Milé čtenářky, milí čtenáři,
vzhledem k tomu, že toto číslo Krajin češtiny je číslem pátým, tedy jubilejním, měli jsme velké ambice: požádali jsme o úvodní dvojrozhovor
ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a ministra školství Petra Fialu. I když v době vydání tohoto čísla již hovoříme o těchto ministrech v minulém čase, věříme, že jejich výpovědi pro vás budou zajímavé
a poučné.
Tématem letošního vydání časopisu Krajiny češtiny jsou Změny v české
společnosti a kultuře po roce 1993 (po roce 1989) očima zahraničních Čechů (krajanů) a bohemistů (učitelů a studentů češtiny
v zahraničí). Zajímá nás, jak se z pozice do jisté míry nezávislých pozorovatelů na tyto události posledních dvou desetiletí dívají zahraniční
Češi a studenti bohemistiky, jak je chápou a zda se jich nějakým způsobem dotýkají. Očima našich krajanů v Brazílii či očima makedonského
studenta bohemistiky můžeme tedy pohlédnout na léta minulá a snad
v nich najít oporu pro současnost a poučení pro budoucnost.
Stěžejní rubrika našeho časopisu Lektoři a učitelé tentokrát představí
čtenářům naši tradiční krajanskou komunitu v Srbsku, exotická místa
v Argentině a Paraguayi, lyceum ve francouzském Nimes a budapešťský lektorát. Konkrétněji: srbští Češi nás zaujmou především osobitým
divadelním zpracováním klasické hry Noc na Karlštejně. Dozvíme se,
jak žijí naši krajané na paraguaysko-argentinské hranici, seznámíme se
s historií a současností české sekce na Lyceu Alphonse Daudeta v jižní Francii a rozhovor s Veronikou Heé nám poskytne cenné informace
o bohemistice v Maďarsku.
S rubrikou Letem světem zavítáme do Srbska, Rumunska, Argentiny, Slovinska a Francie, abychom mimo jiné zjistili, zda šaty skutečně dělají člověka, oslavili příchod prvních Čechů do Chaca,
anebo našli vysvětlení pojmu bilinguarium. Významní bohemisté – profesor Sergio Corduas a výtvarník a pedagog Jiří Nečas nám
v Portrétu představí svoje životní poutě a povedou nás k zamyšlení: Co
nám říkají příběhy druhých? Slýcháme a čteme o jejich životě. Inspiruje
nás to, poučí, zaujme a přivede k zamyšlení nad vlastním životem?
Didaktické zkušenosti a studie pojednávají o výuce češtiny jako cizího
jazyka ve Francii a Itálii. V recenzích se seznámíme s novou publikací
Milana Hrdličky Bohemistické miniatury a s knížkou Z Jizerských hor do
Brazílie Josefa Umanna. Literární koutek je zastoupen nejen překladem
eseje z rumunštiny či příběhem krajana z Brazílie, ale můžeme zde najít
také ukázku netradiční výuky češtiny v USA pomocí písně doprovázené
na kytaru. Celým číslem opět prostupují tematicky pestré glosy a různorodé autentické texty, jejichž prostřednictvím nahlédneme do života
zahraničních Čechů, studentů bohemistiky a jejich pedagogů – učitelů
u krajanů a lektorů českého jazyka a literatury v zahraničí. Těm všem,
a nejen jim, je určeno páté číslo Krajin češtiny, které právě otevíráte.
Dovolte nám skončit tento editorial optimisticky slovy paní Very Anny
Pospíšilové Valente, 72leté krajanky ze Sao Paula:
Lidé v jakékoliv zemi by měli mít na paměti, že pouze poctivá práce přináší úspěch. Česká republika, alespoň podle vzpomínek,
které si nesu s sebou životem, byla vždy dobrým místem k žití. Češi
byli vždy dobrými diplomaty a dokázali zabránit velkým lidským
ztrátám. Máte krásnou zemi, se zdvořilými a inteligentními lidmi,
a to má obrovskou cenu.
Lucie Šafarčíková, Olga Vlachová
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úvodní
rozhovor

2.

Petr Fiala, Karel
Schwarzenberg

prof. PhDr.
Ph.D., LL.M.,

ministr školství, mládeže
a tělovýchovy
(květen 2012 – červenec 2013)

ministr zahraničních věcí
České republiky

1.

Vážený pane ministře, časopis Krajiny češtiny vychází v rámci Programu podpory českého kulturního
dědictví v zahraničí. Můžete nám nastínit, jaký význam má podle vás šíření české kultury a českého
jazyka v cizině? Jakým způsobem vaše ministerstvo podporuje Čechy žijící v zahraničí a tamní studenty češtiny?

2.

Jaké konkrétní kroky by podle vás vedly k posílení či zachování výuky češtiny v zahraničí? Které destinace jsou z vašeho pohledu dlouhodobě perspektivní a z jakého důvodu?

3.

Na vašich zahraničních cestách se setkáváte s mnoha zahraničními Čechy či studenty češtiny, zaznamenal jste nějaké změny v jejich vnímání české společnosti a české kultury v porevolučním období
(od roku 1989 či od rozdělení Československa v roce 1993)?

4.

Pane ministře, co byste popřál našemu Programu, učitelům u krajanů, lektorům a studentům češtiny
v zahraničí?
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(leden 2007 – květen 2009 a červenec 2010 – červenec 2013)
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1. Seznamováním jiných zemí a občanů s naší kulturou
činíme Českou republiku známější, přístupnější a otevřenější. Zároveň je ale pro naši společnost důležité pěstovat a uchovat naši společnou identitu jak u krajanů, kteří
žijí v zahraničí dlouhodobě, tak u mladých lidí, kteří jsou
v cizině přechodně z pracovních nebo jiných důvodů.
Ministerstvo školství se proto snaží o udržování vztahů
s krajany v zahraničí a poskytuje jim podporu zejména
v oblasti vzdělání a kultury. Zaměřujeme se především na
programy, které mají zajistit zachování znalosti českého
jazyka. Z tohoto důvodu například vysíláme učitele češtiny ke krajanským komunitám, poskytujeme stipendia na
českých vysokých školách, pořádáme kurzy češtiny a kurzy metodiky výuky češtiny a také ročně uvolňujeme až
1 milion Kč jako finanční podporu spolkům, které se
účastní vzdělávání v projektu Česká škola bez hranic.
2. I nadále je pro nás důležitá podpora tradičních krajanských komunit v Evropě a Americe, ale nově se zaměřujeme i na Čechy žijící z pracovních či osobních důvodů
ve velkých evropských městech a jejich okolí. Pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví
v zahraničí do roku 2015 klade více než dříve důraz na
podporu vzdělávání. Aktuální rozpočet programu nám,
bohužel, neumožňuje významnější rozšíření stávajících
aktivit. Za úspěch z poslední doby považuji vyslání učitelky českého jazyka ke krajanům do USA koncem roku 2012
a budu velmi rád, podaří-li se otevřít dva nové lektoráty
českého jazyka na univerzitách v Evropě a Asii.
3. Češi žijící v zahraničí velmi pozorně sledují dění
v naší zemi a dobře znají aktuální politický a společenský vývoj. Setkání s nimi je často poučné, protože mnozí
z nich si někdy lépe než my sami uvědomují přednosti
naší země, pozitivní změny, ke kterým za poslední dvě
desetiletí došlo, a váží si naší historie i současnosti. Mělo
by nás těšit, že tradiční i noví krajané zůstávají své vlasti
věrní a projevují o ni aktivní zájem.
4. Čeština je obtížný, ale krásný a bohatý jazyk. Otevírá svět pozoruhodné kultury s velkou tradicí, kterou stojí
za to poznávat. Přál bych nám všem, abychom využívali
možností, které nám náš jazyk nabízí, abychom o něj pečovali a abychom společně prožívali vědomí sounáležitosti, které nám nabízí naše jazykové společenství, ať už
žijeme kdekoli na světě.
Děkujeme vám za rozhovor.
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Rozhovor:
Karel Schwarzenberg
1. I malá země má pádné důvody k šíření své kultury a k propagaci svého tzv. „malého“ jazyka ve světě.
V dobách minulých jsme nebývali vždy malou zemí, osud
však způsobil, že jsme se ocitli pod vlivem jazyka cizího.
Díky výrazným osobnostem našich dějin, jako byl Jan
Amos Komenský, obrozenci 19. století či venkovští učitelé,
se podařilo udržet a poté znovu vykřesat jiskru národního
jazyka, který tuto nepřízeň přežil a znovu nabyl na síle.
V současné době už nebojujeme o holé přežití našeho
jazyka. Jsme součástí svobodného světa, ve kterém čeština vedle globální angličtiny pouze zdánlivě ztrácí svůj
význam. Čeština je právoplatným jazykem EU, dokumenty se překládají do češtiny a řečníci mohou mluvit ve
svém národním jazyce. To mj. předpokládá, že se výuka
českého jazyka nemá omezit pouze na národní hranice
a znalost jazyka s sebou nese i nutnou znalost kulturního
prostředí země.
Přirozenou součástí zahraničně-kulturní politiky každé
země je předávání poznatků o vlastní historii i současnosti v dalších státech světa. V rámci Programu podpory
českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011
až 2015, který společně s našimi kolegy z MŠMT realizujeme, máme k dispozici finance, díky nimž se snažíme podporovat stávající bohemistická pracoviště po celém světě, tradiční krajanské spolky stejně jako novou generaci
zahraničních Čechů a jejich potomků.
Ministerstvo zahraničních věcí udržuje čilé kontakty s rozsáhlou sítí krajanských spolků a organizací, jimž každoročně poskytuje peněžní dary na konkrétní projekty. Výuka
českého jazyka pro nejmladší generaci Čechů v zahraničí
je stále častějším a propracovanějším projektem krajanských spolků.
2. V dnešní ekonomické situaci není úplně jednoduché posilovat výuku češtiny v zahraničním univerzitním
prostředí. Čeština se navíc často vyučuje v rámci kateder
slovanských jazyků vedle tzv. „velkých“ slovanských jazyků
jako je ruština či polština. Proto vždy považujeme za velký
úspěch, povede-li se i s pomocí našich diplomatických
misí otevřít či jen udržet aktivní lektorát českého jazyka.
V tomto kontextu velmi oceňuji brzké otevření lektorátu
v nových destinacích jako je Madrid a Taipei. Z hlediska
našich ekonomických zájmů jde o velkou věc.

úvodní rozhovor

Rozhovor: Petr Fiala
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Pokračování rozhovoru:
Karel Schwarzenberg
Nezanedbatelně se podílíme na realizaci Krajanského
vzdělávacího programu, kdy pomáháme rezortu ministra školství vybírat vhodné kandidáty z naší krajanské komunity k semestrálním studijním pobytům na veřejných
vysokých školách či na kurz metodiky výuky českého jazyka. Společně rovněž vybíráme učitele k českým krajanským komunitám ve světě. V současné době máme v evropských destinacích sedm učitelů, v Jižní Americe pět
a nově jsme vyslali učitelku k největší krajanské komunitě,
kterou máme ve Spojených státech, a to do Chicaga.

I pohled cizinců, kteří se učí česky, se v dnešní době zcela změnil. Po revoluci se pár nadšenců zajímalo o ČR,
případně o český jazyk, jen z hlediska nově vznikajících
demokracií se zajímavou kulturou či literaturou, bylo zde
i okouzlení osobností Václava Havla. Po vstupu do EU se
romantické představy začaly vyvíjet praktičtějším směrem. Přichází k nám stále více zaměstnanců zahraničních
firem, evidujeme i značný nárůst mladých Evropanů, kteří
zde i z důvodu hospodářské krize hledají práci. Často se
česky naučí a získávají tak vztah k naší zemi.

Naším cílem je racionálně se zamýšlet, jak propojit historické oblasti českého osídlování v zahraničí s nově vznikajícími českými komunitami. Proto se i přítomnosti učitele u krajanské komunity snažíme využít všemi možnými
směry. Na jedné straně může vést kurz českého jazyka
u tradičního krajanského spolku, jehož čeština se nám
z našeho pohledu zdá být archaická, a na straně druhé
učit češtinu dle rámcového vzdělávacího programu ČR
děti tzv. „expatů“.

4. Programu přát neumím, rád bych ale popřál jeho
realizátorům, tedy učitelům, lektorům, ale i úředníkům,
včetně zastupitelských úřadů, aby jej dokázali nadále
udržovat a rozvíjet ve prospěch všech, kteří s nadšením
studují český jazyk či kteří si jej chtějí udržet jako pouto
se svou zemí.

Na svých cestách se stále více setkávám se zapálenými
následovatelkami příkladu dr. L. Boucher-Slavíkové, po
celém světě vznikají školy podobného typu, které se snaží
českým dětem či dětem ze smíšených rodin žijících v zahraničí zajistit znalost českého jazyka a literatury, včetně
českých reálií, na stejné úrovni svých vrstevníků v ČR.
Od roku 1989 se situace nesmírně vyvinula. Evidujeme
totiž úplně nové oblasti, do kterých odcházejí mladí Češi
za prací či za jiným životním stylem. Vznikají nám početné komunity po Spojených státech, na Novém Zélandu
či v Norsku. Jejich profesionální kurikula jsou často velmi
rozdílná a i na to musíme umět reagovat. V červnu 2011
byla Ministerstvem zahraničních věcí ČR schválena nová
koncepce vztahu českého státu k Čechům žijícím v zahraničí. V této koncepci je kladen klíčový důraz právě na
výuku českého jazyka.
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Děkujeme vám za rozhovor.
Pozn.: Rozhovory byly vedeny písemně. V době jejich poskytnutí byli oba politici ve funkcích ministrů příslušných
rezortů školství a zahraničí.

úvodní rozhovor

3. Zmiňoval jsem se o historických osobnostech, jejichž podíl na uchování českého jazyka a českých tradic
byl klíčový. I v dnešní době máme osobnosti svého druhu,
bez jejichž podílu by se nepodařilo rozjet např. unikátní
projekt Českých škol bez hranic. V roce 2012 jsem udělil
Cenu Gratias Agit paní MUDr. Lucii Boucher-Slavíkové,
zakladatelce těchto škol v Paříži, bez jejíhož elánu a přesvědčení bychom tolik malých vlastenců v cizině určitě
neměli.

Rád bych se však obrátil především na ty, na kterých mi
velmi záleží, a to na naši mladou generaci v zahraničí.
Respektujeme jejich často svobodné rozhodnutí žít v cizině a nabývat nové zkušenosti. Právě proto jim chceme
i nadále pomáhat, naším zájmem je neztratit s nimi kontakt a dát jim najevo, že o ně nadále stojíme, mohou se
stát podstatným základem našich nových elit. Budou přinejmenším bilingvní, se zahraniční zkušeností a díky naší
podpoře neztratí kontakt se svou starou vlastí. Tato země
je potřebuje!
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Učit se česky je skvělé!
aneb

Báječné léto v Česku

Teresa Samková
krajanská komunita Winnipeg, Kanada

Minulé léto jsem měla skvělou příležitost jet do České republiky na kurz češtiny pro krajany v Dobrušce pořádaný
Univerzitou Karlovou v Praze. Studium bylo hrazeno stipendiem, na které mají nárok vybraní účastníci, kteří splní
potřebné podmínky. Stipendium mi pokrylo ubytování,
výuku, stravu a částečně i cestu do ČR.
V kurzu bylo celkem 63 lidí ve věku od 18 do 86 let. Většina účastníků měla české kořeny, ale byli tam i ti, kteří
se zkrátka jen chtěli naučit český jazyk, třeba kvůli práci
nebo ze zájmu o tuto řeč. Měla jsem zde možnost potkat
lidi z celého světa: z Argentiny, Brazílie, Ameriky, Dánska,
Švýcarska, Běloruska, Tunisu, Ruska, Chorvatska a mnoha
dalších zemí. Čtrnáct studentů se kurzu zúčastnilo více
než jednou, byla zde dokonce paní, která přijela již po
čtrnácté. Při své první účasti prý neuměla česky vůbec
a letos už mluvila velmi dobře.
Začátek kurzu
Sraz všech účastníků byl na konci července v Praze, odkud
jsme společně odcestovali do Dobrušky, do vzdělávacího
centra Univerzity Karlovy, kde jsme byli ubytováni a kde
probíhalo i vyučování. Na úplném začátku jsme museli napsat rozřaďovací testy, které měly čtyři části: porozumění čtenému textu, gramatika, poslech a rozhovor.
Na základě výsledků jsme byli roztřídění do šesti tříd. Já
jsem byla zařazena do oranžové třídy, což byla ta nejvyšší
úroveň – tzv. velmi pokročilí". Spolu se mnou zde byli
"
například Chorvaté, pro které je čeština přeci jen o něco
jednodušší.
Jak to probíhalo
Teď vám popíšu typický den tohoto kurzu. Ráno od 7:15
do 8:15 byla snídaně formou bufetu (šunka, sýr, pečivo,
vajíčka, párky, palačinky...). Poté, v 8:20, začínal první blok
výuky. Ten trval do 11:30 a obsahoval jednu pauzu. Všichni
jsme dostali učebnici češtiny a každý den jsme zvládli jed-
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Účastnici kurzu v Adršpašsko-teplických skalách

nu lekci. Učili jsme se pravidla českého pravopisu, poslouchali výklad lektorů a napsali mnoho diktátů, které pro mě
byly opravdu těžké. Kurz se však neskládal jen z „obyčejného" učení jazyka, ale měli jsme možnost zazpívat si i české písničky a navštívit semináře o české historii a politice.
O půl dvanácté byl oběd, který byl pro mě osobně velice
zajímavý, protože jsme šli do školní jídelny, kde jsme dostali typické české jídlo, které jsme si vždy den předtím
vybrali z nabídky tří menu. Mohla jsme tak ochutnat například svíčkovou, guláš nebo řízek. K tomu jsme dostali
i polévku, salát a nakonec dezert. Myslím, že něco podobného na kanadských školách rozhodně chybí. Po obědě
následoval buď další čyřhodinový set výuky, nebo se jelo
na výlet. Během těchto výletů jsme se samozřejmě také
učili češtinu, ovšem v praxi nebo formou soutěží. A kde
všude jsme byli? Tak třeba na exkurzi v pivovaru Primátor v Náchodě, v Babiččině údolí, v Adršpašsko-teplických
skalách, v Polsku či v různých městech a vesnicích v okolí Dobrušky. Na výletech jsme večeřeli všichni společně
v restauracích a na jídlo jsme dostávali stravenky.
Noví přátelé
Velkým zážitkem pro mě byl tzv. Večer národů, který se
konal každé úterý a během nějž student vždy představil
zemi, ze které přijel, tedy její zvyky, vlajku, hymnu atd. Jeden z večerů jsme se také mohli naučit české tance. A co
mi tato zkušenost dala? Do kurzu jsem se přihlásila proto,
abych poznala českou kulturu země mých rodičů a abych
se naučila lépe číst a psát v češtině. To vše se mi splnilo,
navíc jsem potkala spoustu zajímavých nových lidí a získala přátele z celého světa, kteří mají stejný zájem jako já:
poznat českou zemi, české kořeny a zdokonalit se v češtině. Pokud myslíte, že byste něco takového chtěli zažít
i vy, velmi vám tento kurz češtiny pro krajany v Dobrušce
doporučuji. Já osobně jsem opravdu šťastná, že jsem se
ho zúčastnila.
Článek byl publikován v krajanském měsíčníku Říčka
v Manitobě (Winnipeg, podzim 2012).
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Školáci v Kruščici na den sv. Sávy

Srbští Češi jindy, nyní a časem
Komunita srbských Čechů existuje už od 30. let
19. století, kdy se do zvlněné zemědělské oblasti
kolem města Bela Crkva (Weisskirchen) přistěhovali
osadníci z rumunského Banátu, nespokojení s životními podmínkami v tamní hornaté pralesní krajině,
dodnes takřka nezměněné. Několik let strávili čekáním v osadě Schöntal, nežli jim byla přidělena půda
k obdělání a oni si založili ryze českou vesničku Češko
Selo (Ablián či Fabijan).
Pravda je, že oproti rumunskému Banátu si polepšili. Půda
je zde úrodná, dostali příděly na rodinu tak, aby každá
měla dostatek polí, zahradu i vinohrad, k tomu prostředky na stavbu obytných i hospodářských stavení. V tomto
relativním blahobytu se komunita rozrostla až ke čtyřem
tisícům osob na přelomu staletí, usazených především
v obcích Češko Selo (Ablián), Bela Crkva, Kruščice, Gáj
a Jasenovo.
Tradičně národnostně smíšené a tolerantní prostředí Vojvodiny, kde žije například také 60 tisíc Slováků, 300 tisíc
Maďarů atd., nedovolilo českým obcím zůstat v takové
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klauzuře jako nedaleké obce rumunské. Češi se během
let notně promíchali zejména se Srby, avšak svou českou
identitu neztratili. Rodiny zůstávaly dvojjazyčné, srbští
partneři se učili česky. Plíživý rozklad nicméně zapracoval,
a tak se stalo, že do dnešních dnů se komunita zachovala
jako etnicky česká, leč jazykově spíše srbská. Nejstarší generace hovoří plynnou, velmi pěknou češtinou založenou
na západočeském nářečí (stejně jako krajané v Rumunsku), jejímž nejvýraznějším dialektickým znakem je užívání
ukazovacích zájmen tuten, tuta, tuto, s tutím atd., střední
generace má jako mateřský jazyk srbštinu a češtinu ovládá, jak život dal. Zpravidla se do jejich projevu mísí mnoho
srbských slov, ale nikoli ustáleně; není žádná norma, která
slova se říkají česky a která srbsky, prostě čím zachovalejší
české kořeny má mluvčí, tím méně užívá srbských slov.
Nejmladší generace si své češství uvědomuje ponejvíce
ze styku s prarodiči, z nichž mnohdy jen jeden je česky
mluvící. Děti proto česky docela dobře rozumí, ale vůbec
nemluví. Právě pro ně mají největší smysl kurzy češtiny
a mise českého učitele, nemá-li čeština v těchto krajích
během jedné až dvou generací vyhynout.

