyjadřování subjektu, nadužívání zájmena 
ten v atributu, nestandardní užívání inter-
punkce, zejména čárek, a některé jevy další.

Čeština krajanského tisku v USA  se 
však neproměňuje pouze vlivem angličtiny. 
Důležitou roli zde hraje také izolace od 
mateřského jazyka v odlišném sociálním a 
komunikačním kontextu, jejímž důsledkem 
je značná roztříštěnost a uvolněnost jazykové 
normy. Kučera dokonce uvádí, že „v sou-
časné době je americká čeština roztříštěna 
natolik, že je v ní možno na základě různých 
kritérií vydělit desítky více či méně vágních 
útvarů či variet; tyto útvary a variety jsou 
vesměs značně noremně uvolněné a hranice 
mezi nimi jsou často jen nezřetelné“.

Čtenáři soudobých čechoamerických 
periodik se jako nejnápadnější rys uvolněné 
normy americké češtiny jeví vysoká frek-
vence prvků nestandardních, a to zejména 
v oblasti gramatiky, částečně však i v lexiku. 
Příčinu je možno najít opět v rovině prag-
matické: čeština v Americe existuje a vyvíjí 
se, až na několik málo novinových publikací, 
jen jako jazyk mluvený. Přitom je užívána v 
komunikačních situacích převážně soukro-
mého až intimního charakteru. Projevem 
této skutečnosti je užívání výrazů a tvarů 
pocházejících z obecné češtiny, příp. i z dia-
lektů, také v jazyce krajanského tisku.

Uvolňování normy americké žurna-
listické češtiny se projevuje řadou dalších 
způsobů, z nichž uvádíme jen ty nejná-
padnější. Přitom je nutno konstatovat, že 

všechny následující jevy lze zároveň hodno-
tit jako přímé nebo nepřímé amerikanismy, 
které existují v současné americké češtině 
v důsledku dlouhodobého vlivu dominantní 
angličtiny:

kolísání v rodě substantiv: Nebyl tam 
žádný soukrom [Na, 5. 11. 2000, s. 3]; Jeden 
musí mět suchý počas [Na, 5. 11. 2000, s. 4]; 
Blahopřejem na vaši jubileum [Na, 5. 11. 2000, 
s. 5]; Pašování drogů [HN, 9. 7. 2000, s. 15];

užívání nesklonných podob vlastních 
jmen osobních a místních, a to zejména 
po předložkách; tato tendence je často spo-
jena s nepřechylováním ženských příjmení: 
Narodil se ve Wharton 21. května 1955 [Na, 
5. 11. 2000, s. 1]; Mírová vyjednávání skon-
čila v Camp David [HN, 16. 9. 2000, s. 8]; Pí. 
Janice Kramer Bartoš zemřela v Richmond 
[Na, 5. 11. 2000, s. 1]; Oženil se s Charlotte 
Kopecký [Na, 12. 1. 2001, s. 1];

chybné tvoření relačních a posesivních 
adjektiv: Hodně lidí jedí zvířatní mozky 
a jazyky [Na, 5. 11. 2000, s. 3]; Dělal pro 
Okresu Monmonth Šerifovou úřadovnu [Na, 
5. 11. 2000, s. 3]; Pro všecky Oceanside psi 
v policistním sboru [Na, 5. 11. 2000, s. 3];

upřednostňování složených tvarů adjek-
tiv před jmennými: Přítomná byla také řada 
talentovaných zpěváků [GH/SN, roč. 26, č. 2, 
s. 31 (březen 2000)]; Byla známá svou obě-
tavostí [HN, 16. 9. 2000, s. 7];

zanedbání rozdílů mezi adjektivy a adver-
bii: V Red Bluff  by také mělo být chladnější 
[Na, 5. 11. 2000, s. 3];

nesprávná vidová diferenciace: Na 8. 
listopad připadalo smutné výročí porážky 
na Bílé hoře [NH, 9. 7. 2000, s. 16]; Přátelé 
starých pořádků by zase rádi uviděli církve 
pod státním dozorem [NH, 28. 5. 2000, s. 
4]; Každý rok postavují ty velké stány [Na, 
5. 11. 2000, s. 4];

Čechoamerická periodika jsou reprezen ta-
tivními a autentickými svědky života našich 
krajanů v zámoří. V samých počátcích své 
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existence byl krajanský tisk vycházející v češ-
tině komunikačním médiem, které plnilo 
mezi přistěhovalci hlavně funkci etnicky 
integrační a identifi kační. V současnosti však 

už téměř všechna česky tištěná periodika 
ztratila i svou funkci základní, komunika-
tivní, a zůstala jim pouze funkce etnicky 
symbolická.

 summary
 Σ Th e Czech language in Czech-American periodicals in the USA and its development

The paper explores characteristic features of written Czech used in Czech-American 
periodicals published in the USA. Th ese periodicals have been published continually 
since 1860 to this day, however both their function and their language have undergone 
substantial changes. In the 1860s, these periodicals constituted a forum for social and 
ethnic communication in the native language transcending the limits of the separate Czech 
immigrant communities, provided a source of information about the new social, political, 
and territorial context, and, at the same time, served as a tool facilitating orientation 
in the new circumstances. Over the years, Czech has been losing its communicative 
function in these periodicals and has been increasingly replaced by English. In addition, 
in the English-speaking context it has been profoundly aff ected at the level of phonology, 
morphology, syntax, and lexicology. Th e changes are treated in the present paper both 
from the diachronic and synchronic perspective.
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