lektoři a učitelé

Jan Jícha | krajanská komunita Bela Crkva, Srbsko
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Navazovat zde mohu na bohatou tradici výuky češtiny.
V Českém Sele fungovala dříve česká škola, před zhruba
deseti lety přeměněná na muzeum. Posledních několik
abliánských dětí se teď vozí do Bele Crkve. Po roce 2000
začali do Srbska jezdit čeští učitelé, jako první pan Roman
Grossman, kterému se kromě jiného podařilo vybudovat
fotbalový klub F. K. Ablián a uspět s ním v okresním přeboru, což je ve vesnici se 40 obyvateli čin vpravdě heroický.
Po skončení jeho tříleté mise se jedenáctka opět rozpadla.
V uplynulém desetiletí si zdejší Češi zvykli na přítomnost
českého učitele či učitelky, naučili se brát tuto osobnost
vážně a spolupráce s místní krajanskou samosprávou je
tudíž hladká. Ačkoli dospělých do kurzů mnoho nechodí,
všechny bez výjimky zajímá české divadlo, jehož tradice
byla na řadu let přerušena, resp. v roce 2006 se zde naposledy hrálo česky (Zvíkovský rarášek), a to ještě bez dohledu rodilého Čecha, takže z videonahrávky nevyplývá
docela jasně, zda jde o představení v češtině, nebo v srbštině.
Letos se nám podařilo na divadelní tradici navázat muzikálem Noc na Karlštejně, který jsme uvedli v premiéře
na masopust a následně reprízovali ve všech krajanských
obcích.
Jediným stálým problémem je tu přetržitost kurzů češtiny
v Gáji. Ze všech učitelů přede mnou tam pravidelně zajížděli jen dva, takže tam teď už potřetí probíhá čeština pro
začátečníky a je otázka, zda se po skončení mojí mise podaří mému nástupci navázat. V Gáji jsou Češi nejvíc asimilovaní, čistou češtinou tu nemluví téměř nikdo a všechny
děti v kurzu mají v žilách nanejvýš čtvrtinu české krve, jazyk neovládají vůbec, výjimečně alespoň rozumí. Samotná obec je vzdálena 40 km od Bele Crkve, docházka je tu
dosti nevyzpytatelná, a kdybych tam nemohl dojíždět na
kole a udělat si tak každou sobotu překrásný výlet skrze
polopouštní CHKO Deliblatská peščara, asi bych také hledal výmluvy, proč v Gáji alespoň snížit frekvenci výuky.
Stejně jako všude jinde, i tady se ale vytvořilo „tvrdé jádro“
zhruba šesti dětí a dospívajících, kteří chodí téměř pravidelně a vykazují pokroky.
Od loňského roku se tu děti v základních školách mohou
učit češtinu jako nepovinný předmět. V nich učí Srbové vystudovaní v Bělehradě, pomalu vznikají učebnice a podle
mých informací zatím do těchto kurzů chodí v každé obci
několik málo dětí. Nebylo by vůbec od věci navázat spolupráci českého učitele s těmito srbskými a výuku trochu
koordinovat, ale celá věc je zatím ve stádiu zrodu, navíc
ve školách chodí na češtinu jiné děti než do mých kurzů.
Komunita?
Viditelnou překážkou, která sice nezasahuje přímo do výuky češtiny, avšak nelze ji přehlédnout, je nejednotnost
místních Čechů. Politickým orgánem české menšiny financovaným srbskou vládou je Česká národní rada,
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sídlící v Bele Crkvi. Kulturní organizací je Matice česká
a místními spolky se statutem nevládních organizací jsou
jednotlivé České besedy (Bela Crkva, Kruščice, Češko
Selo a Gáj). Na těch několik stovek Čechů, z nichž jen pár
desítek je skutečně aktivních, je to skoro až dost různých
administrativních jednotek, zvláště když vezmeme v úvahu, že se před osmi lety od České besedy Bela Crkva
odtrhla sekce nespokojenců a založila ještě další sdružení Češi Jižního Banátu (ČJB). Nevraživost nepanuje jen
mezi Besedou a ČJB, ale kupodivu i mezi jednotlivými
Besedami, kdy abliánská a kruščická mají pocit ukřivděnosti a ignorace ze strany belocrkevské. Učitel se tedy pohybuje na několika více či méně znepřátelených půdách
a osobně považuji za součást své mise vzájemné napětí
tlumit.
Důvodů tohoto rozpadu je jistě více, například určitá zatuhlost vedení České besedy Bela Crkva, které už léta
stárlo, aniž by do něj vstupovali mladí. V půli dubna se
však situace proměnila, z nových voleb vzešlo vedení ve
složení pět mladých a čtyři starší, což dává naději, že se
věci zase začnou hýbat kupředu.
Velikým problémem je finanční podpora ze strany české
vlády, s jejíž pomocí se tu sice podařilo realizovat řadu
prospěšných projektů, rekonstruovat do důstojné podoby sídla Českých besed a částečně i budovu Školy Plus,
jejíž prostory jsou k výuce češtiny také využívány, ale na
druhé straně působí tento příliv financí rozkladně. Fámy
v této věci poletují vzduchem přímo fantastické, nicméně si netroufám tvrdit, že z využívání české podpory mají
konkrétní osoby zásadní hmotný prospěch. Jisté ale je, že
z toho každý každého podezřívá.
Čeština každodenní
Když si odmyslím časté nářky a vzájemné osočování, jež
je mi mnohdy vyslechnout i přímo v hodinách, je práce
mezi srbskými Čechy veskrze příjemná. Komunita si českého učitele váží, starší lidé, ač sami na kurzy nechodí, jsou
nadšení, že jejich vnoučata mají možnost se česky naučit
a případně i v České republice vystudovat (každý rok několik mladých odjíždí do Česka za vzděláním), s oblibou
chodí na česká představení hudební i divadelní, kterých
je pohříchu velmi málo a v místech, jako jsou Ablián či
Gáj, už pro ně po těch letech takřka ani nejsou podmínky.
Češtinu je potřeba učit spíše jako jazykový kurz pro cizince nežli jako zdokonalovací kurz pro Čechy. I u osob,
které hovoří česky slušně, se vlivem srbského prostředí
vyskytují některé typické chyby a zvláštnosti. Na úrovni
lexikální jde zejména o výrazy, které do jazyka vstoupily
až poté, co se zde komunita usadila, např. struja (elektřina), carina (celnice), dnevnica (diety), račun (účet), zadruha (družstvo), stiropor (polystyren), mešalica (míchačka).
Také se zachovalo mnoho slov českého nebo německého
původu, které v naší češtině neexistují nebo jsou už považována za archaizmy: šporhet (sporák), šlág (šlehačka),
bormašina (vrtačka), stonavý (nemocný), hřání (vytápění),
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Po téměř dvou staletích vzájemného prolínání se vliv srbštiny projevil už i na úrovni morfologické a syntaktické.
A tak je možné tu slýchat „české“ věty jako Zajděte da málo
posedíme (Přijďte na chvilku posedět), Voni sou nam javili,
že z těch računach třeba da nic nechybí da můžeme opravdat, za co sme potrošili (Oznámili nám, že z účtů nesmí žádný chybět, abychom mohli prokázat, za co jsme utráceli),
Půlku dětuch sou vodnesli na odmor, druhá půlka je vodešlá za manifestaciju do Čechách (Polovinu dětí odvezli na
prázdniny, druhá polovina je na představení v Čechách).
Kultura
Jedinou kulturou, kterou srbští Češi sami aktivně provozují, jsou folklórní soubory, v nichž se na reprodukovanou
českou hudbu tančí lidové tance založené spíše na balkánské než na české choreografické tradici. S nimi spojený zpěv vykazuje nedostatek odborného vedení. Do
folklórních skupin chodí srbské děti a také mládež, která
nahrazuje chybějící Čechy v párových či kolektivních tancích. Tato srbská mládež, s jen ojedinělými stopami českého původu, rovněž navštěvuje kurzy češtiny, hlavně ze
zájmu a proto, že se „chtějí domluvit, až zase pojedou na
krajanský festival“.
Mužský pěvecký sbor Krajani je docela milé seskupení
dědečků, kteří dovedou dosti schopně interpretovat české hospodské písně, jednohlase s doprovodem trubky
a akordeonu. Naproti tomu ženský sbor Bella Musica provozovaný Čechy Jižního Banátu je početný, kvalitně vedený a pravidelně a s úspěchem se účastní krajanských folklórních přehlídek. Naprostá většina jeho členek jsou však
Srbky, repertoár je různojazyčný a české písně si sboristky
zapisují foneticky v azbuce.
Z převzaté české kultury jsou zde jednoznačně nejpřitažlivější filmy, a to jak filmy pro pamětníky a poválečná
československá produkce, tak i moderní tvorba. Někteří
z Čechů dosáhli své úrovně češtiny takřka výhradně díky
sledování filmů, což se dá říci i o některých dětech, a také
ve výuce je s oblibou a s úspěchem používám. Jde o zájem vysloveně rekreační, nesetkal jsem se s nikým, kdo by
měl hlubší zájem o „kinematografii“, před „těžkými“ filmy
dávají všichni přednost komediím. Mimořádné oblibě se
těší také kovbojky, k nimž česká produkce může přispět
jen parodií Limonádový Joe, avšak americké westerny
nebo vinnetouovská sága s českým dabingem plní tuto
roli dostatečně.
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O českou moderní či klasickou hudbu je zájem jen ojedinělý, skutečně živým žánrem je pouze folklór a dechovka. Zpívat české písničky umí skoro každý, i ti, kdo jinak
českým jazykem nevládnou, a zpěv je také jednou z hlavních náplní mé učitelské práce. I na našem divadle Noc na
Karlštejně publikum výslovně ocenilo, že hodinový děj byl
členěn na segmenty pomocí písniček (z filmového muzikálu), protože dlouhý sled dialogů je pro většinu krajanů
přece jen náročný na vnímání a porozumění.
Dvakrát týdně vysílá rozhlasová stanice Rádio Bela Crkva
hodinovou českou relaci, pondělní Krajanku a středeční
Setkání. To je prostor pro šíření zpráv, jazyka i současné
české kultury, žel není mezi místními síla, která by tento
mediální potenciál dokázala využít. Program Krajanky vytváří důchodkyně narozená v Čechách, má pěkný jazyk,
ale velmi konzervativní přístup ke skladbě programu, takže relaci pravidelně vyplňuje čtením pranostik či životopisů ze starých českých kalendářů a dechovkou pouštěnou
bez výběru z hudebního archivu. Setkání redakčně připravuje předsedkyně Čechů Jižního Banátu, jazykově také
výborně vybavená, a navíc i s jistou ambicí udělat pořad
zajímavější. Oběma českým programům by ale rozhodně
prospěl promyšlenější výběr hudby a větší zaměření na
aktuální dění v Česku i ve světě.
Každý rok probíhá několik krajanských festivalů, prosincové Dny české kultury spojené s projekcí filmů a s besedami, letní Česká kultura bez hranic, a dále tradiční slavnosti masopustu, městský Květinový karneval, v rámci
nějž mají Češi svůj program, srpnová Paprikašijada na
Abliáně a celá řada různých svátků katolického liturgického roku.
O české knihy a četbu vůbec je zájem jen mezi nejstarší
generací. Výtečně vybavená knihovna učitele se svým využitím až na nepatrné výjimky omezuje právě jen na učitele, belocrkevská knihovna České besedy, největší svého
druhu v jugoslávských zemích a kvalitně katalogizovaná,
se tísní v kumbálu Besedy ve starých skříních a v tomto
roce jsem byl jediný, kdo si z ní něco vypůjčil.
Po mně
Učitel u českých krajanů snadno může začít svou práci
s nadšením a po čase propadnout skepsi. V mém případě tomu bylo právě naopak. Přijel jsem, ovlivněn dosti
podrobnými informacemi předchozích učitelů, zcela bez
očekávání, ba spíše připraven na nejhorší. Postupem času
jsem se přesvědčil, že smysluplnost učitelské práce není
– stejně jako na pražském gymnáziu, kde dlouhodobě
působím – dána jaksi shůry a podřízena okolnostem, ale
že hodně záleží na osobním vkladu. Rozhodl jsem se programově ignorovat zdejší žabomyší války, spory o kompetence a o hodnosti a prostě jen dělat svou práci a pokud
možno neslevovat z kvalitativních nároků, na které jsem
zvyklý z domova. To kupříkladu znamenalo, že jsem se nespokojil se sborovým zpěvem hereček „jak to půjde“, ale
tvrdým drilem je vycvičil tak, aby zpívaly relativně čistě (ve
zdejších poměrech byl jejich výkon nevídaný).
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šance (příkop). Vrstva „falešných přátel“ je značně amorfní,
náležité či nenáležité užívání slov, která existují v obou jazycích, záleží vždy na cviku konkrétní osoby a porozumět
i gramaticky správným větám tu často vyžaduje značnou
představivost a odhad, jestli dotyčný umí česky lépe,
a tedy to myslel tak, nebo hůře, a tedy to myslel jinak. Takových zrádných slov je bezpočet a ve spolupráci s Českou národní radou chystáme vydat jejich slovníček: dřevo (dřevo/strom), bavit se (bavit se/zabývat se), kola (kola/
vůz/auto), lovec (lovec/myslivec), sklonit (sklonit/uklidit),
stihnout (přijít/stihnout/zvládnout/stačit/dokázat) atd.
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Učitel se snadno může naučit od krajanů různým drobným nenávistem, nedochvilnosti a laxnosti ve věcech,
z nichž neplyne okamžitý kvantifikovatelný užitek. Anebo
se může sám stát inspirací k tomu, že jisté nadstandardní
nasazení se bohatě vrátí v podobě příznivé odezvy širokého okolí, ať už je to divadelní publikum, pro nějž jsme secvičili muzikál, nebo nedělní sešlost v katolickém kostele
v Abliánu, jíž chodím hrát na varhany.

Ukázka:

Píseň v podhradí

Čeština u srbských krajanů může mít smysl a budoucnost,
pokud se přestane měnit v kulturní fosilii a chytí tempo
doby. Bylo by žádoucí systematicky oživit české rozhlasové vysílání (třeba jen poskytnutím nahrávek hudby
nebo relevantních pořadů z Českého rozhlasu), udržovat
a rozvíjet tradici krajanského divadla (přinejmenším jedno
představení ročně na masopustní slavnosti, k tomu menší
vystoupení dětí např. kolem Vánoc a Velikonoc) a v neposlední řadě nechat proniknout čistou češtinu (tj. češtinu ze
strany učitele) do komunikačních médií a sociálních sítí.
Právě toto posledně zmíněné téma považuji za úkol pro
své nástupce, který jsem sám po jisté době identifikoval,
ale vzhledem ke svému zaměření ho nejsem schopen splnit. Nevládnu Facebookem a elektronice všeho druhu se
snažím spíše vyhýbat. Je mi ale jasné, že i v tomto rurálním prostředí jsou moderní formy komunikace rozšířené,
že kvalitní internetové spojení mají i hospodářství, v nichž
se krávy dojí ručně, a že Facebook se bohužel stává jediným koníčkem mnoha mladých lidí, občas deprimovaných z nevalných vyhlídek na budoucnost. Toto je dosud
nevytěžené pole možné inspirace a snad i tudy by mohla
vést další cesta ke sblížení archaické společnosti našich
srbských krajanů se současnou společností v České republice.
Další informace:
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=101&clanek=011009 – Eva Kantůrková: Češko Selo, vesnice na
konci cest, 26. 4. 2013.
http://www.krajane.czu.cz/bakule_Betka.pdf – bakalářská
práce o Češích v Českém Sele a v Bělehradu, 26. 4. 2013.
http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/cesi-v-srbskuse-zlobi-na-cesko, 26. 4. 2013.
http://www.zpravy.ihned.cz/c1-56563920-srbsko-havlova-ulice-bez-asfaltu…, 26. 4. 2013.

Noc na Karlštejně, Píseň v podhradí

Sbor dívek:
Písně v podhradí s písněmi na hradě neladí,
ale to nám vůbec nevadí, my dál je budem hrát.
Jestli chce pan král držet si nás od těla dál,
kdo by mu to nedopřál, i nás má někdo rád.
Alena:
Holky, řeknu vám, na hradě je dneska flám,
kdekdo přijel nepozván a teď se veselí.
A já vám povídám, že mám sama skvělý plán,
aby dneska nikdo sám neležel v posteli.
Sbor dívek:
Písně v podhradí...
Alena:
Přijdu tam v přestrojení, pro mě žádný zákaz není
víc než důvod k pobavení, tak se račte smát.
Sbor dívek:
Nebuď blázen, vždyť tě chytí, na pranýři bude bití,
jizvy z toho budeš míti jednou provždykrát.

Alena:
Žádný o mě strach, nejsem přece větroplach,
dokud neležím na márách, chci doopravdy žít.
Ráno čeká nás se záplavou nových krás,
nebojte se prosím vás tu trochu štěstí mít.
Sbor dívek:
Písně v podhradí...
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Písně v podhradí...
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Ukázka:

Ze scénáře „Noc na Karlštejně”

1. jednání

I.

Pešek
Purkrabí
Pešek
Purkrabí
Pešek
Purkrabí
Pešek
Purkrabí
Pešek
Purkrabí
Pešek
Purkrabí
Pešek
Purkrabí
Pešek
Purkrabí
Pešek

II.

Purkrabí
Štěpán
Purkrabí
Štěpán
Purkrabí
Štěpán
Purkrabí
Štěpán
Purkrabí

To je dneska hostů! Padací most ze samého
padání padne únavou.
Copak už je tu Jeho Milost král?
Zatím jen host. Vévoda Štěpán bavorský.
Mluvil jsi s ním?
Držel jsem mu koně u huby, když sesedal.
Byl pokrytý pěnou jako dort.
Vévoda?
Kůň!
No, a co říkal?
Kůň? Jenom (frká)
Vévoda!
Že zůstane až do příjezdu Jeho Milosti.
To je malér. Vévoda bavorský se určitě bude
chtít bavit o politice. A král Karel si jede na
Karlštejn odpočinout!
Já jsem královský číšník, nejsem tu od toho,
abych přijímal hosty.
Měls ho poslat do p…
Ano?
Měls ho poslat do Prahy! Tam by se pobavil líp.
Pošli ho do P…rahy sám, zrovna přichází.
Buď vítán, vznešený pane, na Karlštejně.
Děkuji, pane purkrabí, za pozdrav. Jedu přímo
ze Salcburku a rád bych se tu setkal s Jeho
císařskou Milostí.
Mám-li být upřímný, přicházíš vhod i nevhod.
Já – a nevhod?
Nevhod, pokud máš v úmyslu bavit se o státnických věcech. A vhod, chceš-li jen užít
pohostinství hradu Karlštejna.
Až císař pozná, jak důležité je mé poselství,
jistě mi odpustí, že ho ruším v odpočinku.
Ale zdá se, že tu nejsem první host.
Už od rána je tu Jeho Milost Petr, král kyperský
a jeruzalémský.
Přijel sám? (pro sebe) Sám by mi nevadil.
V doprovodu důstojného otce arcibiskupa
Arnošta.
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Štěpán

(pro sebe) Ajaj, tak to je horší.
(k Purkrabímu) A kde je král Petr?

Purkrabí

Arcibiskup mu teď v kapli svatého Mikuláše
ukazoval svaté obrázky.
To ho muselo ohromně bavit!
Vida, už jsou tu!

Štěpán
Purkrabí

III.

Štěpán
Arnošt
Petr
Purkrabí
Petr

Arnošt
Petr
Arnošt
Petr

Štěpán
Arnošt
Petr

Štěpán
Petr
Arnošt
Petr

Buď zdráv, důstojný otče!
Štěpán, vévoda bavorský.
Však my se známe.
Jak se vám u nás líbí?
Zbožňuji tuto zem i jejího císaře. Už třikrát
jsem slíbil, že odjedu, a vidíte, pořád jsem
tady. Těžko se utrhnout, když tu máte jednu
slavnost za druhou. Šťastná země!
Díky Pánu nebes je tu teď dobře. Ale bývalo
hůř, mor, hlad a zemětřesení…
Hlavně že teď je veselo! Nějakou dobu ještě
pobudu, snad se zatím Kypr do
moře nepropadne.
(smutně) A Boží hrob vydrží ještě nějakou dobu
v rukou pohanů…
Viděl jsem Prahu, Vyšehrad i Nové Město,
které na Karlův pokyn roste přímo zázračně.
I most jsem viděl, kostely, kláštery i vysokou
školu, a dnes jsem na Karlštejně.
Kde vám arcibiskup neodpustí jediný svatý
obraz!
Ano, nesmíme mařit čas, Milosti, ještě nás
čeká kaple svaté Kateřiny.
Odpusť, velebný pane, ale už si tu pět hodin
prohlížíme obrazy a ostatky svatých,
mučedníků, mnichů, biskupů, panen
a vdov. Nejsem tu snad naposled!
Věřím ti, to věčné obdivování obrazů je těžší
práce než táhnout do boje.
Nejhorší jsou malby na stropě, od těch už mě
bolí záda!
Dobrá, jdu tedy na nešpory do kaple svatého
Mikuláše.
Díky, otče. A my si užijeme krásný večer!

lektoři a učitelé

Ukázka ze začátku scénáře „Noc na Karlštejně“ (pro mládež 14–30 let). Text vychází z originální verze
J. Vrchlického, je pouze krácen a modernizován. „Píseň z podhradí“ jsme dodali proto, abychom
mohli využít množství srbských, česky nemluvících děvčat, pro něž v této hře nejsou role.
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Autentický text

Změny v české
společnosti a kultuře po
sametové revoluci očima
makedonského studenta
bohemistiky
Aleksandar Taleski, úvod Milena Přikrylová,
lektorát Skopje, Makedonie

Makedonský student Aleksandar Taleski

Jedná se o text na zadané téma, který napsal student 2. ročníku Aleksandar Taleski. Češtinu studuje na univerzitě ve Skopji
jako vedlejší obor (s hlavním oborem ruština). Text je napsán dosti kostrbatě, ale zadané téma bylo pro studenty poměrně
obtížné a Aleksandar sám projevil zájem, že něco napíše. Vzhledem k tomu, že v minulosti pracoval asi dva roky v Čechách
(jako stavební dělník), má student celkem bohatou slovní zásobu, ovšem na gramatice a hlavně na pádech musíme ještě
hodně pracovat...

K jeho prvnimu kontaktu s českou společnosti a s českou kulturou došlo v roce 2006-07, 17 let po Sametové revoluce nebo
13 let od vzniku samostatného českého statu. I když v Česku
přijel jako osmnáctiletý kluk, byl pevně přijatý z domácího
prostředí. Pro něho jako cizince, chování české společnosti
bylo normalné a správné a taky, aby byl objektivní řekl, že
v zavislosti každé jednotlivé situace ve vztahu s společenstvi
byly různý odstíny. Začatek jeho pobytu byl docela zajimavý,
protože on se tam objevil v roli turisty, potom přijal a pokračoval v roli pracovníka (v jeho pobytu v Praze, on změnil několik prací), aby se konečně objevil jako student bohemistiky
a taky slavistiky. Jeho první názor byl viděn očima pozorovatele, který se procházel po městě a nepochyboval se v moderní společnosti. I když byl hodně mladý a nepamatoval si
dobu před 1989, ve svém srovnáni s statem ze kterého přicházíl bylo vidět, že česká společnost se ve svých 20 let po Same-
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tové revoluce vyvinula docela dobře. Jeho teorie byla takova,
že velký vliv k rychlému rozvoji a uspěšné transformaci české
společnosti měly zapadní sousede České republiky, Německo a Rakousko, ve kterých nebyl takový politický režim před
rokem 1989 jako v Čechách, a taky v bohaté kultuře Čechů,
která tradicionalně žije a se pěstuje v ních bez ohledu na obtížnosti a dopady.
Závěrečné hodnocení o české společnosti bylo trochu změněné, když ten mladý člověk začal pracovat a taky když během
praci musel se setkávat s ruzními uřady. I přestože nebylo tolik
perfektně jako co si predstavoval předtím, ovšem bylo docela
funkční. Měl pocit, že na vztah mezi ním a společnosti měla
vliv pracovní pozice a taky oblečení. Ten fenomén neplatí
pouze pro Českou republiku ale taky pro všechni moderní
staty. Ne nadarmo se říká, že žebrákovi v královských šatech
všichni se mu klaní až k zemi. Když se do moderní společnosti
hlubší podivame, mužeme zjistit že nejmenší části společnosti jsou rodina a přatelské společenství, a tam se může najít zaklad tohoto fenoménu, který ma původ z minulosti. Na rozdíl
od těch malých poznámek, během doby jeho pusobení on
dostal velkou pomoc z přatel a taky na uřadech, kde uřednici
byli slušni a vysvetlovali mu další postupy. Co se týče o mýtu,
který hlasil že česká společnost neveři cizincům a proto nepronajima jím byty (jestli nahodu by platil tento závěr, jako
cizinec byl souhlasen s tím protože není jednoduchý když

autentický text

Názory vývoje české společnosti a kultury a jejich změn po
roce 1989 očima šestadvacatého letý bohemista druhého
ročniku, který taky žil několik let v České republice muže se
řict, že nemusí být úplně přijaté, ale určite jsou originalní. Aby
všichni pochopili originalitu jeho nazorů, napíšu, jaký byl
studentův první kontakt s českou společnosti a jaký byl jeho
první dojem ze svého pobytu v Čechách. Jsem si jistý, že jeho
povidaní je bez zaujatosti i když má moc rád Čechy a českou
kulturu.
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pronajmeš někomu byt za několik stovek eur a dostaneš škodu v bytě tři krát více a na vrcholu všeho že to není státním
příslušníkem tohoto státu a uteče), vůbec nebylo pravda. Na
přiklad on nikdy neměl problemy s tím a znal hodně cizinců,
kterých žili v krásných bytech.
Během doby studentského života navštívil Českou republiku
několikrát. Tato pro něho posledná role byla opravdu jína než
ty dvě ostatní. Tentokrát věděl něco navic o České republice
(učíl se bohemistiku) a její bohaté kultuře. Společnost ho přijala dobře. A proč ne!? Každá společnost je ráda když uslyši že
někdo chce vědět něco víc o ní a že má zájem o její kulturu.
A on opravdu byl a stále je zamilovan do české kultury. Vždycky když mluvi řika: „Oni tam se neuči na kulturu ve školach,
oni to maji v genech. I když před rokem 1989 jím bylo zakázano zabývat se volně kulturou, Češi to vydrželi a snážili se
v tajnosti pracovat a bojovat proti tomu zakázi.“

A na mou otázku o tom, co si on mysli o změnach v české
společnosti a kultuře po roce 1989, odpovědel: „Nebyl jsem
narozen v te době, a nemůžu určit z mého pohledu jaká byla
tenkrát česká společnost. Ale přes mluvení se znamymi a přes
jiné informace přečtene o té době muže se řict, že společnost
dostala svobodu, svobodu projevu, politickou svobodu atd.
Změny v společnosti a kultuře určite jsou, a myslim si, že oni
nás vedou k lepšímu. Musime nechat naše potomky soudit
o tom. Ale mě vadí mi jednu věc o tom, že o 20 let později
ne jenom česká společnost, ale taky ostatné společnosti podlehly pod mocí peněz. Když člověk nemá peníze tak nemá
opravdovou svobodu. Všichní jsme otroci peněz, chtěli přiznali nebo ne.“

Autentický text

Můj „nejbizarnější den” v Praze
Eline Van Gucht, úvod Lenka Uchytilová
lektorát Gent, Belgie

Úkol byl zadán v rámci semináře k interkulturní komunikaci a jeho téma bylo: Vzpomínky na Českou republiku.
Odlišnosti a zvláštnosti mentality a životního stylu z pohledu
Belgičana/Belgičanky.
Praha je fantastické místo pro život. Můj pobyt v tomto nadherném velkoměstě se opravdu přehnal moc rychle. Každý
den v Praze přinesl nové překvapení: objev útulné hospody
nebo neznámého parku, nečekané setkání a samozřejmě
sérii bizarních událostí! Vzhledem k tomu, že je nemožné,
abych vybrala jen jednu bizarní událost z mého archivu českých zvláštností, sebrala jsem několik dojmů v jednom fiktivním (ale založeném na skutečném příběhu) deníku. Pohleďte,
můj „nejbizarnější den” v Praze!
Dopoledne (Do školy) Spěchám k autobusu. V Belgii jedu
do školy vlakem a během cesty hlavně vidím zahrady za
domy a tovární místa. V Praze naopak se zdá, že každá jízda
autobusem do školy je prohlídka s průvodcem! Jedeme kolem Obecního domu, metronomu a Rudolfina. A během vyučování si mohu vybrat jestli mu věnuju pozornost nebo nechám můj pohled zatoulat ke skvostnému Pražskému hradu.
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Odpoledne (Procházky pro městě) Nemožné se stává skutečností: Žadný člověk se nepohybuje na Staromětském náměstí. Nikdo neříká ani slovo. Je bezhlučné, jenom siréna zní
několikrát. Všichni se dívájí na Hradčany a myslí na Václava
Havla († 18. prosinec 2011), milovaného bývalého prezidenta
České republiky.
Večer (Do hospody) Jedna z hlavních socialních činností
v České republice je jít do hospody. Tak pro mě, jelikož jsem
žila v Praze, to se také stal zvyk! Tak se shromáždíme „U Černé
Kočky”. Můj kamarád si objedná malé pivo a sáma si vyberu
bilé víno. Barman se (za)směje od plic, pokývá hlavou a říká:
„Malé pivo…a bílé vino? To si doopravdy ještě nikdy nikdo
neobjednal.” Výsledek: Kamarád dostal jen velké pivo a zásluhou mého ‘překvapivého’ výběru jsem byla pohoštěna bílým
vínem celý večer. Bizarní, ale legrační!
Noc (Nový rok) Můj nejbizarnější den v Praze končí bouchnutím! Pop šampanské korky, petardy na ulici a nejvetší ohňostroj, co jsem kdy viděla. Spolu s Čechy, vedle národního
památníku Žižky na Vítkově pronesu přípitek na nový rok.
Nejdivnější fakt celého tohoto příběhu: Toto město, které
jsem dříve znala jen z obrázků, začnu cítit pozvolna jako své
vlastní město!

autentický text

Eline Van Gucht je posluchačkou 1. ročníku magisterského studia slavistiky v Gentu. Češtinu studuje 3. rokem
a v jeho rámci strávila jeden semestr v ČR.
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Budova Lycea Alphonse Daudeta v Nîmes

Český lektorát na Lyceu Alphonse
Daudeta v jihofrancouzském Nimes
Kateřina Žatecká | lektorát Nimes, Francie

Některé věci se mění, jiné zůstávají. Jednou ze stálic je
i existence české sekce přeživší mnohé otřesy způsobené
neklidným vývojem osudů našeho národa v bouřlivém
a dramatickém 20. století. A česko-francouzské vztahy, tak
pevné a pěstované za dob tzv. první republiky, se i nadále
rozvíjely i přes nepříznivé okolnosti způsobené Mnichov-

páté číslo | červenec 2013

skou dohodou, kterou mnozí představitelé české kultury
a vzdělanosti považovali za zradu svých francouzských
přátel, i přes nacistické řádění Hitlera za 2. světové války,
po níž si český národ hluboce vydechl a z protektorátu
Čechy a Morava se opět stala suverénní země. Ovšem ne
na dlouho. Celých 40 let trvalo, než se naše země vymanila z komunistického režimu a obnovená demokracie
mohla navázat na tradice francouzsko-českého přátelství
násilně přerušeného v r. 1948.
Než se ponoříme do historie české sekce a dostaneme se
k aktuálnímu dění na lektorátu v Nimes, měli bychom si
českou sekci představit, vysvětlit její principy a fungování.
Československá, později česká sekce v Nimes
Sekci tvořili českoslovenští chlapci, od r. 1990 pak české dívky, jež studují po dobu tří let na Lyceu Alphonse
Daudeta. Své studium ukončují francouzskou maturitní
zkouškou a díky působení českého lektora na škole, zajišťujícího výuku českého jazyka a historie, skládají studentky
i maturitní zkoušku z rodného jazyka. Francouzská maturita jim je proto uznána i českým vzdělávacím systémem.
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Československá sekce v Nimes, a tudíž i český lektorát, tak specifický svým středoškolským zaměřením mezi ostatními univerzitními lektoráty, byla
založena roku 1924. Od té doby až do současnosti se život změnil snad ve všech ohledech. Tempo se stalo rychlejší – vždyť na dopis z domova
musel dříve český student čekat snad čtrnáct dní,
dnes je textová zpráva doručena okamžitě; vzdálenosti se zkrátily – tehdejší student cestoval na jih
Francie vlakem dva dny, dnešní studentky nastoupí
v Marseille do letadla, aby se za necelé dvě hodiny
ocitly na domácí půdě; přísný denní režim a ubytování ve společné ložnici internátu dnešní studentky
vyměnily za komfort individuálních pokojů s vlastním toaletním koutkem, připojením k internetu
a volnost při trávení mimoškolního času.
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V současnosti jsou české studentky každoročně vybírány komisí složenou z francouzských představitelů školy a města Nimes, českou stranu zastupuje představitel
Ministerstva školství. Původně byla česká sekce v Nimes
chlapecká, od jejího znovuotevření v r. 1990 je však výlučně dívčí. (Chlapci mají v současné době možnost studovat
v Dijonu.)
Uchazečka musí splňovat několik kritérií, ať už věkové či
prospěchové – vybírány jsou dívky z 9. třídy ZŠ či studentky 1. ročníku SŠ, jejich průměr známek za poslední klasifikační období musí být do 1,8. V písemné části konkurzu se
prověřuje primárně znalost francouzštiny, dříve probíhaly
zkoušky i z matematiky. Nejlepší uchazečky pak postoupí
do dalšího kola k ústnímu pohovoru, z nichž každoročně
vzejdou čtyři nové studentky.
Současná studentka 2. ročníku české sekce Tereza
Pechoušková vidí ideální adeptku na studium v Nimes
takto: „Myslím, že ze všeho nejdůležitější je motivace. Znalost
francouzštiny se samozřejmě očekává, protože ve francouzštině studujeme a jsme neustále obklopené Francouzi. Dále
by uchazečky měly být otevřené, nebát se poznávat nové
věci, novou kulturu, nové lidi, vydržet odloučení od rodiny.
A do jisté míry být také studijní typ, neboť Francouzi se na nás
často dívají jako na elitu naší vlasti.“
Od znovuobnovení v r. 1990 tvoří českou sekci dvanáct
studentek. Francouzská gymnaziální studia jsou rozvržena na dobu tří let, a tak jsou v každém ročníku zastoupeny
čtyři české studentky. V dřívějších dobách bývala česká
sekce početnější, tvořilo ji v některých letech i dvacet čtyři
žáků. Redukce počtu studentů je způsobena omezeným
finančním rozpočtem, neboť od r. 1990 do r. 2011 zde
studovaly české dívky na náklady francouzské strany, jež
pokrývaly veškeré výdaje spojené se studiem a životem
v Nimes. Nyní francouzská strana hradí žákům z České republiky po dobu školního roku 75 % nákladů na stravu
a ubytování, poskytuje většinu učebních pomůcek a kapesné ve výši 150 eur měsíčně. Zbývajících 25 % nákladů,
tj. 1 000 eur, hradí rodiče studentek. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR hradí studentkám jednu zpáteční cestu.
Současným uchazečům, pro něž by bylo z finančních
důvodů nemožné studovat v Nimes či Dijonu, je nabídnuta pomocná ruka prostřednictvím fondu Sdružení
bývalých studentů z Dijonu a Nimes. S jeho fungováním nás blíže seznámí Kristýna Křížová, vůdčí osobnost
sdružení a absolventka české sekce z let 1990–1993:
„Náš Lycejní stipendijní fond vznikl v r. 2012 jako reakce na
novou podmínku pro rodiny studentů přispívat na náklady
studia a života ve Francii 1000 eur za školní rok. Souhlasíme
s principem podílení se na nákladech studia. Nechceme však,
aby tento příspěvek byl nadaným studentům z ekonomicky
hůře situovaných rodin překážkou ve studiu ve Francii. Fond
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shromažďuje prostředky od bývalých studentů různých generací, v r. 2012 nás podpořilo i Francouzské velvyslanectví
v Praze. Příspěvky nepřidělujeme plošně, ale individuálně
podle situace každého žadatele. V r. 2012 jsme obdrželi 12
žádostí a 8 z nich v nějaké míře vyhověli.“
Uchazeči byli a jsou vybíráni z různých sociálních vrstev
a geografických oblastí – bývá zastoupena celá Česká republika, dříve byli rekrutováni i uchazeči ze Slovenska. Je
pravdou, že ke studiu ve Francii se v současné době hlásí
především studentky tzv. francouzských gymnázií (např.
Gymnázium Matyáše Lercha v Brně, Gymnázium Jana
Nerudy v Praze, Slovanské gymnázium v Olomouci aj.),
ovšem nyní se výběrová komise snaží dát šanci i studentkám z nebilingvních gymnázií. Tyto mají sice zpočátku
jazykový handicap, snadno ho však po několika měsících
překonají.
Ernest Denis – duchovní otec české sekce?

„L'union de la Bohême et de la France est naturelle. C'est bien une union qui a sa racine dans
l'histoire et dans l'âme des deux peuples.“
(Ernest Denis)

Nebýt Ernesta Denise, vznikla by vůbec československá
sekce v jihofrancouzském Nimes? Ač byl tento historik,
politik a bohemista v době vzniku české sekce již tři roky
po smrti, převažuje mínění, že bez osobnosti tohoto formátu a jeho zásluh týkajících se propagace našeho národa by československá sekce v Nimes nikdy nevznikla.
Ernest Denis měl velmi vřelý vztah k českým zemím, viděl totiž jejich spojení s Francií jako přirozené a historicky
podložené. A také hluboce zakořeněné v srdcích občanů
obou těchto zemí – to je volná interpretace výše uvedeného citátu.
Kdo to vlastně byl Ernest Denis a proč je pro vznik českého lektorátu v Nimes tak důležitý?
Ernest Denis se tedy narodil r. 1849 v Nimes. V r. 1872 poprvé navštívil Čechy a pobýval zde dva roky. Kromě bádání v české historii pilně studoval i český jazyk, stal se předním představitelem slavistiky, budoval česko-francouzské
vztahy. Poválečný vývoj v r. 1918 a vznik Československa,
jež potvrdily jeho prognózy a vize, umožnily ještě užší
spolupráci Denise s Masarykem a Benešem.
Z mnohých Denisových zásluh v oblasti rozvoje bohemistiky jmenujme alespoň založení katedry slavistiky na pařížské Sorbonně, vznik Nadace Československé republiky,
založení Národní školy východních jazyků s katedrou jazyka českého v Paříži či založení Francouzského institutu
v Praze. Jeho publikace o českých dějinách Konec samostatnosti české a Čechy po Bílé hoře doplňují práci Františka
Palackého, s nímž se dokonce během svého prvního pobytu v Praze setkal.
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Absolventi mají otevřené dveře na francouzské i české
univerzity, což byl ostatně jeden z původních záměrů založení české sekce – vychovat mladou elitu s dvojí kulturou, dvojím „mateřským“ jazykem a evropským rozměrem.
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20. století znamenalo pro český národ mnoho bolestných
zvratů a tragických situací. Češi museli bojovat o svou
identitu, později o svou vlast, nezávislost a konečně o demokracii. Můžeme směle říci, že česká sekce v Nimes, ač
stovky kilometrů vzdálená Praze, byla všemi těmito zvraty
ovlivňována a v podstatě kopíruje vývoj naší země.
Jak vlastně vznikla myšlenka nabídnout českým studentům možnost studia v Nimes? Je spojena se vznikem
Československa a poválečnými jednáními o vzájemné
spolupráci obou zemí. V r. 1919 při jednáních na Mírové
konferenci se iniciátorovi tohoto projektu, profesoru francouzštiny Ferdinandu Spíškovi, podařilo připravit půdu
pro spolupráci s Francouzským institutem v Praze.
V červnu 1920 v Praze představoval Etienne Fournol, zástupce ředitele Institutu slovanských studií, návrh francouzské vlády na založení „pokusné“ české sekce. A tak
se tři týdny po zahájení školního roku ocitla první skupina českých studentů doprovázených svým profesorem
Bohušem Tenorou na Lycée Carnot v Dijonu. Na dijonské univerzitě studoval r. 1908 i budoucí československý
prezident Edvard Beneš – odtud plyne hypotéza, že i on
plně podpořil vznik české sekce právě v Dijonu. Při školním výletě r. 1922 zavítala skupinka českých studentů z dijonské sekce i do Nimes vyjádřit poctu osobnosti Ernesta
Denise. Při přijetí na radnici a slavnostním proslovu zazněla z úst tehdejšího starosty Josiase Pauta výzva na založení
obdobné sekce i v Nimes. To vše v duchu uctění odkazu slavného rodáka. Tato báječná myšlenka se skutečně
r. 1924 zrealizovala a prvních dvanáct českých studentů
doprovázených opět Bohušem Tenorou dorazilo vlakem
ze Štrasburku až na jih Francie.
První studenti měli vynikající školní výsledky, bodovali
i v rozličných soutěžích. Integrovali se do každodenního
francouzského života, domů jezdili pouze na letní prázdniny (na rozdíl od současných studentek, jež jsou díky
početným 14denním prázdninám během školního roku
čtyřikrát doma). S nástupem Hitlera a narůstání jeho moci
se ovšem stahovala mračna i nad českou sekcí. Roku 1938
přijeli čeští studenti kvůli napjaté domácí situaci (Mnichovská dohoda) až v říjnu, k jejich velkému překvapení
na ně na nádraží čekalo téměř dvě stě lidí včetně ředitele
školy M. Thauzièse, kteří tak přišli vyjádřit dvaceti čtyřem
českým studentům a jejich profesoru M. Sovovi svou podporu. Je paradoxní, že francouzský signatář Mnichovské
dohody Edouard Daladier byl jedním z bývalých profesorů právě na gymnáziu Alphonse Daudeta.
R. 1939 nepřinesl nic dobrého, studenti daleko od domova jen pasivně sledovali naši ztrátu samostatnosti a rozpad Československa. Jejich situace byla prekérní – najednou se stali zahraničními studenty, jejichž země přestala
existovat! Někteří studenti se vrátili domů, jiní zůstali ve
Francii.
Za druhé světové války sekce přestala existovat, ovšem
po válce se nakrátko znovu otevřela na návrh francouz-
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ské strany. Ta chtěla tímto počinem obnovit dobré českofrancouzské vztahy a přispět tak k zapomenutí „mnichovské zrady“, jak prohlásil jeden z tehdejších radních města
Nimes. Tuto optimistickou vizi však definitivně zhatil komunistický puč v únoru 1948 a od září tohoto roku se česká sekce opět zavřela. Pro mnohé její bývalé studenty, za
první republiky vnímané jako elita národa, se studium ve
Francii stalo přítěží v jejich kádrovém posudku.
Znovuotevření v letech 1969–1973 aneb I do Nimes
proudí vánek pražského jara
V souvislosti s postupným uvolňováním komunistických
poměrů v 60. letech, se jmenováním bývalého dijonského
studenta české sekce Čestmíra Císaře do funkce ministra
školství a po podpisu smlouvy o francouzsko-české spolupráci v oblasti vědy a techniky svitla jiskřička naděje na
obnovení československých sekcí ve Francii. Pro obnovu
sekcí v Nimes a Dijonu byla také důležitá osobnost Iva
Fleischmanna, básníka a kulturního atašé v Paříži. Díky
společnému úsilí sekce slavnostně přijímá r. 1969 novou
generaci studentů za účasti ředitele školy, představitelů
města, členů Francouzsko-českého spolku a kulturního
atašé Iva Fleischmanna, jehož syn Michel, dnes prezident
několika českých soukromých rádií, také studoval chlapeckou sekci v Nimes.
S příchodem vojsk Varšavské smlouvy v r. 1968 a s nástupem normalizace v Československu se opět nad českou
sekcí v Nimes zatáhla mračna. Skutečný návrat do normálu a k demokracii se odehrává až po sametové revoluci
r. 1989. Nutno podotknout, že Lycée Daudet si po celou
tuto dobu ponechalo post českého lektora a jako jediné
středoškolské zařízení, kterým zůstává i dodnes, nabízelo
svým žákům výuku českého jazyka a připravovalo je také
k maturitě.
Od r. 1990 k současnosti aneb Z chlapecké sekce se
stává dívčí
Jaké byly asi pocity českých studentek, které začaly studovat v Nimes těsně po sametové revoluci? Kristýna Křížová,
jedna z nich, vzpomíná: „Ve Francii těsně po sametové revoluci jsem se cítila výborně. Náš ročník odjížděl ještě s hlavou plnou událostí listopadu ´89 a cítily jsme odpovědnost
za reprezentaci naší země. V Nimes jsme byly přijaty dobře,
i když jisté zklamání přicházelo ze strany spolužáků, z nichž
řada měla jen velmi mlhavé představy o tom, kde leží Československo. Zaslechly jsme lecjaké teorie, od toho, že je Československo součástí SSSR, přes to, že se u nás válčí (záměna
se zeměmi bývalé Jugoslávie) až po to, že jsme nějaký ostrov
kdesi u Turecka…“
Jaké bylo přijetí francouzskou stranou? Jaké jste
měly coby studentky české sekce zázemí?
„Přijetí francouzskou stranou bylo dobré, jen je třeba přiznat,
že na začátku vládl v organizaci našeho pobytu trochu zmatek. Politické změny v Československu proběhly koncem roku
1989 a my jsme již v červnu 1990 absolvovaly konkurz a v září
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Z historie československé sekce v letech
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Obnovu sekce předznamenala již v r. 1988 návštěva Prahy francouzského prezidenta Françoise Mitteranda, který
přijal na půdě francouzské ambasády skupinku disidentů, mezi nimiž figuroval i Václav Havel. Otevření sekcí ve
Francii po r. 1989, kdy se Havel stal v nové demokratické
republice prezidentem, tedy nestálo nic v cestě. Čestmír
Císař, bojovník za obnovu sekcí na konci 60. let, se stává
Havlovým zvláštním vyslancem ve Francii. V Nimes je přijat tehdejším ředitelem Jacquesem Terrissem, a jelikož je
zrušena dívčí sekce v Saint-Germain-en-Laye, čímž dívky
přišly o možnost studovat ve Francii, Lycée Daudet na
tuto novou skutečnost reaguje vytvořením dívčí sekce.
V Dijonu zůstává sekce chlapecká, ovšem časem se stává smíšenou. Prvních osm dívek přijíždí již v září r. 1990
studovat do Nimes, a to s velkým nadšením a odhodláním: „Pro nás bylo obrovské štěstí mít šanci studovat ve Francii. Dnes jsou možnosti mladých lidí mnohem širší, je běžné
někam vyjíždět, mladí mají vyšší nároky, než jsme měly my,
a tak je pro ně těžší vnímat pobyt ve Francii jako jedinečný
a překonávání toho, co pro nás byla malichernost, pro ně
může být těžší,“ vzpomíná Kristýna Křížová.
Lyceum Alphonse Daudeta – sídlo české sekce
Lycée Alphonse Daudet sídlí v samém historickém jádru města, na boulevardu Victora Huga, pár kroků od
římských arén, kde se dvakrát do roka pořádají býčí zápasy v rámci slavnosti zvané féria. V budově školy sídlí
gymnázium (ve Francii tříletý studijní program) a třídy
CPGE, což je dvouletý přípravný pomaturitní program
na prestižní vysoké školy zvané Grandes Écoles. Na gymnáziu studuje téměř 2 000 studentů a působí zde asi
200 profesorů. Lycée Daudet patří mezi nejprestižnější
nimeská gymnázia. Samotná budova je historickou památkou, byla vystavěna v 16. století, kdy plnila funkci hospice, pak se z ní stala nemocnice a nyní zde sídlí Lycée
Daudet, jež dostalo v r. 1966 své jméno podle francouzského spisovatele Alphonse Daudeta, rodáka z Nimes.
Tato škola má svá specifika: kromě české sekce zde existuje bilingvní sekce zvaná Abibac (studenti mají určité předměty v němčině, skládají pak dvojí maturitu), své místo
zde mají i sportovní třídy, házenkáři, kteří mají také několikaletou školní výměnu s pražským Gymnáziem Jiřího
Gutha-Jarkovského.
Jednou z klíčových osob na škole je pro lektorku i studentky osoba ředitele. Současná ředitelka Janine Barbé sice
působí ve své funkci teprve od září 2012, ale za těch pár
měsíců projevila velký zájem o české studentky, zapojila
se aktivně do projektu Comenius Regio s partnery městské části Praha 1 a v dubnu 2013 se účastnila výběrového
řízení nových uchazeček v Praze. Se svým příchodem na
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školu se jí díky české sekci otevřely nové obzory, jak sama
říká, a udržení tohoto krásného projektu, do něhož tolik
osob vkládá svou energii, je pro ni výzvou a motivací.
A jakou mají české studentky dle názoru ředitelky
Janine Barbé na škole pozici?
„Zdá se mi, že české studentky mají ve svých třídách a na internátu svou pevnou pozici, jsou uznávány i svými profesory.
Připadají mi jako odvážné, rozhodné dívky, přímé a velmi
otevřené ve všech směrech.“
Ředitelka školy se zná s dívkami i lektorkou osobně, z její
iniciativy slavíme společně narozeniny studentek spolu
s ostatními představiteli školy a hostitelskými rodinami.
Dále se potkáváme na různých kulturních akcích, lektorka
je s vedením školy a dalšími zaměstnanci ve velmi úzkém
každodenním styku.
A jaké jsou vaše vztahy s českými institucemi pečujícími o českou sekci?
„Vztahy se současnou českou lektorkou a institucemi zainteresovanými v tomto projektu jsou vynikající, snadné, příjemné a obohacující. Co dodat?“ uzavírá Janine Barbé.
I já se musím připojit k tomuto názoru, zázemí, komunikace a pracovní vztahy na gymnáziu jsou velmi dobré, studentky mají navíc každoročně gymnáziem financovány
návštěvy divadla, kina, prohlídku města i čtyřdenní školní
výlet do jimi zvolené destinace. Loni navštívily Barcelonu,
letos se chystáme do regionu Charente-Maritime.
Běžný život na Lycée Daudet
České studentky jsou rozděleny každá do jiné třídy, žijí
však společně přímo v budově gymnázia na jednom z internátů i s českou lektorkou a dalšími zahraničními lektorkami. Ubytování na internátu školní budovy nebylo vždy
běžné, jak vzpomíná dřívější studentka Kristýna Křížová:
„Podmínky pro život i studium se za 20 let, které letos uplynou
od mé maturity v Nimes, samozřejmě hodně změnily, i když
základ zůstává stejný. Po praktické rovině mají dnešní studentky život pohodlnější, např. naše ubytování na začátku
nesplňovalo standardy pro ubytování nezletilých studentů.
Na druhou stranu, byly jsme ubytované mimo školu a mám
pocit, že bylo příjemné po dni stráveném ve škole moci jít
,někam jinam' – nebýt v budově školy 24 hodin denně.“
Studentky se stravují ve školní jídelně (ovšem bez karafy vína, na kterou měli při svých obědech nárok ve
20. a 30. letech jejich chlapečtí předchůdci v terminálu, tzn. posledním ročníku studia). Dnes tolik opěvovaná francouzská kuchyně se zřejmě pokaždé nesetkala
s nadšením všech českých studentů. Doložena je stížnost
z r. 1931, kterou zaslala jedna starostlivá maminka na české ministerstvo. Vyjadřuje nespokojenost se špatnou francouzskou stravou, tvrdým masem a studenou jídelnou.
Ale tato stížnost byla samozřejmě ojedinělá.
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nastoupily. Pro přípravu v praktické rovině to bylo asi hodně
narychlo, navíc s podobnou situací, kdy ve Francii studuje
skupina nezletilých cizinců bez přítomnosti rodičů, za které
jisté odpovědnosti přejímá škola či město (např. zajištění ubytování, stravy, kapesného, pojištění…), tehdy neměl nikdo
zkušenost.“
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Česká sekce s velvyslankyní na ambasádě v Paříži v listopadu 2012 – setkání u příležitosti oslav 17. listopadu
(lektorka Kateřina Žatecká třetí zprava)

Další významné instituce podílející se na fungování
české sekce
Česká sekce v Nimes je předmětem péče mnoha institucí
i jednotlivců – dobrovolníků. Je významná pro obě země.
Nimes a československou sekci navštívil už v r. 1927 dokonce i prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk, v r. 1934
se účastnil oslav 10. výročí československý velvyslanec
Štefan Osuský. Od té doby se v Nimes vystřídal nespočet
oficiálních i neoficiálních návštěv významných představitelů českého státu.
Které instituce jsou tedy zapojeny do tohoto dlouholetého projektu?
V první řadě nesmíme opomenout české Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, jež zaštiťuje fungování
české sekce po organizační, administrativní i pedagogické stránce (podílí se na rekrutování lektorů i studentek),
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administrativní péči o lektora poté přebírá Dům zahraničních služeb. Neopomenutelným partnerem pro chod
české sekce v Nimes jsou ambasády – francouzská v Praze
a její Francouzský institut i česká v Paříži. Tato považuje
českou sekci nejen za pedagogický program, ale především za politický počin. Na to, jaký význam má pro českou
ambasádu existence české sekce v Nimes, jsem se zeptala
přímo velvyslankyně Marie Chatardové: „Česká sekce na
Lycée Alphonse Daudet je aktivním prvkem kooperace ve
vzdělávání a výměně studentů. Díky úzké koordinaci s projektem Partnerství Comenius Regio mezi městy Prahou
a Nimes dochází i k činorodé decentralizované spolupráci.
Důkazem toho, že ČR přikládá existenci české sekce v Nimes
velký význam, je skutečnost, že tato byla oceněna Cenou
Gratias Agit. Tu jí a české sekci na Lycée Carnot udělil a dne
30. dubna 2010 slavnostně předal tehdejší ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout v Černínském paláci v Praze. Cena,
kterou Ministerstvo zahraničních věcí ČR založilo v roce 1997,
je každoročně udělována osobnostem či organizacím, které
se zasloužily o šíření české kultury a českého jazyka a v obecnější rovině dobrého jména České republiky v zahraničí,“
vysvětluje Marie Chatardová.
Podpora českého velvyslanectví pro sekci v Nimes má
rozličné podoby, pro fungování lektorátu je však nejdůležitější fakt, že české velvyslanectví vždy stojí za lektorem
a je připraveno ho podpořit při řešení problematických
situací. Ambasáda také minimálně jednou do roka sezve
všechny české lektory působící ve Francii na pracovní
setkání či na výběrovou stipendijní komisi pro francouzské studenty češtiny, průběžně informuje lektory o pořádaných kulturních akcích či jazykových zkouškách, překladatelských soutěžích, ovšem neváhá aktivně a operativně
řešit i individuální potřeby daných lektorátů, což je pro
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Pokud by však současné studentky měly žít v podmínkách chlapců první generace, stížností by jistě přibylo:
Budíček v 6 hodin, výuka každý den do 16 hodin, poté
se chlapci museli věnovat studiu v absolutním tichu studovny pod přísným dozorem pedagoga až do večeře. Ve
21 hodin světla společné ložnice zhasla, pouze maturanti
měli možnost za zástěnou u postele ještě chvíli studovat.
Veškeré jejich oblečení bylo pečlivě opatřeno štítkem
s přiřazeným číslem, prádlo jim spravovala školní prádelna, měli proto ke svému prádlu přístup pouze dvakrát do
týdne. Sprchovat se teplou vodou směli jen jednou týdně,
dvakrát týdně si myli nohy. Když opouštěli budovu lycea,
což se dělo o nedělích, nosili tmavomodrý oblek a typickou čapku. Dnes tato nařízení vyznívají až komicky.
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Slavnostní sázení stromu česko-francouzského přátelství
v Nîmes v září 2011 za účasti velvyslankyně Marie
Chatardové

Přijetí na francouzské ambasádě v Praze v říjnu 2012, lektorka a studentky české sekce s Janem Czerným (vpravo), předchozím kulturním atašé na české ambasádě v Paříži, a francouzským velvyslancem Pierrem Lévy (vlevo)

naši práci nesmírně cenné a důležité. Marie Chatardová
dodává: „Velvyslanectví České republiky v Paříži usiluje o zachování historického odkazu české sekce pro další generace,
a proto podporuje její poselství i praktické fungování. Naším
prvořadým úkolem je zprostředkovávat komunikaci mezi
představiteli Lycée Daudet a francouzské administrativy na
straně jedné a české státní správy na straně druhé. Velvyslanectví rovněž tlumočí zájem České republiky o českou sekci
prostřednictvím osobních návštěv nejen lycea, ale i městské
či krajské samosprávy u příležitosti nejrůznějších akcí.“ Za
dobu mého působení v Nimes k nám paní velvyslankyně zavítala v září 2011 u příležitosti slavnostního zasazení stromu česko-francouzského přátelství, věnovaného
Sdružením bývalých studentů českých sekcí v Dijonu
a v Nimes, a v květnu tohoto roku, kdy se zúčastnila koncertu pražského sboru Hlahol, jemuž předcházelo krátké
vystoupení našich studentek.

Marie Chatardová dodává, že velvyslanectví je rovněž
v kontaktu se Sdružením bývalých studentů z Nimes a Dijonu. Jedna z mluvčích tohoto sdružení a jeho čelních
představitelů Kristýna Křížová popisuje vznik a činnost
sdružení: „Sdružení bývalých studentů českých sekcí
v Dijonu a v Nimes vzniklo v r. 2009 s cílem navázat na existenci podobného staršího, prvorepublikového sdružení bývalých studentů. Iniciátorem založení našeho Sdružení byl Jiří
Lang. Cílem našeho sdružení je samozřejmě udržovat kontakty mezi bývalými studenty, a to napříč různými generacemi, pomáhat současným studentům ke zdárnému zvládnutí
studia ve Francii, šířit povědomí o této skvělé možnosti studia
v zahraničí a napomáhat spolupráci mezi ČR a Francií.“

„Stalo se také tradicí,“ dodává paní velvyslankyně, „že každoročně organizujeme debatu studentů u příležitosti připomenutí výročí 17. listopadu, kterého se česká sekce v Nimes
pravidelně účastní. Setkání se studentkami české sekce je pro
mne vždy příjemným zážitkem. Vážím si jejich zaujetí pro
studium a považuji je svým způsobem za velvyslance České
republiky v Nimes. I podle nich nás v tomto krásném koutě
Francie posuzují. Přeji všem studentkám hodně úspěchů!“
Pravdivost slov paní velvyslankyně dokládá i výpověď jedné ze současných studentek Terezy Pechouškové: „Jsem
hrdá, že mohu být jednou ze studentek české sekce. Ve Francii
mě spousta lidí obdivuje za statečnost i dobré výsledky. Cítím proto jakousi nutkavou potřebu je nezklamat. České sekce jsou dost prestižní a uvědomuji si štěstí, které mám, když
mohu být v Nimes. Francouzi se na nás často dívají jako na
reprezentanty celého státu. Jsme do jisté míry dětmi přátelských francouzsko-českých vztahů, je do nás investováno
hodně peněz i důvěry. Proto si myslím, že naším prvotním
cílem by mělo být se nikdy nezpronevěřit tomu, co nám náš
pobyt ve Francii dal.“
páté číslo | červenec 2013

Zajímalo mě také, jaké významné počiny má sdružení již
za sebou, Kristýna Křížová informuje: „Důležité je pro nás
každé setkání s bývalými studenty. Nesmírně nás těší, že se
nám daří být v kontaktu jak s těmi, kteří maturovali ve 40. letech, tak s těmi, kteří byli ve Francii kolem r. 1968. Velmi intenzivně také vnímáme každé setkání se zástupci institucí, které
sekce financují, organizují nebo jsou jim nápomocny (viz
výše): snažíme se hodně přemýšlet nad tím, co pro tyto instituce sekce znamenají a jakou mají motivaci pro svou podporu našim studentům: svět okolo nás se velmi mění a stejně
jako se mění některé praktické aspekty života v sekci, mění se
i společnost okolo nich. Nechceme, aby se ze sekcí stala jen
živá upomínka na něco, co vzniklo v historických dobách tatíčka Masaryka, ale aby měly své platné místo v dnešní a budoucí evropské společnosti 21. století.“
Ve výčtu institucí, bez nichž by česká sekce nemohla existovat, nesmí chybět radnice města Nimes a kraj Languedoc-Roussillon. Kromě finanční podpory se aktivně zapojují do chodu české sekce, podporují české kulturní akce,
participují na nich, a jak již zmínila paní velvyslankyně,
město Nimes vstoupilo do dvouletého česko-francouzského projektu Comenius Regio.

lektoři a učitelé
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Rodina Jourdanových je dnes jednou z velmi aktivních rodin. Paní Carole Jourdan se dostala do styku s českou sekcí
před sedmi lety, její dvě děti studovaly na Lycée Daudet
a ona sama byla členkou jednoho z rodičovských sdružení PEEP. Není výjimkou, že rodina Jourdanových pozve
celou českou sekci i s lektorkou a společně trávíme den.
Co vedlo Carole Jourdan k přijímání českých studentek?
„Vzhledem k tomu, že jsem sama žila v zahraničí,“ vysvětluje, „považuji za důležité mít možnost dostat se v cizí zemi do
rodiny. U nás jsou vítané nejen studentky české sekce, ale i jejich rodiny a přátelé. Je velmi obohacující poznat jiné lidi, obzvláště z jiné země s odlišnou kulturou. Navíc české studentky
mají většinou skvělé školní výsledky, jsou zvídavé a kultivované. Tyto výměny nám umožňují objevovat a uvádět do
života myšlenku společné Evropy.“ Carole Jourdan hodnotí
program české sekce jako jedinečný a úžasný, nezná obdobnou alternativu pro francouzské studenty. Reaguje
proto citlivě i na loňskou nepříjemnou situaci spojenou
s odchodem tří dívek ze sekce: „Je škoda, že se některé studentky se souhlasem svých rodičů rozhodly po roce studia
program ukončit. Doufám, že se podaří najít řešení, jak zabránit této situaci, aby možnost tříletého studia nebyla využívána pouze jako roční hrazený turistický pobyt ve Francii
včetně kapesného a nového notebooku.“ (Každé studentce
v 1. ročníku věnuje kraj Languedoc-Roussillon nový notebook, pozn. aut.)
Výčet dalších francouzských rodin ochotných vždy pomoci a přispět k dobré aklimatizaci studentek by byl dlouhý,
jen namátkou jmenuji rodinu Sadorge, De Guilhermier,
Castellano, Fécamp-Prouvèze.
Důležitou osobností v historii české sekce od konce 60.
let je i bývalá profesorka lycea Annie Petit, jež je mi nápomocna hlavně v administrativních úkonech spojených
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s pojištěním studentek. Její oddanost české sekci nezná
hranic a je bez nadsázky chodící encyklopedií s neuvěřitelnými znalostmi osudů bývalých studentů, které dodnes
pravidelně navštěvuje v České republice i Slovenské republice. V r. 2006 spolu s autorem Jiřím Hnilicou sepsali
publikaci mapující historii československé a české sekce
v Nimes Histoire des sections tchécoslovaque et tchèque
au lycée Alphonse Daudet à Nîmes vydanou Gymnáziem
Alphonse Daudeta, jež mi také posloužila jako zdroj cenných informací týkajících se zejména počátků sekce.
Role lektorky a výuka českého jazyka na Lycée
Daudet
Na úvod bych chtěla předeslat, že Lycée Daudet je jediné
středoškolské zařízení ve Francii, kde má francouzský student možnost učit se česky a studium ukončit maturitní
zkouškou. Letos krom českých dívek maturitu z češtiny
skládal i francouzský student Rémy Provendier.
Lektorka má kromě výuky češtiny pro české i francouzské
studenty na starosti i další činnosti spojené s chodem
české sekce. Jednou z podmínek lycea je, že lektorka žije
na internátu spolu se studentkami. Každodenní kontakt
umožňuje snadné a včasné řešení problémů, lektorka
zajišťuje pedagogický dozor, svým způsobem supluje rodiče, neboť většina studentek je nezletilých (doprovázím
studentky k lékaři, zastupuji je v bance, píši omluvenky,
komunikuji s jejich vyučujícími atd.). Jedná se o komplexní péči.
Dalším úkolem lektorky je propagace českého jazyka a kultury. Spolu s českým velvyslanectvím, jmenovitě Janem
Czerným, se v minulém školním roce podařilo zrealizovat
mnohé zajímavé akce, např. projekce filmu Andrey Sedláčkové Rytmus v patách na motivy povídek J. Škvoreckého
za přítomnosti režisérky, některých herců a autora hudby Emila Viklického. S nemalým úspěchem se setkala
i projekce dalšího českého filmu Lidice v místním kině Le
Sémaphore, po níž následovala beseda s historikem.
K tradičním počinům patří vánoční koncerty, které se studentkami pojímáme jako poděkování všem, co se podílejí na chodu české sekce – připravujeme nejen pásmo
českých koled, ale i pečeme tradiční české cukroví a seznamujeme publikum s českými vánočními zvyky. Letos
byl této akci přítomen i Michal Dvořák, zástupce české
ambasády.
Lektorka spravuje web české sekce i bohatě zásobenou
českou knihovnu, financovanou prostřednictvím Domu
zahraničních služeb.
Lektorka zajišťuje výuku českého jazyka a literatury pro
české studentky. Výuka mateřského jazyka a literatury
s dotací 2 hodiny týdně + 1 hodina konzultace pro každý ročník probíhá dle českých školních osnov. Cílem je
obsáhnout českou i světovou literaturu a české dějiny,
procvičovat český pravopis a připravit studentky k maturitě z češtiny, kterou skládají ovšem ve Francii a následně
je jim uznána českým systémem. Dále lektorka vyučuje
český jazyk pro cizince, tedy francouzské gymnaziální studenty a další případné zájemce z řad pedagogického sbo-
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A konečně je tu instituce rodiny! Tu svou českou nechají
studentky daleko za hranicemi Francie, ale v Nimes mají
možnost si najít „náhradní francouzskou rodinu“, tzv.
famille d´accueil. Princip hostitelských rodin má v Nimes
dlouhou tradici, již ve 20. letech 20. století se první českoslovenští studenti skvěle integrovali do francouzského
života a téměř všichni pravidelně docházeli do svých hostitelských rodin. Takto mohli lépe poznávat běžný život,
francouzskou kuchyni, zvyky, mohli diskutovat se svými
novými přáteli a odpoutat se trochu od přísného internátního řádu. Dnes sice již dívky nemusejí vstávat v 6 hodin,
nosit stejnokroje a pravidelně ulehat ve společné ložnici
ve 21 hodin, nicméně možnost opustit internát a strávit
víkend ve francouzské rodině je velmi vítaná. Jako lektorka
se proto snažím být v neustálém kontaktu s francouzskými rodinami, většinou se jedná o rodiče studentů Lycée
Daudet, udržovat s nimi přátelské vztahy a motivovat je
ke spolupráci s českou sekcí. Díky otevřenosti a pohostinnosti místních obyvatel se již podařilo zrealizovat mnoho
zajímavých a pro studentky přínosných akcí – ať už víkendové návštěvy v rodinách či výlety do krásného okolí
města i vzdálenějších destinací. Organizované společné
výlety do okolí Nimes již pořádali chlapci první generace.
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nimeská zkušenost změnila životy nás všech. Nastartovala
nové sebepojetí, potvrdila schopnost prosadit se mimo
domácí prostředí, prokázala naši samostatnost, posílila
vlastenecké cítění, zároveň otevřela dveře dokořán dalším
kariérám, dobrodružstvím a zkušenostem v zahraničí. Bývalí studenti české sekce se skvěle uplatnili ať už v zahraničí, tak v domácím prostředí, kde vykonávají rozličné profese v oblastech diplomacie, práva, medicíny, obchodu,
věd i pedagogiky, často na vedoucích postech.

ru. Jedná se o nepovinný předmět s velmi individuálním
přístupem, neboť letos si češtinu vybralo pouze šest francouzských studentů. V hodinách používáme především
publikace New Czech Step by Step od autorky Lídy Holé
a Česky, prosím od autorky Jitky Cvejnové.
Jeden z mých francouzských studentů, Rémy Provendier,
si češtinu zapsal jako volitelný předmět: „Chtěl jsem se začít
učit nový jazyk a hlavně se dorozumět s českými studentkami v jejich mateřštině. Výuka češtiny probíhá díky trpělivosti
a výbornému přístupu vyučující velmi dobře.“ Rémy navštívil
již třikrát Českou republiku, poprvé díky školní výměně
strávil týden na Moravě, poté byl dvakrát v Praze. A jaké
jsou jeho plány do budoucna?
„Příští školní rok bych rád studoval češtinu na pařížském
INALCO a potom bych rád pracoval třeba jako tlumočník pro
francouzskou ambasádu v Praze.“
Další studentka, Florence Chinaud, bývalá profesorka lycea, nyní učitelka zpěvu, se také začala před třemi lety
učit češtinu. Její motivace byla hlavně hudba. Miluje české skladatele – Dvořáka, Martinů, a tak se rozhodla učit se
česky, aby mohla porozumět textům, a tím lépe pochopit
celou skladbu. V současnosti jsme s Florence Chinaud rozvinuly spolupráci, jednou týdně nacvičujeme s českými
dívkami sborové písně. Dívky měly možnost předvést výsledky své práce na úvod velkého vystoupení pražského
sboru Hlahol či na vánočním koncertě.
Závěr
Za dobu existence české sekce na lyceu Alphonse Daudeta
v Nimes zde studovalo asi 280 československých studentů a českých studentek, již mj. získali dvojí maturitu
i dvojí kulturní povědomí. Na postu lektora se vystřídalo 19 pedagogů, z nichž jmenujme například profesora
Petra Kylouška, vedoucího Ústavu románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, či
Martina Severu, dnes známého moderátora. Myslím si, že
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Kristýna Křížová, která na české sekci maturovala téměř
před dvaceti lety, hodnotí svou zkušenost takto: „Tři roky
ve Francii hodnotím jako naprosto klíčové. Daly mi obrovskou svobodu: svobodu, jakou má vyzrálý člověk, který ,už
má něco za sebou'; svobodu volby v přístupu k životu – zažila jsem život doma v rodině i život sama za sebe; svobodu
volby kultury a pohledu na svět – svět viděný francouzskou
a českou optikou je jiný, má jiná měřítka, jiné odstíny. Daly mi
také přátele na celý život, jistou výhodu na startu do dospělého života, osobního i pracovního, i dovednosti, které dodnes
využívám.“
Na závěr ještě tlumočím vzkaz současné studentky Terezy
Pechouškové:
„Pokud se nebojíte poznat sami sebe a poznat malou část
světa, v Nimes se vám bude líbit!
A nezapomeňte: vše, co budete v životě potřebovat, se naučíte na Daudetu!“
Seznam literatury
Hnilica, J. – Petit A.: Histoire des sections tchécoslovaque et tchèque au lycée Alphonse Daudet à Nîmes,
Montpellier 2007.
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České studentky se účastní tradičního školního karnevalu,
r. 2013

Já jen doufám, že i přes některé neblahé tendence nové
doby s otevřenými hranicemi a neomezenými možnostmi v nás zůstane dostatek pokory a vděčnosti za možnost
studovat a pracovat na české sekci v Nimes. Neměli bychom nikdy zapomínat na houževnatou práci, úsilí a nelehký boj českých i francouzských osobností, pro něž byla
česká sekce životním posláním, splněním jednoho velkého snu o samostatnosti, demokracii a živoucím důkazem francouzsko-českého přátelství. Jsem hrdá, že mohu
v této krásné tradici pokračovat a v současných velmi příznivých podmínkách vytvářet další plody této spolupráce.
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Beseda s holčičkou
ze známky
Klára Moldová
krajanská komunita Chicago, USA

Hello

Tričko jsem vyfotila a poslala domů přátelům, kteří mě
upozornili, že fotka byla pořízena ve Žďáru nad Sázavou
v roce 1928 a že paní Eva Haňková-Neugebauerová emigrovala v padesátých letech do Spojených států amerických. Obrátila jsem se na žďárské gymnázium s prosbou,
zda by mi neposkytlo na paní Haňkovou kontakt. Chtěla
jsem se přinejmenším dozvědět, kde v Americe pobý-

Vpravo paní Eva Haňková-Neugebauerová, uprostřed učitelka
češtiny Klára Moldová
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Československá poštovní známka

vala. Jak příjemné bylo zjištění, že žije v sousedním státě
Michigan a že je ochotná přijet do naší školy 9. února 2013
na besedu.
Dopoledne jsme uspořádali setkání s dětmi české školy ve
věku 6–13 let. Paní Haňková byla jako zasloužilá paní učitelka výborně připravená a dokázala hbitě odpovídat i na ty
nejkurióznější dětské dotazy. K radosti pedagogů i na úplně první otázky: ,,Kolik máš let?“ a ,,Jaké airways jsi použila při
prvním odjezdu do Ameriky?“
Odpoledne patřilo setkání s dospělými zájemci a společným jazykem byla angličtina. Na diskuzi se dostavili nejen čeští krajané a vlastenci, ale také filatelisté. Fotka vyšla
v Československu jako poštovní známka dokonce ve dvou
edicích, poprvé v roce 1938 a podruhé v roce 2000. Dotazy
zúčastněných se týkaly hlavně proměn podob státu a režimů v letech 1925–2013 a toho, jak právě tato fotografie
ovlivnila (ať už pozitivně či negativně) život paní Haňkové.
Zažili jsme krásný den s jedinečnou osobností a škola se teď
honosí logem, které obsahuje i její autogram.

glosa

Působím jako učitelka českého jazyka a literatury na
chicagském předměstí ve Škole T. G. Masaryka.
Škola se prezentuje logem, na kterém je zachycen prezident Masaryk držící v náručí holčičku
v kyjovském kroji. Tento obraz visí nejen ve škole,
ale také jsou jím potištěna reklamní trička, jejichž
exemplář jsem poprvé zahlédla v nejstarší české
restauraci v Americe s názvem Klas.
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První zkušenosti s češtinou na
paraguaysko-argentinské hranici
Lenka Rašková | krajanská komunita Paraguay a Argentina

Když jsem svým blízkým oznámila, že odjíždím učit
češtinu do Paraguaye, měli z toho menší šok. Ještě tak Argentina se dá pochopit, všichni vědí, kde
leží, každý zná někoho, kdo tam byl, zdá se, že je
to poměrně civilizovaná země, má literaturu, internet, známý fotbalový tým, tučňáky, hory a pláže.
Ale Paraguay? Jak tě to proboha napadlo? A kde to
vůbec je? A říkáš, že tam dokonce žijí nějací Češi?

stužky prašných cest a modré vodní plochy. Čechoslováci
(ale i Poláci, Ukrajinci, Němci či Italové) sem přicházeli většinou ve 20. a 30. letech 20. století za vidinou levné úrodné
půdy. Mělo to ovšem jeden háček: tu půdu bylo nejdříve
nutno vydobýt z hlubin neprostupného pralesa. Někteří
zde zůstali, jiní se později přesunuli do blízké Argentiny.
Další využili v roce 1948 nabídky repatriace do Československa (a později toho mnozí litovali).

Nastalo horečné „googlení“, dokonce i moje devadesátiletá babička vytáhla z knihovny zaprášený atlas z dob zlaté éry Hanzelky a Zikmunda a jala se objevovat tuto pro
Středoevropany stále ještě dosti exotickou zemi. Postupně
se všichni dovzdělali a uklidnili. A po téměř dvou měsících
poznávání této krásné země musím i já konstatovat, že od
dob, kdy tudy projížděla ona pověstná Tatra 87, se mnohé
změnilo k lepšímu.

Paraguayští Češi jsou dnes rozptýleni do několika vesnic
a městeček v provincii Itapúa podél toku řeky Paraná, která
tvoří hranici s Brazílií a Argentinou. Jsou to většinou zemědělci pěstující převážně rýži a sóju, někteří chovají i dobytek. Skoro každá rodina zde má také obchod se smíšeným
zbožím, umístěný přímo v domě. Zatímco muži jsou celý
den na poli, ženy pracují v domácnosti, starají se o obchod
a o drobné domácí zvířectvo a zahradu. To platí zejména
o krajanech v Coronel Bogado, kde je mé hlavní působiště.
Funguje zde Československý spolek pod vedením pana
Gustava Millera a je zde Česká škola, která disponuje vybavenou třídou a ubytováním pro učitele.

Paraguay, alespoň tedy její obydlenější polovina na východ
od stejnojmenné řeky, je pohostinná země. Dostatek vody
a malá nadmořská výška jí zajišťují mnohem příjemnější klima než v sousedním vyprahlém Chacu, půda je zde
úrodnější, teplotní výkyvy snesitelnější. V nekonečné zeleni pastvin, polí a neprostupných křovisek se rýsují červené
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V Coronel Bogado hodiny češtiny navštěvují děti a vnuci
krajanů, pocházející již z velmi smíšených národnostních
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Jedna z ulic v Coronel Bogado
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Velikonoce v Coronel Bogado

Vaření s krajankami

poměrů. Jejich znalosti češtiny jsou skromné, mnohem raději než gramatiku mají vyprávění o České republice a dodržování českých tradic jako je barvení vajíček nebo pletení pomlázky o Velikonocích. Už měsíc se mě vyptávají, kdy
budeme konečně pálit čarodějnice, taky se nemůžou dočkat opékání buřtů. Loví z paměti české písničky a říkadla.

Do Encarnaciónu se za prací z Carmen před lety přestěhovala také rodina Marků. Tři bratři Markovi společně provozují autoopravnu. Je a jejich děti jezdím učit každé pondělí.
Mladší generaci Marků je něco přes 20 let, jsou to všechno
vysokoškoláci, nedávno si zažádali o české občanství a jejich motivací k učení se tomuto těžkému jazyku je mimo
jiné i možnost studia nebo pracovního uplatnění v Evropě.

Velkým centrem českého života bylo v počátcích přistěhovalectví městečko Carmen del Paraná. Nyní tam jezdím
každý pátek vyučovat do rodiny krajanky Ivy Drbalové.
Vzpomíná, jaké to bylo v Carmen v době, kdy se narodila:
existoval český dům, kde byla česká škola vedená panem
učitelem Komárkem, česká kapela pořádající večerní zábavy, děti cvičily v Sokole, hrály divadlo. Bylo zde volejbalové družstvo, ve volném čase se chodilo koupat a rybařit
do blízké řeky. Na starých fotografiích vše vypadá idylicky
a romanticky, nicméně dřina přistěhovalců, než se jim podařilo vybudovat z ničeho toto „hlavní město rýže“, musela
být obrovská. Zlaté časy české kolonie skončily s nástupem Stroessnerovy diktatury v Paraguayi: jakékoli projevy národnostních menšin byly zakázány a přátelské styky
s komunistickým Československem se rovnaly vlastizradě.
Mnoho krajanů se v té době odstěhovalo do Argentiny,
někteří se přesunuli do větších měst, Asunciónu nebo blízkého Encarnaciónu. Po nedávném dokončení obrovské
přehrady Yacyreta se několik bloků obce Carmen i místní
železnice ocitly pod vodou.
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Poslední destinací českého učitele v Paraguayi je hlavní
město Asunción. Zde je kupodivu zájem o studium češtiny především ze strany vysokoškolské mládeže bez jakýchkoli krajanských kořenů. V Asunciónu žijí také někteří
příslušníci indiánského kmene Chamacoco, kteří odvozují
svůj původ od českého cestovatele Alberta Vojtěcha Friče,
jsou to tedy také čeští krajané, na jejichž účast nesmíme
zapomínat.
Dříve se k výuce studenti scházeli v prostorách restaurace La checa, propůjčených českou majitelkou Eliškou
Valehrachovou. Letos se nově podařilo získat pro hodiny
češtiny třídu v budově Semináře asunciónské arcidiecéze. Zásluhu na tom má především pan Pablo Chacón, pracovník plzeňské Charity. Nejen že mi pomohl s domluvou
bezplatného užívání třídy, ale díky tomuto projektu se do
výuky mohou zapojit také paraguayské děti podporované českými rodinami v rámci programu adopce na dálku.
Výuka v Asunciónu probíhá jednou za 2 týdny, kvůli náročnosti dojíždění (zdolat necelých 400 km dělících Coronel
Bogado od hlavního města trvá místní autobusové lince
přes 6 hodin).
Kromě působení ve výše popsaných paraguayských
destinacích mi připadla také milá povinnost zajíždět na
argentinský břeh řeky Paraná, do městečka Oberá v provincii Misiones, kde se nachází velice aktivní krajanská skupina. Její duší je paní Sylva Berková, která se do Argentiny provdala už před dobrými 40 lety a které se postupně
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Krajanů, již se narodili ještě v Evropě, už zbývá jen pár, ale
je tu dost těch, kteří slýchávali češtinu od narození. Doma
spolu málokdy mluví čistě česky, jsou proto vděční, pomůžu-li jim oprašovat jazyk jejich dětství. Dospělí tu jsou
velice zaneprázdnění, proto nemohou chodit na pravidelnou výuku češtiny. Snažím se je často navštěvovat doma,
s ženami v domácnosti jsme začaly s pravidelným úterním
vařením českých jídel.
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Česká škola v Coronel Bogado

podařilo stmelit místní rodiny českého původu do vzkvétající organizace sídlící ve vlastním centru, českém domě
Mamienka v Parku národů. Za své zásluhy o dobré jméno České republiky v zahraničí paní Berková nedávno obdržela prestižní ohodnocení MZV ČR Cenu Gratias Agit.
V dubnu letošního roku mohl český spolek v Oberá přivítat
vzácnou návštěvu: v rámci svého dvoutýdenního argentinského turné krajany navštívila delegace z Velkých Bílovic. Vystoupení tanečního souboru Hrozen a cimbálové
muziky Lalia přiměly ke vzpomínkám na Československo
manžela paní Berkové, Samuela Arredondo.

přestěhoval do Argentiny, do Oberá. Tento region však
pro důlního inženýra nemá uplatnění. Je to zemědělský
kraj čaje, maté a dřeva. Proto se pan Arredondo začal učit
pracovat s počítačem a postupně si založil i školu, ve které
vede kurzy počítačové gramotnosti a programování pro
všechny generace.
„Nikdy jsem nepřestal litovat, že jsem svoji rodinu tehdy
z Československa odvezl. Děti mi to dodnes vyčítají. Je to můj
veliký dluh. A teď, když slyším zpívat ty kluky a holky, srdce mi
to může utrhnout.“

„Já jsem bolívijský indián, ale v Čechách, tam jsem se v životě
cítil nejvíc doma,“ svěřuje pan Samuel.

„Odešli jsme v osmdesátých letech. Nevěřil jsem, že by komunizmus někdy mohl padnout, vypadalo to, že vydrží na věčné
časy. Kdo mohl tušit, že to takhle dopadne?“
Brzy se ukázalo, že v Bolívii nebyla situace o nic lepší. Jako
příchozí z komunistické země byla rodina automaticky považována za podezřelé špióny. V té době nebylo výjimkou,
že lidé nařčení z levicového smýšlení mizeli beze stopy.
Proto Samuel využil nabídky svého bratra, aby se za ním
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Po studiích na hornicko-geologické fakultě VŠB (Vysoké
školy báňské) získal v Ostravě práci, ale jako cizinec byl
v socialistickém Československu v těžké situaci. Rozhodl
se proto, už s českou manželkou a třemi dětmi, vrátit do
Ameriky.
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Minulost
a výhledy
lektorátu
v Budapešti
Irena Brychnáčová
Marcela Grygerková
Veronika Heé
lektorát Budapešť, Maďarsko

Po druhé světové válce na katedře působili vynikající
vědci slavisté-lingvisté, žáci Jánose Melicha, kteří získali
středoevropskou odbornou proslulost, István Kniezsa
(1898–1965, slovakista a srovnávací lingvista, po Melichovi vedoucí katedry až do své smrti) a László Hadrovics
(1910–1997, chorvatštinář a srovnávací lingvista, vedoucí
katedry v letech 1965–1974).
Od 50. let se stala výuka slovanských jazyků specializovanější a systematičtější. V té době katedra slavistiky v rámci
maďarského univerzitního systému získala (v dané souvislosti vytvářejícího se bloku tzv. socialistických států,
ve kterém slovanské státy byly v převaze) byť malou, ale
pevnou pozici. Právě tento, z mnoha hledisek negativní
mezinárodní politický vývoj těchto let způsobil, že před
tím periferní zájem o slovanské jazyky v Maďarsku značně
vzrostl. Zvláštní postavení ovšem získala ruština, která se
stala brzy ve všech maďarských školách jediným povinně
vyučovaným jazykem, dostala tedy i vlastní katedru a stala
se během 50. let jedním z největších oborů. Ostatní, menší
slovanské jazyky zůstaly sjednoceny v rámci katedry slavistiky a staly se zvláštními obory posléze, nejpozději právě
čeština až ve školním roce 1955/56.
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Budapešť (ilustrační fotografie)

V té době každý obor měl většinou jen jednoho stálého
vyučujícího a v lepším případě ještě lektora z příslušného
státu. Čeština byla vyučována v lektorských hodinách už
od r. 1951, samostatný obor pak začal fungovat na podzim
r. 1955 s lektorem Leopoldem Benou, brzy však nastoupil
László Dobossy (1910–1999), vedoucí oboru až do r. 1980
1
a dodnes největší jeho osobnost.
Více informací o historii lektorátu v maďarské Budapešti se dozvíme z následujícího rozhovoru s docentkou Veronikou Heé, který s ní vedla v září 2012 předchozí lektorka češtiny Marcela Grygerková. Aktuální
dění a výhledy na budapešťském lektorátu pak doplnila současná lektorka Irena Brychnáčová.

1| Heé, Veronika: 50 let maďarské bohemistiky ve světle výukových
reforem, viz http://princzb.hu/heev/, 12. 6. 2013.
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Na budapešťské univerzitě má slavistika poměrně dlouhou tradici – o výuce slovanských jazyků existují údaje
z poloviny 19. století. Vynikajícími profesory byli Oszkár
Azsbóth (1852–1920, profesor slavistiky v letech 1879–
1919) či János Melich (1872–1963, profesor slavistiky v letech 1921–1941). Výuka v té době měla osobní, profesorko-žákovský ráz: profesor přednášel a osobně se věnoval
jen těm studentům, kteří se zdáli nadějnými jako budoucí
vědci-badatelé.
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Rozhovor s docentkou Veronikou Heé
Doc. PhDr. Veronika Heé, Ph.D., nar. 1946, působila
v letech 1974–2011 jako učitelka literatury, příležitostně i jazyka, v posledních letech i jako vedoucí
oddělení češtiny katedry baltoslovanských jazyků na
ELTE-BTK (tj. na Filozofické fakultě Univerzity Loránda
Eötvöse) v Budapešti. Veronice Heé patří poděkování
za poskytnuté informace, ale také za obětavou pomoc
a lidskou oporu, kterou poskytovala lektorům působícím v Budapešti.

Maďarská bohemistika byla založena na největší maďarské
univerzitě Loránda Eötvöse r. 1955. Na této univerzitě už
vlastně od poloviny 19. století existovalo studium slovanských jazyků. Prvním vyučujícím slovanských jazyků i literatur, o kterém máme zprávy, byl József Ferencz, který
působil od r. 1849 jako mimořádný, v letech 1866–1878
jako řádný profesor. První slovanský obor, který dostal
samostatnou katedru, byla charvátština (existovala až do
r. 1938), následovala ji katedra slovakistiky. Po druhé světové válce přibyly další obory: polonistika a srbocharvátština. (Ruština ovšem dostala zvláštní katedru.) Dovršením
struktury katedry slavistiky bylo založení oboru češtiny
a bulharštiny v polovině 50. let 20. století. Nový rozmach
s dalšími slovanskými obory (ukrajinština, slovinština,
makedonština) nastal od 90. let.
Kdo byl zakladatelem oboru?
Čeština dostala hned na začátku vynikajícího odborníka
v osobě László Dobossyho. László Dobossy (1910–1999)
byl Maďar ze Slovenska, který studoval na Sorbonně, pak
na Univerzitě Karlově v Praze. Na český obor se dostal po
rozmanité i pohnuté kariéře jako člen demokratického
menšinové hnutí Sarló (Srp). Dobossy byl za války účastníkem francouzského protifašistického odbojového hnutí,
pak ředitelem pařížského Maďarského institutu. Hlavní
obory jeho vědeckého zájmu byly nejprve francouzská
a maďarská kultura, ale od začátku věnoval pozornost
i otázkám české literatury, v jejíž oblasti též vykonal pozoruhodné dílo.
Po své více než padesátileté působení byl v Maďarsku neúnavným šiřitelem vědomostí o české kultuře. Napsal pro
Maďary stručnou monografii o Karlu Čapkovi (1961) a dvě
knížky o Haškovi: Jaroslav Hašek (1963) a Hašek világa (Svět
Haška, 1970). Vydal celou řadu sbírek velice podnětných
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esejů: A közép-európai ember (Středoevropský člověk, 1973),
Két haza között (Mezi dvěma vlastmi, 1981), Előítéletek ellen
(Proti předsudkům, 1985) aj. Byl autorem velkého Českomaďarského slovníku (1960), který je dodnes nenahraditelnou pomůckou pro studium českého jazyka. Kongeniálně
přeložil překrásnou Komenského knihu Labyrint světa a ráj
srdce (Johannes Amos Comenius A világ útvesztője és a szív
paradicsoma, 2. rozšířené vydání 1990). Na českém oboru
Dobossy – nejprve jako docent, od r. 1966 jako profesor
– přednášel českou literaturu, vedl literární semináře, ale
hlavně v počátcích případně učil i jazyk.
Paralelně se však profesor Dobossy nevzdal ani svých vědeckých zájmů jako romanista. V 50. letech napsal rozsáhlou monografii o Romainu Rollandovi Romain Rolland, az
ember és az író (Romain Rolland, člověk a spisovatel, 1961).
Vydal dvousvazkové Dějiny francouzské literatury (1963) aj.
V roce 1971 jako hostující profesor odešel na Sorbonnu,
pak do r. 1976 působil v Paříži znovu jako ředitel Maďarského institutu.
Na českém oboru jsem během celého svého studia byla
žákyní pana profesora Dobossyho a velmi jsem si ho vážila.
Dobossy byl nejen výborný úctyhodný odborník, ale i velice hodný člověk. Byl to tichý, málomluvný profesor, který
působil na posluchače nejen svými rozsáhlými vědomostmi, ale i věcností a nezaujatostí svého přístupu a osobním
morálním příkladem. Velice skromně se nazýval filologem;
vždy vycházel z drobných faktů literárních nebo kulturněhistorických, od nich však svérázným způsobem vždy
docházel k širším souvislostem česko-maďarských nebo
i obecně středoevropských vztahů. Jeho žáci od něj mohli získat nejen odborné znalosti, ale také osobitý moudrý
nadhled nad věcmi odbornými i lidskými.
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K češtině mě vedly dost nahodilé soukromé podněty.
V Čechách jsem měla tetu, u které jsem trávila několikery
prázdniny ještě v době studia na gymnáziu. Oblíbila jsem
si český život, avšak musím říct, že tehdy jsem se ani nenaučila jazyk, ani jsem neměla zdání o české kultuře. Všechno přišlo až na univerzitě. Jak jsem postupovala ve studiu,
naučila jsem se vážit si vynikajících českých autorů. Mými
oblíbenými se staly odlišné osobnosti: K. Čapek, J. Zeyer
a K. M. Čapek-Chod. Z básníků na mne působili nejvíc
Mácha a Holan. Později, když jsem převzala vyučování starší české literatury, jsem také objevila zvláštní krásu gotické
i barokní české literatury.
Studovala jsem nejen češtinu, ale i angličtinu a maďarštinu. Pro lepší přehled a srovnání je velmi dobré, když má
člověk důvěrnější vztah i k dalším kulturám, absolvování
nějakého jiného oboru k tomu dává základy.
Kdy jste začala působit na univerzitě? Co jste učila?
Vlastně jsem nastoupila už r. 1964, ovšem jako posluchačka. Od r. 1969 do r. 1973 jsem pracovala jako knihovnice
katedry slovanských jazyků. No a pak jsem se stala vyučující na oddělení češtiny: od roku 1974 jako asistentka, od
roku 1983 jako odborná asistentka, v roce 1974 jsem získala „malý“ (univerzitní) doktorát, v roce 1996 pak Ph.D. Takže
na naší univerzitě jsem strávila skoro 50 let, pokud nepočítám intermezzo v podobě svého působení na lektorátě
maďarštiny na Univerzitě Karlově (1977–1979).
Jako učitelka jsem původně byla zaměřena na moderní
českou literaturu. Svou diplomovou práci o pragmatizmu
Karla Čapka jsem rozpracovala v otázce žánrových problémů ve své dizertační práci Líraiság és epikum. Műfaji problémák Karel Čapek prózájában (Lyričnost a epičnost. Žánrové
problémy v próze Karla Čapka), která vyšla knižně r. 1976
v nakladatelství Akadémia. Poté, co profesor Dobossy odešel do důchodu (1980) a přišla kolegyně Hankó, se mým
hlavním zaměřením stala starší česká literatura, ale vedla
jsem též semináře poetiky a překladatelství.
Co bylo v centru vašeho badatelského zájmu?
Na tak malém oboru, jako je čeština v Maďarsku, člověk nemá mnoho možností se specializovat. Vzhledem
k tomu, že jsem byla nucena vyučovat českou literaturu
od začátku do konce 19. století, potom až do našich dnů,
snažila jsem se radši vytvořit si přehledné, i když snad ne
vždy příliš hluboké znalosti o české literatuře jako celku.
Jak se mi to podařilo, o tom mohou dát svědectví naše
Dějiny. Věnovala jsem se ovšem i svým jednotlivým oblíbeným autorům, mimo už zmíněných také Boženě Němcové, kterou obdivuji jako umělkyni a též jako člověka, a dále
Janu Křesadlovi, který byl mým posledním velkým objevem v české literatuře.
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Co bylo nejtěžší naučit maďarské studenty, co se
jim naopak učilo dobře?
Pro každého je nejtěžší, co nenajde ve vlastní mateřštině.
Pro Maďary jsou těžké rody, složité skloňování podstatných jmen a číslovek, na vyšší úrovni také zvláštní nuance
českých předpon u sloves. Zato výslovnost snad není tak
strašná, i když při mluvení dělají problémy časté skupiny
souhlásek. Zato je v obou jazycích hodně podobnosti
v myšlení, z tohoto hlediska je čeština maďarštině mnohem blíže než např. angličtina. Je to asi způsobeno zeměpisnou, historickou i kulturní blízkostí obou národů.
Co vás na vaší práci nejvíc těšilo, a co vás nejvíc trápilo?
Nejvíce mě těšilo, že jsem získala přehled o tak vynikající kultuře, jako je česká. Také jsem měla velkou radost ze
svých talentovaných žáků, z nichž někteří se během života
dostali na významné pozice – jsou mezi nimi překladatelé, učitelé, diplomaté, dokonce i filmový režisér. Trápilo
mě nejvíc, že žádného ze svých talentovaných žáků jsem
neměla možnost udržet na oboru. Je to velká škoda, že
neexistuje žádná dlouhodobá kádrová politika (nebo jak
se tomu dnes říká „human resource politics“), tím pádem
personální obsazení náročného vyučování je vydáno na
pospas náhodě.
Kdo kromě vás na oboru působil?
Od r. 1980 zde působila L. Hankó, nejprve jako odborná
asistentka, od r. 1986 jako docentka. Ludmila B. Hankó
(1932) je Češka vdaná za Maďara. Svou strukturalisticky
zaměřenou kandidátskou dizertaci o Vladislavu Vančurovi
obhájila v Praze roku 1985, Ph.D. získala roku 1995; habilitovala se tématy o Egonu Hostovském a rozborem Nezvalovy básně Edison roku 1998. Od roku 2003 je v důchodu.
Docentka Hankó přednášela moderní českou literaturu
a v posledních letech také úvod do slovanské literární vědy
pro všechny posluchače katedry slavistiky. Společně jsme
napsaly téměř tisícistránkovou publikaci: Hankó, B. Ludmila – Heé, Veronika: A cseh irodalom története a kezdetektől
napjainkig (Dějiny české literatury od počátků až do našich
dnů, 2003).
Českou lingvistiku nejprve učil slovakista a polonista profesor István Sipos (1912–1994), od něho převzal výuku
historické i normativní gramatiky nadějný mladý odborník,
další odchovanec oboru István Futó (1953), který působil
na katedře jako asistent, později odborný asistent v letech
1981–1986. Jeho hlavní odborné zájmy byly spjaty s oblastmi srovnávací lingvistiky a historické gramatiky, ale také
se pokusil o vytvoření nového plánovaného jazyka. Když
se Futó vzdal kariéry pedagoga pro počítačovou techniku, byl přijat na výuku češtiny mladý aspirant, absolvent
Univerzity Karlovy, náš nynější kolega Oleg Fedoszov.
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Od dob působení L. Dobossyho lingvistika přestala být
hlavním předmětem, významnější se stala literatura. V poslední době zásluhou inspirativního působení O. Fedoszova zájem posluchačů o lingvistiku radostně vzrostl.

Jak jste vnímala přítomnost lektorů z České
republiky?
Lektoři k nám přijíždějí z Čech na základě mezistátní kulturní smlouvy. Hrají zde velmi důležitou roli.
Prvním lektorem v polovině 50. let byl Josef Bena, který
spolu s Istvánem Siposem napsal první učebnici češtiny
pro Maďary. Tato učebnice sice už v době svého vzniku
odrážela zastaralý jazykový stav, dala však dobrý přehled
o české gramatice a dlouho sloužila jako jediná pomůcka
u nás k prvotnímu seznámení se záhadami českého jazyka.
Druhou, dodnes vyhledávanou učebnici češtiny, vydal kolektiv českého oboru až v 80. letech: Hankó – Heé – Futó:
Cseh nyelvkönyv (Budapest, 1988). Třetí, obnovené vydání
této učebnice vyšlo v roce 2010.
Mezi lektory působícími na našem oboru se vyskytli vysoce kvalifikovaní odborníci. Anna Valentová (lektorka češtiny v letech 1968–1973) byla maďarštinářka, která se stala
po svém návratu domů vynikající a renomovanou překladatelkou maďarské literatury do češtiny, je nositelkou
Státní ceny za překlad. Jaroslava Pašiaková (lektorka v letech 1973–76), odchovanka maďarského oboru Univerzity
Karlovy, se úspěšně věnovala jako badatelka česko-slovensko-maďarským kulturním vztahům. Vydala pozoruhodnou
monografii o největším maďarském raně avantgardním
básníkovi Lajosi Kassákovi (1973), sborník studií o českomaďarských kulturních vztazích pod názvem Nedokonavá minulost (Folyamatos múlt, 1981) aj. Celá řada lektorů
(Milan Stehlík, Ludmila Vanclová, Ida Ledajaksová,
Anna Benešová) se svou obětavou prací zasloužila o velmi často vynikající jazykovou úroveň našich absolventů.

Učitelský sbor lektorátu češtiny na ELTE (zleva Marcela
Grygerková, Veronika Heé, Andrea Balázs, Irena Brychnáčová)

Jakým aktivitám se věnujete teď, po odchodu do
důchodu?
Tím, že jsem odešla do důchodu, jsem češtinu neopustila.
V roce 2010 jsme s kolegy vydali dvojjazyčnou Antologii
moderní české poezie. V této práci chci pokračovat, mám
v plánu vydat výbor z celé české poezie ve čtyřech svazcích. Teď pracujeme na antologii poezie 19. století. Potom
by následoval svazek se starší českou poezií. Chci ovšem
také překládat. Je tolik krásných, hodnotných uměleckých
děl v české literatuře, která by měla být poznána i u nás.
Jinak se věnuju své zahradě a vnoučatům. Nudit se určitě
nebudu.
POZN. MG: A to paní docentka nezmínila svou mnohaletou
práci na přípravě esperantského slovníku ani intenzivní zájem
o ekologické aktivity.
Paní docentko, i když jste v roce 2012 odešla do důchodu, s pracovištěm jste stále v kontaktu. Jak vidíte
perspektivy budapešťské bohemistiky dnes?
Dnes se ve světě všechno velmi rychle mění. Zdá se bohužel, že naše doba humanitním vědním oborům nepřeje.
Jako by si dnešní společnost, mající před očima hlavně
materiální prospěch, nevšímala duchovních i duševních
vlivů, které jsou sice málo zachytitelné a neměřitelné,
přesto jsou v tisícerých souvislostech nezbytné k zdravému fungování lidské obce. Jako by si ani státní univerzita
neuvědomovala důležitost existence těch drobných pracovišť, na kterých vykonávají pracovníci „malých oborů”
nenápadnou, drobnou práci ve prospěch vzájemného
dorozumívání národů sousedních i vzdálených, na kterých
se vychovává malá skupina intelektuálů schopných vidět
z perspektiv nejen vlastních, ale i jiných.
I náš obor po desetiletích pozvolného, někdy i nepatrného pokroku, musí nyní čelit, jak se zdá, čím dále tím nepříznivějším okolnostem. Zájem uchazečů o češtinu trvá,
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Oleg Fedoszov (1958), původem Rus, který se během svého studia slavistiky a češtiny (na Univerzitě Karlově) oženil
s Maďarkou, vypomáhal při výuce lingvistiky od roku 1986
jako aspirant, pak se stal asistentem, později odborným
asistentem na naší katedře. Od té doby vykonává vyučování všech povinných lingvistických předmětů ze synchronní gramatiky i historické mluvnice. Ve středu jeho vědecké
pozornosti stojí hlavně česká a ruská frazeologie a lexikologie, z jejichž okruhu uveřejnil dosud přibližně 40 publikací. Titul Ph.D. získal dizertací o českých verbonominálních
kolokacích, kterou napsal na základě materiálu z Českého
národního korpusu. Je členem Frazeologické komise Mezinárodního svazu slavistů za Maďarsko a členem evropského sdružení pro frazeologii EUROPHRAS.
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každý rok máme až 30 zájemců, kteří by chtěli studovat
tento obor. Sbor vyučujících je však čím dále tím hůř zajištěn. Když odešla do důchodu paní Hankó, na její místo nikdo jiný nepřišel, od té doby jsem musela celou literaturu
převzít já. Když jsem odcházela do důchodu, ani na moje
místo nevypsali konkurz. První semestr minulého školního roku (2011/12) jsem ještě dobrovolně dotáhla já, druhý
semestr byl všelijak odbyt (diplomky a státnici jsem ještě
zajišťovala já, některé hodiny odučila externistka Andrea
Balázs). Na školní rok (2012/13) byl konečně slíben stálý
vyučující literatury.
Paní docentko, srdečně děkuji za rozhovor.

Studenti bohemistiky ELTE v prostorách lektorátu češtiny
(lektorka I. Brychnáčová druhá zleva dole)

A jaké jsou výhledy budapešťského lektorátu?

V současné době studuje na našem budapešťském lektorátu český jazyk a literaturu celkem 23 studentů (18 v bakalářském cyklu, 5 studentek v magisterském cyklu); je
to o 7 studentů méně než v minulém semestru. Skupiny
jsou sice oproti minulým rokům o několik hlav chudší, ale
aktivita a úroveň studentů češtiny vzrostla. Velký pokrok
byl zaznamenán především u studentů, kteří studium
češtiny zahájili relativně nedávno – jedná se především
o studenty 1. a 2. ročníku bakalářského cyklu. Velice rychle
se „rozmluvili“, obohatili si slovní zásobu a pokročili v gramatice. S kolegyní Agnieszkou Janiec-Nyitrai jsme tento
semestr otevřely kurz zaměřený na praktickou konverzaci
v češtině, který si studenti velmi chválí. Jejich závěrečný výstup předčil naše očekávání.
Český lektorát pokračuje v dlouhodobé spolupráci s budapešťským Českým centrem, jehož kulturní, jazykovědné
a literární programy se studenty pravidelně navštěvujeme
a které si naši posluchači velmi oblíbili. Jednou z posledních společných akcí zmíněných institucí byla návštěva
mladého českého spisovatele a scénáristy Jaroslava Žváčka, který do Budapešti přijel v rámci 20. mezinárodního
knižního festivalu (20th International Book Festival Budapest), jehož součástí je i European First Novel Festival, kde
vystoupil se svým debutem Lístek na cestu z pekla (2012).
Naši studenti tak měli jedinečnou příležitost diskutovat

páté číslo | červenec 2013

přímo s autorem a dozvědět se něco ze zákulisí scénáristiky a televizního prostředí. Na konci dubna 2013 proběhlo
v Českém centru „autorské” čtení Haškova Švejka v podání
jeho vnuka Richarda Haška. Literární večer se konal při příležitosti 130. výročí autorova narození a zaznamenal velký
ohlas. Vlastně obvykle, neboť Jaroslav Hašek, a hlavně jeho
Švejk, jsou i v současných „Uhrách” stále považováni za nesmrtelné ikony a někteří Maďaři si Švejka, v dobrém slova
smyslu, tak trochu „přivlastňují”.
V této době už připravujeme zářijovou mezinárodní frazeologickou konferenci: Ústav slovanských a baltských studií
ELTE BTK ve dnech 9. – 11. 9. 2013 organizuje setkání více
než stovky předních světových lingvistů z 11 zemí světa,
tématem konference je Voda ve slovanské frazeologii.
Pevně věříme, že také letos se podaří otevřít první ročník
a že tradice výuky češtiny na maďarské prestižní státní univerzitě ELTE bude pokračovat dál.
Závěrem
Kolektiv vyučujících oboru bohemistiky na budapešťské
univerzitě ELTE byl u příležitosti 50. výročí otevření oboru
bohemistiky na ELTE univerzitě oceněn roku 2005 Cenou
Gratias Agit Ministerstva zahraničních věcí České republiky, a sice za vychovatelskou a kulturně šiřitelskou činnost
českého oboru. Oceněný kolektiv soustavně napomáhá
udržování a prohlubování povědomí o českém jazyce,
literatuře, historii a českých národních tradicích v Maďarsku2 a vychovává absolventy, kteří si nachází uplatnění:
absolventi budapešťské bohemistiky založili výborně fungující a rychle se rozvíjející obor bohemistiky na Katolické
univerzitě Pétera Pázmánye v Piliscsabě, ale bývalí žáci se
najdou ve všech oblastech kulturního i hospodářského
života. Řada bývalých posluchačů působí jako tlumočníci,
učitelé jazyka, pracovníci turistického ruchu nebo úředníci
ministerstva zahraničních věcí, na jejich činnosti je kolektiv
vyučujících oboru bohemistiky pyšný3 a doufá, že bude
i v budoucnu možnost být pyšný na další absolventy bohemistiky z maďarské ELTE univerzity.
2| Zdroj: www.mzv.cz, 12. 6. 2013.
3| Zdroj: http://princzb.hu/heev/ 12. 6. 2013.

lektoři a učitelé

Na našem malém oboru v dunajské metropoli jsme měli
na začátku studijního roku 2012/13 dva otazníky: zda se
otevře první ročník a zda dostaneme vyučujícího literatury.
Nakonec obojí dopadlo dobře. I přes avizovanou absenci
prvního ročníku se sešlo víc než minimum studentů, které je nutné k jeho otevření. Na podzim jsme na Katedře
slovanských jazyků zaznamenali příjemnou změnu – a to
příchod kolegyně-literátky Agnieszky Janiec-Nyitrai, mladé polské bohemistky, provdané do Maďarska. Na pozici
vyučující české literatury, kterou jsme do té doby na katedře postrádali, nastoupila v polovině listopadu 2012; získali
jsme profesionální (literární) oporu a dobrou kolegyni do
našeho (pan)slovanského týmu, který nyní tvoří česká lektorka, původem ruský kolega lingvista a kolegyně literátka
z Polska.
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Autentický text

Na cestě / Smích je nejlepší lék

Anett Kovacsics, Zoltán Szűcs, úvod Irena Brychnáčová | lektorát Budapešť, Maďarsko
Autentické texty vznikaly jako domácí úkoly, studenti tedy měli čas na přípravu a mohli používat slovník.

Anett Kovacsics
Anett Kovacsics je studentkou 3. ročníku bakalářského cyklu, studuje češtinu 3. rokem. Její příspěvek Na cestě vychází
z tematického sylabu lexikálního semináře. Zadáním byla situační komika – humorný příběh z oblasti Doprava/řízení
motorových vozidel. Žánr nebyl zadán, text vychází ze studentské fantazie (rozsah textu max. 200 slov).

Na cestě
Byla jedna holka, která se chtěla učit řídit, ale vždycky měla strach, že bude mít nějakou nehodu. Její otec jí jednou řekl, že musí mít
řidičský průkaz, aby řídila rodinné auto. Tak ona se začala učit, a o rok později, když musela pro mléko a chléb, jela s autem. Na cestě
se cítila, že něco není v pořádku, tak zastavila auto.
Jeden policajt přišel a zeptal se: Víte, co jste udělala přístupek? Vůbec ne, nejsem dělala nic, jenom jsem se cítila, že auto jede dívně.
To bylo kvůli tomu, že podle mně jste opilá! Jak se jmenujete? Prosím o doklady! Ale nic nejsem pila, prosím Vás! Jen musím pro
mléko… To ale nevadí, dostaňte se ven z auta! Ona udělala, co policajst požádal, a byla velmi překvapená, protože on měl kytici
květin v ruce a řekl: Všechno nejlepší k narozeninám! Jsem jeden z tvých otcových kamarádů, a on chtěl dělat něco legračního na
tvoje narozeniny. On sedí tamv autě. Její otec skutečně seděl v autě. Holka byla poprvé velmi zlostná, ale když viděla otcovu tvář,
cítila se lepší a měla moc hezké narozeniny.

Zoltán Szűcs

autentický text

Zoltán Szűcs je studentem
1. ročníku bakalářského cyklu,
češtinu studuje od září 2012.
Jeho esej na téma: Smích je
nejlepší lék vznikla jako domácí
úkol, tedy s použitím slovníku
a s přípravou, rozsah textu byl
100–150 slov.
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4.

Nedávej hladovému rybu,
nauč ho rybařit. Lao-c´
Jan Jícha | krajanská komunita Bela Crkva, Srbsko

Noc na Karlštejně v podání našich krajanů v Srbsku

Proto když mě krajanská mládež v září požádala, jestli
bych pro ně nezaložil nový kurz a nenacvičil s nimi divadlo na masopust, byl jsem velmi opatrný ve svých investicích. Divadlo musí být dílem kolektivu, ne jednoho
tahouna a čety přihlížečů. Poručili si hodinový kus, což
je u amatérů odvážná myšlenka, zvlášť když se má hrát
v jazyce, který většina ansámblu neovládá. Ale vyhledat
v bibliotéce České besedy scénář Vrchlického Noci na
Karlštejně, přepsat ho do téměř současného jazyka
a zkrátit na hodinu mi mnoho času nezabralo a čekal jsem, co se bude dít. A tři měsíce jsme se scházeli
jednou týdně, zásadně v nekompletním složení, herci
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klopýtali textem, a když jsem odjížděl na Vánoce, neuměl ještě nikdo o moc víc než svou roli jakžtakž přečíst.
A postěžovali si, že někteří doteď nerozumějí, co říkají.
I taková stížnost je dobré znamení, neboť odráží zájem.
A tak jsem jim těsně před odjezdem přeložil scénář do
srbštiny a namluvil ho po scénách na diktafon.
Velká očekávání jsem opět neměl, ale krajané mě překvapili – v lednu měli všechno několikrát poslechnuté
i přečtené a dožadovali se, abych jim znovu pustil film,
že začínají přemýšlet o kostýmech. Naposledy jsem zapochyboval, protože masopust je už za tři týdny a oni
stále čtou své věty z papíru. Uklidnili mě, že od teďka se
budeme scházet každý den.
Frekvence zkoušek se tedy zesedminásobila, ale stále
jsem na ně chodil spíše zvědav než nadšen. A děly se
divy. Deset dnů před premiérou jsme vylezli na vymrzlou
scénu a několik herců zkusmo odložilo papír. Jiní si přinesli materiál na kostým, jak daly zásoby a dědictví, truhlářův syn slíbil vyrobit meče. Začal jsem pomalu věřit ve
výsledek a vrhl se do práce na kulisách. S každým dnem
se zkoušky protahovaly hlouběji do noci a po nich se
ještě malovaly kulisy. Účast už byla ale stoprocentní a týden před premiérou hrdě koloval po Facebooku plakát

letem světem

Někdy mám kacířský pocit, že samotná výuka češtiny
u krajanů je vlastně druhotnou náplní mé práce, že o to
tu ani nejde. A že to nejpodstatnější je fungovat jako neúnavný rotor neustále vířící zatuchající vodu nečinnosti.
Že spíše než o šíření češtiny jde o podporu češství v jeho
rozmanitosti – kultury, tvořivosti, pospolitosti, akceschopnosti a vyhledávání skrytých talentů. Po letech
práce ve školství mám už ale dobrý pojem o zákonu
akce a reakce, o energii vložené a získané a vím, že nasadit hned na začátku motorové otáčky vede k rychlému
vysílení, vyhoření a v důsledku k ještě větší stagnaci celého prostředí.
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zvoucí na hudební komedii Noc na Karlštejně. Otřesný,
zpočátku téměř atonický zpěv se pomalu začal měnit ve
skutečný a sólistka, která nikdy dříve nevystoupila sama
před publikem, dřela svůj part Lásko má, já stůňu každý
den, před dvojbarevným textem, znázorňujícím modře
a červeně krátké a dlouhé slabiky, nalepeným na stěně.
Poslední dny před masopustem už bylo zřejmé, že premiéra bude, a sám jsem propadl entuziazmu svého
souboru. Už nebylo pochyb, že vložená energie se mi
mnohonásobně vrací, a ještě dopoledne před premiérou jsem si vyráběl kartonovou kamufláž na kytaru, aby
vypadala středověce. Právě tento poslední výkřik nad-

šení se sice ukázal jako technologická chyba, protože
kytara obalená v kartonu od půlky představení přestala
hrát, takže jsem ji musel rychle oškubat, ale to už nic nezměnilo na celkovém velkolepém finále, které sledoval
nabitý sál příbuzných i pamětníků starých časů, kdy se
v Bele Crkvi a okolí hrávalo české divadlo pravidelně. Výkony herců a zpěvaček nebyly zdaleka stoprocentní, na
zkouškách už se jim dařilo i lépe, ale volání po reprízách,
které přišlo z mnoha stran, dává možnost dalšího zlepšování. Teď už budu na zkoušky chodit bez váhání nad
smysluplností takové práce.

Glosa

Petra Hůlová
podruhé v Padově
Zuzana Muchová | lektorát Padova, Itálie

V polovině května 2013 proběhl v Padově již 8. ročník
konfencí pořádaných sdružením Giovani Europei, který byl
tentokrát věnován obrazu měnícího se města v současné
(mladé) evropské literatuře.
Giovani Europei – Mladí Evropané – je sdružení mladých
literárních vědců, jazykovědců, asistentů a doktorandů
působících na univerzitě v Padově, kteří se věnují cizím
jazykům, cizojazyčným literaturám, překladům či jiným
kulturním činnostem spjatým s prezentací cizojazyčné
kultury. Toto sdružení vzniklo v roce 2006 a počínaje tímto
rokem prezentuje své práce a projekty na pravidelně pořádaných konferencích, na nichž kromě jiného spolupracují také s Comune di Padova, s Associazione NUBE (Nuova
Biblioteca Europea) či s Centro Universitario. Celý projekt je
zaštítěn Katedrou jazykových a literárních studií padovské
univerzity. V centru zájmu sdružení je zviditelnění mladých evropských autorů, upozornění na nové literární
tendence, které se v jejich dílech objevují, na národní či
regionální specifika námětů jejich děl, problémy interkulturality či specifika děl imigrantů.
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První z konferencí se uskutečnila na jaře roku 2006 a nesla
název Evropa mladých: pohledy na začínající autory a nové
tendence v současných evropských literaturách. Bylo na
ní prezentováno čtrnáct děl mladých začínajících autorů z jedenácti zemí Evropy, mezi nimiž byl také román
Petry Hůlové Paměť mojí babičce, jenž byl shodou okolností v loňském roce vydán i italsky (Tutto questo mi appartiene, překlad Laura Angeloni, La Tartaruga, Milano 2012).
Vedle této knihy byl na konferenci rovněž představen
úspěšný román Jaroslava Rudiše Nebe pod Berlínem (italsky Il cielo sotto Berlino, překlad Chiere Rea, Atmosphere,
Roma 2010). Konference představila nejen díla mladých
začínajících autorů, ale především uvedla v život myšlenku vzájemných setkávání studentů, doktorandů, mladých
vědců na straně jedné a mladých spisovatelů, autorů na
straně druhé. Z této konference byla o rok později nakladatelstvím Cleup vydána publikace se stejným názvem.
Tento rok se tedy, jak jsem již předeslala výše, konference zúčastnila opět Petra Hůlová, tentokrát již také fyzicky,
a uvedla zde svůj poslední román Čechy, země zaslíbená.

letem světem / glosa
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Glosa

Pavla Zelená
lektorát Paříž
– Sorbonna, Francie

Salut

Centrum Malesherbes v sedmnáctém pařížském obvodu
ovládly druhý dubnový týden zpěv, divadlo, film, literatura, kulinářské speciality a zejména nadšení a dobrá nálada.
Konal se tu 1. ročník Týdne střední a jihovýchodní Evropy.
Studenti a vyučující kateder germanistiky a slavistiky připravili nejen svým kolegům, ale také široké veřejnosti zajímavý a bohatý program. Pondělí se zahalilo do německého hávu, v úterý jsme se zaměřili na Polsko a přivítali jsme
i významného hosta – slavnou režisérku a scénáristku
Agnieszku Holland, třetí den v týdnu byl dedikován české
kultuře, čtvrtek opanovali milovníci BCMS (tato záhadná
zkratka označuje studium bosenské, chorvatské, černohorské a srbské kultury).
Českou středu, kterou připravili studenti společně s lektorkami češtiny, zahájila svou přednáškou Kristýna
Matysová, lektorka na Univerzitě v Lille. Publiku představila kultovní české filmy od let šedesátých až do současnosti, nechyběly ukázky z filmů jako Ostře sledované vlaky
(slavná razítkovací scéna); Hoří, má panenko; Kolja či Knoflíkáři. Pravé poledne ovládl trošku netradičně večerníček –
Kristýna Matysová a Aurélie Rouget-Garma ze Sorbonny
nás seznámily se svým překladem Maxipsa Fíka. Knížka
Médor, le maxichien je výborným nápadem, jak potěšit
nejmenší, o čemž se mohlo přesvědčit i obecenstvo, které
dostalo tento podařený překlad jako malou pozornost.
Vrcholem českého dne bylo studentské nastudování semináře ke hře Cimrman v říši hudby. Semináři předcházelo
představení tohoto českého génia francouzskému pu-
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A zde ona nová tradice započala

bliku. Studenti původně chtěli uvést poslední cimrmanovskou hru České nebe, ale jelikož by byl tento text pro
francouzského diváka nepolíbeného českou kulturou nesrozumitelný, dali přednost semináři o hudbě. Studenti se
tohoto nelehkého úkolu zhostili s velkým entuziazmem.
Cimrmanovský humor, který je místy velice obtížně přeložitelný, převedl do češtiny náš překladatelský talent – studentka 3. ročníku Magda Le Folgoc.
Poté následovalo malé občerstvení s nádechem literatury.
V hale univerzitního centra si studenti postavili „český literární stánek“, u kterého seznamovali své spolužáky s malou zemí ve střední Evropě. Mezi velikány české literatury
se vmísily české dobroty jako nakládaný hermelín či české
chlebíčky (i když z francouzských ingrediencí). K zahnání
žízně samozřejmě nechybělo české plzeňské pivo s karlovarským bylinným likérem.
Odpoledne se neslo ve znamení českého jazyka. Lektorky
češtiny si připravily úvodní hodinu pro úplné začátečníky,
kterou zakončily Pěti důvody, proč se učit češtinu, jež sami
posluchači rozšířili o dalších pět bodů. Posléze následoval
oblíbený filmový klub. Z nepřeberného množství dobrých
českých filmů jsme po dlouhém váhání vybrali film Davida Ondříčka Samotáři, jenž podle nás nejvíce osloví mladého francouzského diváka. Den jsme zakončili vážnou
hudbou (nejen tou českou) v Českém centru v Paříži,
kde byl v rámci Týdne Pražského jara na programu recitál
tenora Aleše Brisceina.
Laické i odborné publikum, jež během celého českého
dne pilně naslouchalo, potěšil svou návštěvou i Michal
Dvořák z Velvyslanectví ČR v Paříži.
Na závěr bych chtěla vyjádřit vděčnost a radost nad tím,
že se studenti a jejich vyučující do celého týdne pustili
s velkým zápalem a vervou. Pevně věřím, že se tato jarní akce, která vzešla z iniciativy vyučujících češtiny, stane
pevnou součástí akademického roku na Sorbonně.

glosa

Z Berlína do Varšavy,
z Varšavy do Prahy
a z Prahy na Balkán
Týden střední a jihovýchodní
Evropy na Sorbonně aneb
Nová tradice započata?
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Nešťastně šťastni – slovinská
antologie české poezie druhé
poloviny 20. století
Jana Šnytová | lektorát Lublaň, Slovinsko

Naposledy ve slovinském prostředí vyšla antologie české poezie v roce 1922. Tehdy překladatel Ivan Lah připravil pro slovinské čtenáře souborný knižní přehled české
poezie, do nějž zahrnul deset českých básníků 19. století.
Možná není bez zajímavosti, že v českém prostředí bylo
za stejnou dobu vydáno téměř dvacet kratších či rozsáhlejších antologií slovinské poezie.
Důvodů, proč jsem iniciovala vznik této antologie, bylo
více. Po příjezdu do Slovinska, kam jsem se dostala jako
lektorka českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě, jsem chtěla seznámit své slovinské studenty nově
založeného oboru bohemistika s bohatstvím české literatury. S překvapením jsem zjistila, že to, co jsem dosud
považovala za zásadní díla české poezie přesahující i český literární kontext, je slovinským čtenářům neznalým
češtiny nedostupné. Překlady básní byly roztříštěny do
časopiseckých vydání, kvalita překladů kolísavá, knižně
bylo sice vydáno několik významných děl, na druhé straně však i větší množství sbírek autorů spíše okrajových.
Proto vznikla myšlenka připravit pro slovinského čtenáře
reprezentativní výbor české poezie, který by byl alespoň
prvním krokem k zaplnění této mezery.
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Prezentace antologie české poezie druhé poloviny 20. století Nešťastně šťastni na festivalu Vilenica v Lipici v září 2012:
(zprava) manželka pana velvyslance, český velvyslanec
v Lublani Petr Voznica, Jana Šnytová, Petr Hruška

Druhým podstatným důvodem bylo nadšení studentů
pro překládání. To se projevovalo jak na překladatelských
seminářích, tak na překladatelské soutěži katedry či na
překladatelské dílně vedené Tatjanou Jamnik a organizovanou slovinským Fondem pro kulturu. Proto jsem
začala hledat možnost, jak pro naše mladé překladatele
vytvořit podmínky, aby měli příležitost nejenom překládat, ale také výsledek své práce uvidět v knižní podobě
a přitom se mohli dále vzdělávat a pracovat na sobě.
Nejprve bylo třeba najít spolupracovníky, kteří by byli
ochotni se na tomto projektu podílet. Na návrh připravit
antologii reagovala většina jejich spolutvůrců od začátku
velmi vstřícně, přestože si byli vědomi náročnosti úkolu.
Především básník a literární historik Petr Hruška položil
pevný „základní kámen“ antologie svým promyšleným
výborem autorů a básní. Výrazný český kritik a laureát
Ceny F. X. Šaldy za literární kritiku Jan Štolba ihned souhlasil s napsáním úvodní eseje, která by vybrané období
charakterizovala. Mladí překladatelé z řad studentů a absolventů bohemistiky se zodpovědně a citlivě chopili
překladatelského díla, přestože to pro některé byla první
zkušenost s překládáním poezie. Na této cestě jim trpělivě, neúnavě a pečlivě pomáhala překladatelka Tatjana

letem světem

V srpnu loňského roku vyšla ve Slovinsku téměř po 100
letech antologie české poezie s názvem Nešťastně šťastni,
která pojímá tvorbu autorů od roku 1945 do současnosti
a do níž jsou zařazeni autoři narození ještě za dob monarchie až po současné básníky střední generace. Každý
z třiceti tří básníků je představen osmi až třinácti básněmi. Autorem výborů básní je básník a literární historik Petr Hruška, úvodní esej o české poezii pro antologii
připravil literární kritik Jan Štolba, třetinu básní přeložila
překladatelka Tatjana Jamnik a ediční zpracování knihy
a koordinaci celého projektu měla na starosti editorka
knihy a lektorka českého jazyka Katedry bohemistiky
Filozofické fakulty v Lublani Jana Šnytová. Zvláštností
antologie také je, že na ní ve velké míře spolupracovali studenti bohemistiky. Ti nejenom přeložili dvě třetiny
básní, ale sami také organizovali literární večery, na kterých „svou“ antologii prezentovali.
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Jamnik, která je sama autorkou třetiny překladů básní této antologie. Společně jsme také organizovaly a vedly studentskou překladatelskou dílnu, se studenty se podělily o své překladatelské zkušenosti a všechny překlady pozorně kontrolovaly. Nyní má slovinský čtenář možnost seznámit se s více než půlstoletím české poezie. A mladí překladatelé – absolventi
naší bohemistiky sami hodnotí spolupráci na projektu antologie těmito autentickými slovy:

Autentický text

Na tu první nikdy
nezapomeneš
Barbara Okorn
studentka 3. ročníku bohemistiky

Autentický text

Rozlousknuté
překladatelské oříšky
Katja Ketiš | studentka 4. ročníku bohemistiky
Spolupracování u antologie bylo mým prvním větším překladatelským projektem a práce resp. překládání bylo určitě
moc obtížné, protože jsem se teď poprvé „setkala“ s překládáním poezie a zase jsem citila velkou odpovědnost, protože to byl vážný projekt, který se pak uskutečnil v podobě
velmi rozsáhle knihy. Ale přece jsem se rozhodla na antologii podílet, protože jsem věděla, že bude naše překlady
zkontrolovat zkušená překladatelka Tatjana Jamnik a popř.
radit a navrhovat jak by se dálo co lépe přeložit.
Sáma jsem překladala Petra Krále, který jinak začal psát
pod vlivem surrealismu a to se objevovalo i básních, které
jsem překladala, což pro mě někdy bylo velkým překladatelským oříšekem spolu s Královou (aspoň pro mě) velmi
bohatou slovní zásobou, ale pomocí Tatjany Jamnik a lekt.
Jany Šnytové, jsem to zvládla.
Myslím, že je krásné, že studenti dostali možnost podílet se
na takovém projektu a to velmi podporuju, protože jsme zárověn měli příležitost spolupracovat se zkušenou překladatelkou a se pomocí jejich návrhů (na)učit jak lépe překladat
a to je určitě velmi užitečné.
Kdybych měla možnost, zase bych spolupracovala na takovém projektu a doufám, že někdy takovou příležist dostanou i studenti nižších ročníku bohemistiky.

páté číslo | červenec 2013

Sáma mám sice trochu jinou zkušenost než ostatní překladatelé antologie, protože když jsem dostala tu možnost,
termín odevzdaní překladů byl už za rohem. Proto jsem
přeložila jen par básní a nepracovala jsem na tom tak tolik
a tak dlouho jako ostatní. Ale bylo to dost, že jsem zjistila,
jak těžký může být začátek, když člověk žádné zkušenosti
s překladáním poezie nemá – už jsem přemyšlela o tom, že
bych to možná rádši vzdala, když nevím ani jak začít. Ale
jak říkají, každý začátek je těžký. Tak jsem nějakou (delší)
dobu jen seděla u počítače a přemyšlela, co mám dělat. Pak
jsem četla. Přemyšlela a zas četla. Snažila se Václavu Hraběti rozumět a podívat se na básně z různých stran. A ještě pořad to nějak nešlo. Největší stimulace byl na konci asi termín
odevzdání, a když jsem konečně začala, nějak to šlo, začalo
mě bavit a po nějaké době básně začínaly dávat smysl i ve
slovinském překladu. Samozřejmě velký přínos měly taky
opravy zkušené překladatelky, z kterých šlo cítit, že opravdu
ví, na co musíme dávat pozor, kde jsou největší rozdily v jazyku atd. a na druhé straně nám taky nechávala volnost.
Dneska, když od toho uplynul skoro rok, vím, že bych básně asi přeložila jinak, že překlad nebyl perfektní, protože mi
chyběly zkušenosti a možná i cit pro jazyk, který byl důsledek nedostatečné slovní zásoby. Ale byl to asi pravě ten začátek, který jsem potřebovala, záčatek, který vzbudí touhu
ještě překládat. I slavní překladatelé museli někde začit, že?

letem světem / autentický text

Studenti bohemistiky – překladatelé na čtení překladů z antologie v kulturním středisku France Prešerena v listopadu 2012

Představujte si, že studujete češtinu rok a půl, zrovna jste
osvojili základy gramatiky a obecně moc toho ještě neumíte. Jste ve fazi, když se s češtinou poblíž teprve začínate seznamovat a (pak) najednou dostanete nabídku, jestli byste
nechtěli překládat pro antologii. Nejdřív jste samozřejmě
nadšený a pak sestoupíte z oblak a řeknete si, že na to ještě
nemáte. Ale vrtá vám to pořád hlavou. Je to přece jedinečná příležitost. A na konci se rozhodnete a pustíte se do toho.
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Lidový tanec včera, dnes (i zítra?)

Petr Skořepa | krajanská komunita Svatá Helena a Gerník, Rumunsko
Lidový tanec patřil u českých krajanů v Rumunsku vždy
k jedné z nejlépe udržovaných tradic. Lidé tu nevynechali jedinou příležitost se sejít a zatančit si při české
hudbě. Dokládá to následující text, který vznikl shodou
okolností v roce 1913, tedy přesně před sto lety:
(…) Hudebníci zasedli za velkou katedru. Tetičky okupovaly
lavice kolem dokola. Jakmile hudba spustila, již se tancovalo jako o závod. Tanečníkův i tanečnic bylo plno. Tančily se
jen české tance. S počátku byla v kole jen malá chasa, ale
později se dali do tance ženatí a tetky. To jim však musili
muzikanti zahrát tu „starosvětskou”.

Zábava byla klidná a nenucená a čím dále, tím veselejší.
Tančilo a zpívalo se až do bílého rána. Pak se hosté rozcházeli a při tom je hudebníci vždy doprovázeli. Setrval jsem na
svatbě až do konce a i mne hudebníci “doprovodili”.Mohu
říci, že jsem na této svatbě zažil chvíli z nejpěknějších ve
svém životě. (…)
Těmito nadšenými slovy popisuje turista pan Josef Hříbek situaci ve Svaté Heleně, české vesnici v rumunském
Banátu.1
Jak je to s lidovým tancem v českých vesnicích dnes? Co
se změnilo za to dlouhé století?
Asi nikoho nepřekvapí, že i zde lidový tanec schází na
úbytě. Vždyť po roce 1989 opustilo české vesnice v Rumunsku několik tisíc obyvatel. Mladí odešli za prací do
České republiky nebo do rumunských měst. A ti staří
odešli pochopitelně za dětmi. Příležitostí zatančit si při
české muzice ubylo…
Situaci se pokusil zachránit Demokratický svaz Slováků a Čechů v Rumunsku (dále DSSČR), krajanská organizace hájící zájmy obou menšin. Od roku 1991 pořádá
pravidelně přehlídky tanečních souborů z českých vesnic. Festivaly – pro dospělé i ty dětské – byly po mnoho
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Krajanské tance v Rumunsku, Petr Skořepa u stolu uprostřed

let netrpělivě očekávanou kulturní událostí. Nutno však
konstatovat, že i toto nadšení postupem času poněkud
ochablo. V posledních několika letech nešlo přehlédnout, že se vztah místních k této akci změnil. Organizátoři i účinkující začali festival vnímat tak trochu jako
nutnou povinnost. Vystoupení trpěla absencí nových
nápadů a vytratilo se z nich nadšení.
DSSČR přišel s novým nápadem. Začal zvát do Rumunska odborníky na lidový tanec z České republiky. Zadání bylo zpočátku velmi ambiciózní: pokusit se vytvořit
z místních dětí žijících v českých vesnicích reprezentativní folklorní soubor. Velký úkol byl svěřen choreografce
Jitce Bonušové.
Už po první návštěvě paní choreografky bylo jasné, že
tuto myšlenku nebude možno realizovat. Kvůli velké
vzdálenosti mezi českými vesnicemi a kupodivu i kvůli rozdílné mentalitě dětí v jednotlivých osadách. Paní
Bonušová však přesto při svých několika pracovních
návštěvách dokázala vyjít vstříc rozdílným požadavkům
nově vznikajících souborů. A tak má soubor ze Svaté
Heleny v repertoáru pásmo jihočeských polek a tanců
z východních Čech, kdežto soubory z Gerníku a Eibenthalu se zdokonalují v tančení České besedy.
Vyvrcholením spolupráce choreografky z České republiky a místních tanečníků byl Dětský festival, který pro1| Hříbek, J.: České osady na srbských a rumunských hranicích,
1914, výroční zpráva reálky v Telči; J. Hříbek (1885–1972) byl
středoškolský profesor, autor cestopisu z Íránu a studie o krajanech v Srbsku a Rumunsku.

letem světem

Při tanci musely pak všecky panímámy do kola, i paní
hostinská Čermáková, která těla až příliš objemného a které
se nechtělo; stále se vymlouvala, že má těžké nohy.
Když hudba přestala, tanečníci utvořili kruh, vždy po dvou
nebo po třech a zpívali:
Já tady nebudu, já odtud pryč půjdu,
Já tady nebudu, já půjdu pryč.
Já půjdu do světa, kde růže rozkvétá,
Já tady nebudu, já půjdu pryč.
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běhl v lázních Băile Herculane na podzim roku 2012.
Krajanské soubory zde zatančily několik pásem českých
lidových tanců za doprovodu lidové muziky folklorního
souboru Kvítek z Hradce Králové.
Jak tento zážitek zapůsobil na přímé účastníky, popisuje
žákyně 8. třídy Jasmína Peková ze Svaté Heleny:
(…) Ubytovali jsme se v hotelu Dacia. Mně se docela líbil
pokoj v hotelu, byla tam televize, skříň, dvě postele, koupelna a balkon. K obědu jsme měli polívku, bramborovou kaši
z řízkem a zelovým salátem. A dezert jsme měli koláč. Oběd
mi strašně chutnal.
Program začínal průvodem, k tomu nám hráli muzikanti
z Kvítku, co se mi moc líbilo. Tancovali jsme na scéně Bednáře, Ševcovský, Školáckou a Čtyřpárovou. A zase nám hráli
ty muzikanti z Kvítku. Můžu říct, že se nám to povedlo. Po

vystoupení jsme se převlíkli a šli jsme se podívat po městě.
Když jsme přišli do hotelu, tak jsme se šli navečeřet. A pak
jsme dostali zprávu, abysme se znovu převlíkli, abysme
tančili znovu. A pak muzikanti z Kvítku nás naučili novou
taneční hru, která se mi strašně moc moc líbila.
Líbilo se mi všechno, nejvíc ty hry s Kvítkem a tance s paní
Bonušovou. Jenom to převlíkání večer se mi nelíbilo. (…)2
A tak nezbývá než s úlevou konstatovat, že tradice autentické lidové taneční zábavy se sice z českých vesnic
pomalu vytrácí, ale prostá radost z možnosti zatancovat
si při české muzice, jak o tom píše pan Josef Hříbek, se
do Banátu zase vrátila!

2| Neupravený autentický text publikovaný ve školním časopise GH Okénko, podzim 2012.

Glosa

Zamyšlení nad osudem krajanů
v Rumunsku
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Petr Skořepa | krajanská komunita Svatá Helena a Gerník, Rumunsko

K českým krajanům v rumunském jižním Banátu se vracím už téměř čtrnáct let, abych pomáhal s výukou češtiny
v tamních vesnicích.

Nebyl jsem tak naivní, abych netušil, že přicházím trochu
pozdě. Věděl jsem, že zmiňované zvyky už na přelomu
tisíciletí bude zachovávat málokdo. A bylo mi jasné i to,
že hlavní příčinou zániku těchto zvyklostí je nástup moderních technologií, především televize, videa, mobilních
telefonů a internetu. Ostatně jedním z mých úkolů bylo
učit krajany využívat tuto moderní techniku.
A přeci mohu říci, že jsem objevil něco, co je všem obyvatelům českých vesnic v Rumunsku vlastní, zůstává s nimi
stále a drží je pohromadě, přestože se svět tak rychle mění.

páté číslo | červenec 2013

Banát (ilustrační fotografie)

Je to veliká úcta k zemědělské půdě. Je to z otce na syna
předávaná zkušenost, jak z půdy získat její bohatství.
A především je to stálý vděk za Boží přízeň, která nám lidem tuto úrodu dopřává. To je něco, co si zde uvědomují
všichni, bez rozdílu věku. Svátků spojených s poděkováním za úrodu se vždy účastní dospělí, mládež i děti. Ať už
jde o jarní procesí ke křížům za vesnicemi, letní dožínky
nebo podzimní Den díkůvzdání.
Právě proto si českých krajanů v Rumunsku velmi vážím.
I z jejich světa rychle mizí staré zvyky a postupně sem
pronikají všechny moderní vymoženosti. Přesto se nikdy
nevytratila schopnost dostat ze zemědělské půdy vše, co
je potřebné a užitečné. A hlavně z jejich života nikdy nevymizela pokora a vděčnost Bohu za tyto dary.

letem světem / glosa

Před prvním příjezdem jsem očekával, že v místě vzdáleném tisíc kilometrů od mého bydliště najdu něco, co už
v Čechách najít nelze: Že najdu lidi, pro které je přirozené
při svátečních příležitostech obléknout slavnostní lidový
kroj; že přijdu do míst, kde je běžné se večer po práci sejít
a zazpívat si české lidové písničky. Anebo ve volném čase
zajít k sousedovi a zavzpomínat na příběhy, které si vyprávěli už staří dědové.
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Eibenthalský rok
Kateřina Roháľová
krajanská komunita Eibenthal, Rumunsko
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Malí loutkaři z Eibenthalu

Eibenthal je česká vesnice v Rumunsku, v oblasti nazývané český Banát. Žije zde již sedmá generace Čechů, kteří
sem přišli před 200 lety v naději na lepší život. Od roku
1998 je do této vesnice vysílán český učitel, aby různorodými aktivitami podpořil a oživil český jazyk, zvyky a tradice, které se zde ještě dodržují. Kromě Čechů tady žije
také spousta Rumunů, a hodně dětí tak do školy přichází
ze smíšených či rumunských rodin. Tím, že veškerá výuka
probíhá v rumunštině, je velice těžké děti přimět k tomu,
aby mluvily mezi sebou alespoň na hodinách českého jazyka a na akcích pořádaných českým učitelem česky.
Neodmyslitelnou součástí každodenního života je náboženství, které ovlivňuje dění během celého roku. A právě
tyto souvislosti mě s manželem přivedly na nápad zachytit každodenní život lidí, jako i zvyky a tradice typické
právě pro Eibenthal, a to v loutkovém divadelním představení, které jsme nazvali jednoduše Eibenthalský rok. Jak
jinak si také krátit dlouhé zimní večery ve vesnici, která je
obtížně dopravně dostupná, ve které není připojení k internetu, ani signál na mobilní telefon? Děti i dospělí vítají
jakoukoliv změnu a možnost vybočit ze všedního života.

Do příprav a nácviků představení se zapojila velká část
vesnice, účastníci se scházeli vždy se setměním v kuchyni
jedné z maminek a v přátelské atmosféře společně vytvořili originální loutky představující lidi z Eibenthalu.
Příběhem nás provází eibenthalská rodina: babička, dědeček, otec, matka a čtyři děti, se kterou slavíme jednotlivé
svátky v roce. Základem loutek byla hlavička, ruce a nohy
z keramické hlíny. To vše se upevnilo na kostru těla, vytvořenou ze dřívka a drátů. Následovalo lepení vlasů, šití oblečení a různých doplňků charakteristických pro jednotlivé
postavy (otec, matka, řezník, myslivec, horník, lékař, mládenec v kroji, děvče v kroji, děda, strýc…).
Do představení jsme se snažili promítnout místní nářečí
se všemi odlišnostmi od českého jazyka tak, jak ho známe,
jakož i svébytnost a originalitu dodržování jednotlivých
zvyků při oslavě svátků v roce. Ve spolupráci s místními
jsme nakonec vybrali pět nejdůležitějších svátků – masopust, Velikonoce, májové svátky, posvícení a Vánoce.
Během hry se také dozvídáme o tom, jak se pracuje na
poli, jaké se zde pěstují plodiny, jak se lidé starají o zvířata,
ale také o důležitosti provázanosti členů rodiny. Součástí představení je vypravěč, který jednotlivé svátky uvádí
a stručně popisuje jejich průběh. Tato vyprávění sestavovaly děti doma se svými rodiči a prarodiči, kteří se rozpomínali na to, jak se tyto svátky slavily a jaké to bylo za jejich
mládí. Bylo velice zajímavé číst tyto texty ve škole a mnoho nového jsem se dozvěděla nejen já, ale i samotné děti,
které již tyto tradice nezažily. Celé představení je oživeno
hudebním doprovodem místního harmonikáře a zpěvem
písní.

Loutkové divadlo vyrobené dětmi z Eibenthalu
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Děti se těší zejména na to, až s představením vystoupíme
v ostatních vesnicích českého Banátu i v létě na místním
hudebním festivalu.
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Advent
– Vánoce

Gustýna Pospíšilová,
úvod Kateřina Roháľová
krajanská komunita Eibenthal,
Rumunsko

autentický text

Paní Gustýna Pospíšilová žije v rumunském Eibenthalu, je jí 34 let, český jazyk se
nikdy ve škole neučila. Vše, co umí, zná od
rodičů a z televize. Má čtyři děti, dvě z nich
navštěvují hodiny Kateřiny Roháľové.
O prázdninách bude chodit na intenzivní
kurz češtiny.

páté číslo | červenec 2013
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Mimikry aneb Dělají šaty člověka?

Petr Skořepa | krajanská komunita Svatá Helena a Gerník, Rumunsko
Od jistého věku – a do jisté doby – mi zcela stačilo, když
oblečení mělo dvě základní vlastnosti: bylo čisté a přiměřeně teplé. Názor, že by oblečení mohlo plnit i nějakou společenskou funkci, jsem považoval za beznadějně
zastaralý a jeho šiřitele – třeba mého tátu – za zpozdilé
zpátečníky.

S touto myšlenkovou i materiální výbavou jsem nastoupil
do prvního zaměstnání. Učil jsem na jedné vesnické malotřídce třeťáky a čtvrťáky. Nemohu říci, že mě můj zdravý
přístup k oblékání několikrát nepřivedl do maléru. S dětmi
jsme se měli rádi a jejich rodiče přistupovali k mému oblékání celkem liberálně. Jen se svou tehdejší paní ředitelkou
jsme vedli na toto téma nejednu debatu. Podotýkám, že
z těchto debat jsem vždy vyšel jako naprostý morální vítěz.
Někdy v té době jsem se na svých toulkách po světě dostal až k českým krajanům v rumunském Banátu. Líbilo
se mi na nich tehdy úplně všechno. Schopnost se o sebe
postarat v obtížných podmínkách, láska k tradicím, život
ve víře v Boha, přirozená úcta k životnímu prostředí. Když
se pak naskytla příležitost pracovat u krajanů jako učitel,
neváhal jsem ani vteřinu. Práce, kterou bylo třeba udělat
na „mé“ české vesnici, bylo hodně. Mým hlavním úkolem
bylo učit češtinu všech osmdesát dětí v místní škole. Chtěl
jsem založit kroužek hudby i počítačů, měl jsem v plánu
hrát s krajany divadlo, moc jsem toužil včlenit se do místní
vesnické kapely a zahrát si s nimi.
Ovšem musím přiznat, že vše šlo zpočátku dost ztuha. Cítil
jsem nedůvěru jak ze strany dětí, tak rodičů. Získat děti nebylo tak těžké, moje nabídka celkem vyhovovala poptávce, což děti pochopí celkem rychle. Ale jak na dospělé?
Rozhodl jsem se zkusit to přes oblast, která byla místním
lidem vždy nejbližší – přes zemědělství. A tak jsem po škole pobíhal po polích a pastvinách a zkoušel se od místních
sedláků přiučit, jak se postarat o úrodu a o dobytek.
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Výzdoba české školy ve Svaté Heleně

Můj šatník mým záměrům dokonale vyhovoval. Kalhoty
po dědečkovi byly k nerozeznání od těch, co nosili místní sedláci na pole. V obleku po strýčkovi jsem se v neděli
skvěle ztratil v davu, který mířil do kostela. A v těch nejlepších věcech ze „sekáče“ jsem se nelišil od toho, v čem
chodili do školy zdejší učitelé. Na vrcholu blaha jsem býval,
když si mě s místními spletli čeští turisté, kteří se na vesnici občas objevovali. Tehdy jsem míval pocit dokonalého
splynutí s všehomírem.
Přišly první Vánoce u krajanů. Nic jsem nepodcenil, byl
jsem dobře připraven: Školní děti slušně zvládly pásmo
koled, nový flétnový soubor si troufl na zjednodušené
úpravy Michny z Otradovic. S kostelním pěveckým sborem dospělých jsme bravurně zapěli několik krásných českých koled. A mládeží jsem byl vyzván, ať si s nimi zahraji
v jejich tradiční vánoční hře jednoho ze tří králů.
Měl jsem pocit, že se vše daří, že mě krajané prostě vzali.
A byl jsem přesvědčen, že velkou měrou se na tomto přijetí podílí i můj neotřelý přístup k oblékání.
Nastalo rozdělování dárků. To je takový rituál, který následuje každý rok po štědrovečerním programu. Kostelní rada
obstará pro děti a pro nejstarší občany obce dárkové tašky.
Tento zvyk se mi líbil, svědčil o vyspělém sociálním cítění
krajanů. Proto jsem dost znejistěl, když jsem jednu tašku
s dárkem dostal i já. Uklidňoval jsem se, že je to zřejmě
výraz vděku za povedený vánoční program. Krajané trvali
na tom, že si mám obsah tašky prohlédnout. Sáhl jsem do
ní a postupně vytáhl košili, kalhoty a boty. Vše fungl nové.
Tázavě jsem se podíval po usmívajících se tvářích krajanů. Za všechny promluvil tehdejší varhaník. Prý abych už
nemusel nosit ty obnošené hadry a konečně si už oblékl
něco normálního…
A tak jsem dodnes krajanům vděčný, že mě vzali mezi
sebe. A že to s tím, co nosím na sobě, nemělo vůbec
nic společného.

letem světem

K tomuto pokrokovému přístupu mě dovedla studentská léta. Studoval jsem v devadesátých letech minulého
století a přivydělával si v tu dobu jako prodavač v second
handu. Díky tomu jsem měl z první ruky oblečení z druhé,
a často i třetí ruky… Zhruba v tu dobu také určoval mé
myšlení názor, že věci bychom měli využívat až do jejich
úplného konce, neboť k tomu jsou určeny. Na boty přece
nezanevřu jen proto, že jsou ochozené, seprané tričko stále dobře slouží, přestože původní barvu už neodhadne ani
člověk s bujnou fantazií. Můj šatník tehdy plnily zmíněné
věci ze „sekáče“, doplněné několika skvosty po zesnulých
příbuzných. Byl jsem přesvědčen, že jen takovým přístupem se lze ubránit nastupující konzumní společnosti a jen
tak se lidstvo může dopracovat k trvale udržitelnému životu, o kterém tolik hovořili mí tehdejší duchovní vůdcové.
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Konference Čeština
doma i ve světě
Richard Vacula
člen výboru Asociace učitelů
češtiny jako cizího jazyka

Ahoj

Logo AUČCJ

nou činností Asociace. Úvodní přednášky se ujala profesorka Hana Gladková a připomněla v ní některé aspekty
výuky češtiny jako cizího jazyka v historické perspektivě.

Připomeňme v krátkosti, že AUČCJ je profesní organizací,
jež sdružuje především pedagogy a další odborníky, zabývající se výukou češtiny jako cizího jazyka, ale je otevřena
také dalším zájemcům o tuto problematiku. Jejím cílem
je zejména aktivní podpora výměny informací v daném
oboru, včetně např. dalšího vzdělávání pedagogů, Asociace se rovněž podílí na projektech v oblasti integrace
a vzdělávání cizinců apod.
Spojení Asociace a NČDS je více než logické, jak napovídá
již název konference: pojítkem je téma češtiny jako jazyka,
kterým je užíván, studován a kterému je vyučováno nejen
v ČR, ale rovněž v zahraničí. NČDS programově obnovuje
tradici nedávno zaniklého časopisu Čeština doma a ve světě, zachovává jeho tematické a odborné zaměření, zároveň se snaží dále zvyšovat obsahovou úroveň.
Konference měla přinést především průřezový pohled
na výuku češtiny jako cizího jazyka v posledních deseti
letech, tedy v době existence Asociace, a to s důrazem
na jednotlivé jazykové areály. Vedle prezentace bohemistických či slavistických pracovišť byla věnována pozornost např. také otázce jazykového testování, respektive
zkoušek z češtiny pro cizince. S příspěvkem na konferenci
vystoupilo celkem 29 odborníků z českých i zahraničních
institucí, čestnými hosty pak byli mj. zástupci MŠMT ČR.
Účastníky konference přivítala předsedkyně AUČCJ Marie
Poláčková, která je stručně seznámila s minulostí i součas-
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Není možné zde vyjmenovat všechny přednášející a přiblížit obsah jejich příspěvků. Za všechny tak namátkou
uveďme například profesory Stefana Michaela Newerklu
z vídeňské slavistiky či Mieczysława Balowského z poznaňské Univerzity A. Mickiewicze. Vzhledem k velkému
množství přednášejících byl odpolední program rozdělen
do čtyř paralelních bloků, z nichž jeden byl věnován „češtině ve světě“, druhý pak „češtině doma“. Na pravidelných
setkáních AUČCJ je kladen důraz rovněž na praktickou
stránku výuky, proto byla i konference doplněna o dva
bloky praktických dílen, v jejichž rámci byly mj. prezentovány pohybové aktivity ve výuce češtiny nebo práce
s obrazovým a audiovizuálním materiálem aj. Souběžně
s přednáškami a workshopy navíc probíhala prodejní prezentace nakladatelství zaměřujících se na jazykové publikace a učebnice češtiny pro cizince.
Podle ohlasů se zatím zdá, že konference Čeština doma
i ve světě splnila svůj účel a umožnila odborné veřejnosti
získat větší přehled o výuce češtiny jako cizího jazyka na
různých pracovištích a o současných trendech v této výuce a přispěla také k navázání nových kontaktů. Nezbývá
než doufat, že konference předznamenala další období
úspěšné činnosti Asociace. Závěrem dodejme, že přednesené příspěvky by se spolu s referáty z dalších letošních
setkání měly objevit v příštím čísle Sborníku AUČCJ.
Užitečné odkazy:
Web AUČCJ: http://www.auccj.cz, 12. 4. 2013.
Web NČDS: http://ncds.ff.cuni.cz/, 12. 4. 2013.
Program konference:
http://www.auccj.cz/2013/03/program-jubilejniho-40setkani-auccj-konference-cestina-doma-i-ve-svete/,
12. 4. 2013.
Anotace příspěvků:
http://www.auccj.cz/2013/03/anotace-jubilejniho-40setkani-auccj-konference-cestina-doma-i-ve-svete/,
12. 4. 2013.

glosa

Dne 2. března 2013 proběhla v Praze mezinárodní konference Čeština doma i ve světě s podtitulem Výuka češtiny
v jednotlivých jazykových areálech v posledním desetiletí,
kterou uspořádala Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) pod patronací časopisu Nová čeština doma a ve světě (NČDS). Konference byla uspořádána
u příležitosti dvojího jubilea pořádající organizace: za
prvé, AUČCJ v tomto roce slaví desáté výročí své existence; za druhé, počet odborných setkání, která Asociace
pravidelně pořádá, dosáhl vloni v prosinci čísla 39, konference se tedy konala jako výroční 40. setkání.
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Oslavy stého výročí příchodu prvních
Čechoslováků do města Presidencia
Roque Saenz Pena
Radka Poláčková | krajanská komunita Chaco, Argentina

Tak je to už za námi. Začněme ale pěkně od začátku. Musíme se vrátit do minulosti, a to do 16. dubna 1913, kdy
do tehdy pouze rok existujícího městečka Presidencia
Roque Saenz Pena v provincii Chaco přišli dva čeští kamarádi, Petr Šašvata a Jan Novotný. Petr Šašvata se cestou do Argentiny na několik let zastavil v Texasu, kde se
naučil pěstovat bavlnu. Novou techniku pěstování chtěl
poté aplikovat i v Chacu. Zde se ale setkal se zcela jinou
realitou – neobdělaná pole, hmyz, divoká zvěř, neexistující základní zemědělské principy, žádné nástroje na obdělávání půdy. I když musel začít zcela od nuly, jak dnes
říkáme my, jen díky němu se postupem času podařilo
vybudovat hlavní město bavlny (La Capital de Algodón),
kde se každoročně koná Národní slavnost bavlny (Fiesta
Nacional de Algodón). Zásluhou evropské imigrační vlny,
která zasáhla vnitrozemí provincie Chaco, v níž byli ve
velkém zastoupeni právě Češi a Slováci, se provincie
Chaco stala provincií s největší produkcí bavlny v celé
Argentině. Velmi zajímavým faktem je, že Petr Šašvata,
rodák z Velkých Bílovic, začal zvát do Chaca své přátele a známé nejenom z Velkých Bílovic, aby přijeli hledat
štěstí za oceán a vydělat třeba také nějaké to jmění.
Myšlenka nadchla téměř celou obec Velké Bílovice včet-
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ně starosty. Nyní jsou rodáci z Velkých Bílovic zastoupeni
ze všech československých obcí nejpočetněji. Z vyprávění některých jejich potomků vím, že zde mnozí čeští
a slovenští přistěhovalci místo štěstí našli stesk, utrpení
a smutek. Ano, měli tu k dispozici úrodnou půdu, na které ale nejdříve museli vykácet subtropické porosty, aby
na ní mohli pracovat. Museli si vyrobit všechny pracovní
nástroje, postavit příbytky, které byly nejdříve jen z bláta
a slámy, vyhloubit studny, bojovat s dotěrným hmyzem
a s nesnesitelným horkem, zápolit s invazí kobylek, která
jim požírala celou jejich úrodu bavlny. Vzpomínám si na
historku krajanů, kteří mi vypravovali, že si jejich rodiny
nic netušíce o novém domově ve svých zavazadlech
z Evropy přivezly leštěnky na kliky, hedvábné záclony,
zimní kožichy a peřiny. Nakonec v Chacu leštit nebylo
co, záclony nebyly kam pověsit (jejich domy, tzv. ranča, neměly totiž okna ani dveře), peřiny nebyly v místním klimatu k užitku a ani nebyly na co stlát… I přesto
Čechoslováci nesvěsili hlavy. Vybudovali si například
hotel Moravia, sportovní a kulturní klub Sokol a Morava,
českou školu, kde se v současné době nachází krajanský
spolek Unión Checoslovaca.

letem světem

Oslavy stého výročí
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Oficiálně byly oslavy trvající šest dní a mající velmi bohatý kulturní program zahájeny na třídě Paseo de la República Checa y Eslovaca u soch Tomáše Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika, které zde nechalo
postavit krajanské sdružení. Pan Gerardo Cipolini, Marie
Vlková a Zdeňka Řeháčková odhalili pamětní desku připomínající Šašvatu a Novotného. Z Velkých Bílovic paní
starostka přivezla také pamětní desku určenou všem
obyvatelům bavlnářského města. Slavnostní atmosféra
pokračovala ve středu mší v katedrále San Roque, na
jejímž místě dříve stával kostel, který nechali postavit
čeští přistěhovalci. Delegace se v tento den rozdělila. Tanečníci a muzikanti jeli poznat hlavní město provincie,
Resistencii, kde večer v Centro Cultural de la UNNE také
vystupovali, a poté krajanský spolek Bratři všichni pro
skupinu uspořádal večeři u pana Alejandra Pilaře, bývalého předsedy spolku. Čtvrtek patřil také kulturnímu
večeru, tentokrát v prostorách Unión Checoslovaca.
Blanka Česalová představila svou novou knihu Chaco
tierra de esperanza (Chaco, země plná naděje). Děti a dospělí, kteří navštěvují hodiny češtiny, se představili v divadelním zpracování pohádky O dvanácti měsíčkách.
Tento večer nemohl chybět ani tanec místního tanečního souboru Moravanka a představení Hroznu a Lalie. Ze
zákulisí pozdního večera vám mohu svěřit, že dokonce
došlo ke kulturní výměně, kdy se tanečníci Hroznu za doprovodu místních hudebníků s kytarami a bubnem naučili základní kroky argentinského chamame či samby.
Ani muzikanti z Lalie nezůstali pozadu a nebáli se přidat
se k argentinským hudebníkům. Prožili jsme tedy multikulturní večer, na který se bude dlouho vzpomínat.

páté číslo | červenec 2013

Slavnostní veselí si neužívali pouze obyvatelé Chaca. Přijeli se podívat také jejich příbuzní z dva tisíce kilometrů
vzdáleného Neuquenu, přátelé z Buenos Aires, Corrientes
atd. Svou přítomností nás poctil rovněž český velvyslanec Petr Kopřiva či konzul Ondřej Pometlo s Jiřinou Sýkorovou. V sobotu večer přijel slovenský konzul Martin
Šperka. Po mnohahodinovém zpoždění, kdy se jim po
cestě rozbil minibus, dorazil rovněž slovenský taneční
soubor z Berissa. Jejich boj s nadpřirozenými silami se
vyplatil, protože nás oslnili velmi propracovaným tanečním vystoupením, nad kterým se tajil dech. České
a moravské tance v krojích starých až sto let představil
taneční soubor Sokol z Buenos Aires, který s námi pobyl
až do nedělního odpoledne.
V sobotu nás čekal hlavní večer se slavnostním otevřením nově restaurovaného objektu, ve kterém před
druhou světovou válkou bydleli čeští učitelé a také například cestovatelé Zikmund a Hanzelka na cestě Jižní Amerikou. Předseda spolku Unión Checoslovaca,
Roberto Bubenik, odhalil pamětní zeď zachycující příchod Čechů a Slováků do Chaca. Účastníci netušili, že
program bude trvat dlouhých pět hodin, ve kterých se
představí divadelní skupina s krátkými scénkami, krajanský pěvecký soubor Melodie, tanečníci z Berrisa, Sokolu,
Moravanka a Bílovičtí. Večer patřil rovněž Čechům a Slovákům, kterým bylo předáno vyznamenání. Kdo vytrval
až do pozdních večerních hodin, mohl si protáhnout
svaly při hudbě skupiny Malá Strana. Tančilo se až do
rána. Dlouhý a náročný týden byl ukončen nedělním
vysazením stovky stromů a svátečním obědem. Pro tři
stovky osob se podávalo tradiční asado (maso na rožni)
se zeleninovými saláty.
Na oslavách se podílelo také město Presidencia Roque
Saenz Pena, které si připravilo divadelní představení
s názvem Memoria de una ciudad centenaria (Vzpomínka
na stoleté město), a na závěr týdne přehlídku alegorických vozů, veteránů a zemědělských strojů.
Co myslíte, nebyly tyto oslavy velkolepé? Událost si to
zasloužila, protože další taková bude zase za dalších sto
let!
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Tuto první československou generaci, jsme si připomněli po sto letech od jejich příjezdu 16. dubna 2013
na městském hřbitově v Presidencia Roque Saenz Pena.
Za přítomnosti českých rodáků Pavla Černého a Heleny
Hrubinky a také členů krajanského sdružení byl položen
věnec k uctění jejich památky. Mnozí z návštěvníků se na
chvíli také zastavili u hrobu Kazimíra K. Štefánika (bratra
jednoho ze zakladatelů Československa Milana Rastislava Štefánika). Týž den pan starosta Gerardo Cipolini
slavnostně na radnici přivítal paní starostku města Velké
Bílovice Marii Vlkovou a Zdenu Řeháčkovou, předsedkyni sdružení Chaco Checo, které přijaly pozvání na oslavy
jak od samotného pana starosty, tak rovněž od českých
a slovenských krajanů. Nepřijely samy. Doprovázela je
skupinka deseti tanečníků slováckého kroužku Hrozen
a pět hudebníků ze skupiny Lalia. Ti zatančili, zazpívali a zahráli nejenom obyvatelům města, nýbrž se také
představili v hlavním městě provincie Chaco v Resistencii, v Buenos Aires a také v Oberá. Ve všech těchto místech od sebe vzdálených i přes tisíc kilometrů se nacházejí české krajanské komunity.
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Bilinguarium
– pomoc nejen
s výukou češtiny
Adéla Krejčová | Češka žijící ve Francii

NEJEN PRO DĚTI

Výuka češtiny on-line
(konverzace, čtení s porozuměním, psaní,…)

www.bilinguarium.net

Logo a plakát Bilinguaria

Projekt s názvem, jehož význam je snadno rozluštitelný,
ovšem výslovnost zpočátku spíš tak trochu jazyk lámající,
se v současnosti zaměřuje na zprostředkování vzdělávacích materiálů pro české děti žijící v zahraničí, a to formou
zasílání balíčků s výběrem knih, DVD, CD, her, didaktických pomůcek, CD-ROM, hraček aj., určených vymezené
věkové skupině. Dále tým Bilinguaria připravil také výuku
českého jazyka (čtení, psaní, konverzace), zeměpisu a dějepisu ČR přes Skype, ale o tom více příště.
Zakladatelka Bilinguaria paní Peggy Louppe-Altová popisuje, jak projekt vznikal: „Jelikož nebylo možné, aby moje
dcera, která je Čechofrancouzkou a vyrůstá ve Francii v menším městě, chodila do české školy, snažila jsem se najít jiný
způsob, jak by se mohla naučit česky a jak by mohla poznat
stejné pohádky, filmy, hry jako děti v Česku. Napadlo mě, že
by bylo dobré, kdyby mi některá společnost nabízela výběr
kvalitních materiálů, se kterými bychom doma pracovali
a hráli si. Moje představa byla, že by se muselo jednat o věci,
které by mou dceru bavily, rozuměla by jim a samozřejmě
by se při jejich používání rozvíjely schopnosti a dovednosti
úměrně k jejímu věku, učila by se od prvních slůvek až k různým pravidlům český jazyk a poznávala by českou kulturu.
Ještě konkrétněji, zajímaly mě nejen hračky a učebnice, ale
také knížky, písničky, filmy, hry, večerníčky, osobnosti, zeměpis, dějepis a další. Navíc jsem také chtěla pro své dítě mate-
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riály vkusné, které kromě hodnot vzdělávacích nesou určité
hodnoty estetické. Žádnou firmu, která by mi toto nabízela,
jsem bohužel nenašla.“
Systematické vyhledávání a shánění takto definovaných
„pomůcek“ se ukázalo být činností náročnější, než se dalo
ve volném čase zvládnout, ale myšlenka na existenci takové společnosti paní Louppe-Altovou zcela neopustila.
Po letech se náhodou setkala s pedagogy, které myšlenka
zaujala, a rozhodli se, že se společně pokusí o její realizaci.
Díky nadšení zúčastněných se vše podařilo velmi rychle
a projekt se setkává s milými reakcemi lidí, kteří žijí mimo
Českou republiku.
A jak tedy Bilinguarium funguje? Podobně jako předplatné časopisů, místo časopisů však poštou přijde balík.
Rozmyslíte se, jaký druh balíčků potřebujete, především
podle věku dítěte (balíčky jsou pojmenovány pro děti
Baloušek, Balínek, Baldík, Balda a Baly). Navíc si můžete
vybrat ze dvou verzí, základní (ta obsahuje hlavně knihy, filmy, hry rozvíjející jazyk, učebnice a pracovní sešity)
a rozšířené (většinou o CD ROMy, počítačové hry, hračky
a další). Potom se rozhodnete, po jakou dobu chcete balíky odebírat. Jedná se o výchovně-vzdělávací řady, obsah
balíků tvoří systém a materiály na sebe navazují.
Na závěr tohoto článku je uvedena ukázka ze stránek
Bilinguaria, které podle jeho tvůrců pojmenovávají smysl
celého projektu a čtenáře mohou přinejmenším vést k zamyšlení. „Rozhodli jsme se, proměnit ve skutečnost představu
o mezinárodním vzdělávání a výchově k otevřenosti vůči kulturním odlišnostem, jejich respektu a toleranci. Věříme, že vyrůstá-li člověk od dětství v prostředí, kde se setkává více kultur,
učí se je přirozeně nejen vnímat, ale sžívá se s nimi, je schopen
je porovnávat, utvářet si vlastní postoje i názory, hledá cestu
k jejich soužití. To jsou hodnoty, kterých si vážíme. Domníváme se, že jsou cenné nejen pro jednotlivce, ale pro celou lidskou společnost. Chceme svými službami přispět k možnosti
setkávání různých kultur a podpořit vytváření prostoru pro
výchovu a vzdělání k jejich vzájemné toleranci.“ 1
1| Více informací na internetových stránkách www.bilinguarium.net,
14. 4. 2013.

letem světem

Nejeden rodič z bilingvní rodiny řeší otázku „Jak naučím
své děti také jazyku země, v níž se právě fyzicky nenacházejí?“
Někteří využijí možnosti návštěvy českých škol či center ve
větších městech, téměř všichni se pokusí vyučovat sami.
Druhá možnost, která je všem dostupná a jež se zdá být
na první pohled jednoduchým řešením, však postupně
přináší různá úskalí. Z těch běžných například nedostatek
času z důvodu pracovního vytížení rodičů, málo motivace a ochoty dětí učit se „navíc“, výběr i zajištění vhodných
motivačních či učebních pomůcek apod. Pomoc rodičům při vytváření prostředí, ve kterém se učení druhého
jazyka a poznávání druhé kultury stává součástí každodenního života rodiny, je jedním z hlavních cílů projektu
Bilinguarium.
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Česká kultura ve
městě na Laguně
Ludmila Machátová
lektorát Benátky, Itálie

LʼAmbasciata della Repubblica ceca a Roma
Il Consolato onorario della Repubblica ceca di Venezia
Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati di Venezia e
Il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari di Padova
vi invitano alla presentazione del volume della scrittrice

Radka Denemarková
I soldi di Hitler
venerdì 26 ottobre alle ore 11.00
presenterà il Prof. Alessandro Catalano
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati
Sala riunioni, 3 piano
Caʼ Bernardo, Dorsoduro 3199
30123 Venezia
(traduzione in italiano)

Ciao

Gita vuole tornare a casa. Rifugiarsi sotto una coperta
calda e respirare gli odori quasi dimenticati dellʼamata
villa di famiglia. Ma quando nel 1945, sopravvissuta al
campo di concentramento nazista, ritorna al proprio
villaggio, scopre che la realtà è molto diversa da come
l'aveva immaginata. A Puklice le proprietà dei genitori
sono state confiscate. Ora sono occupate da estranei e
chi, come lei, parla una lingua diversa viene scacciato
come un nemico. Però Gita è viva e sa che solo lì,
all'ombra dei meli dell'infanzia, potrà trovare pace,
ricordare ed esistere di nuovo.
Inizia così una storia vera, potente e commovente che
attraversa tutto il secondo Novecento ed è allo stesso
tempo una bruciante riflessione sull'odio e sul perdono.
Con I soldi di Hitler siamo di fronte a un romanzo intenso
che srotola pagine come colpe che non possono essere
dimenticate, caratterizzato da uno stile unico e affilato,
con un'audacia e una poesia della narrazione che sono
valse all'autrice il più importante premio letterario della
Repubblica Ceca, il Magnesia Litera.

Česká kultura se v italských Benátkách tento rok
vskutku neztratila. Již v prvním semestru jsme
měli tu čest přivítat zde spisovatelku Radku
Denemarkovou, která sem přijela na pozvání
Velvyslanectví ČR v Římě a Českého honorárního konzulátu v Benátkách při příležitosti překladu jejího románu Peníze pro Hitlera do italštiny.
Na této akci úzce spolupracovala benátská bohemistika s bohemistikou padovskou, jejíž profesor Alessandro Catalano celou akci moderoval
a simultánně tlumočil. Studenti češtiny, ale i jiných oborů tak měli jedinečnou šanci nejen se
s dílem seznámit pasivně, ale především o něm
s autorkou diskutovat.

Pozvánka na setkání se spisovatelkou Radkou Denemarkovou

vedením profesora Massima Trii přeložila do italštiny. V letošním roce ve spolupráci s nakladatelstvím Poldi Libri, jež
se specializuje na vydávání české literatury, byl její překlad
s obsáhlým Triovým doslovem publikován knižně. Tato
próza může být pro italské čtenáře zajímavá i z toho důvodu, že se jedná o vůbec první vydání Aškenazyho v Itálii.
Všechny akce zaznamenaly vysokou návštěvnost i pozitivní ohlasy, což bylo pro organizátory největší odměnou.
Doufáme, že i v příštích letech bude čeština v Benátkách
hodně vidět.

Také poslední letošní událost, a to prezentace překladu
Dětských etud Ludvíka Aškenazyho do italštiny, se setkala s velkým ohlasem. Bývalá studentka bohemistiky Eva
Russo je minulý rok v rámci své diplomové práce pod
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Další neméně zajímavou akcí bylo uvedení Janáčkovy
opery Věc Makropulos první benátskou scénou, Divadlem
La Fenice. Naše katedra byla oslovena organizací JUVENICE – Giovani amici della Fenice (Mladí přátelé Divadla
Fenice) s návrhem uspořádat ve spolupráci se studenty
češtiny a studenty herectví večer věnovaný Věci Makropulos, Karlu Čapkovi i Leoši Janáčkovi. Cílem akce bylo přiblížit širokému publiku oba velikány české kultury. Kromě
přednášek Massima Trii, profesora českého jazyka a literatury na Ca´Foscari, o Karlu Čapkovi a muzikologa Maria
Meriga o Leoši Janáčkovi vystoupili naši studenti češtiny,
kteří četli v originále část Čapkovy Věci Makropulos. Po nich
budoucí italští herci tytéž části v italském překladu dramatizovali. Večer měl u početného publika velký úspěch.
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5.

Jsem tak trošku píšící opice
Rozhovor s profesorem Sergiem Corduasem
Ludmila Machátová | lektorát Benátky, Itálie

Profesor Corduas se kromě samotné výuky věnoval hlavně překladatelské a ediční činnosti. Díky němu
se mohli italští čtenáři seznámit s mnohými českými autory. Corduas je spojován převážně s Bohumilem
Hrabalem (překlady mezi lety 1982–2003), do italštiny ale přeložil například i Jaroslava Haška (1975,
1986), Ladislava Klímu (1983), Vladimíra Holana (1980), Jana Mukařovského (1971, 1973), Jaroslava
Seiferta (1986) a mnohé další. V roce 2003 sestavil rozsáhlý výbor z díla Bohumila Hrabala, které vyšlo
v prestižní knižnici I Meridiani italského nakladatelství Mondadori. Hrabal byl a stále je jediným českým
autorem zde publikovaným. Sergio Corduas píše i původní literární texty, které buď vyšly samostatně,
nebo doprovází jeho překlady. Dále je například autorem básní a krátkých próz k bilingvní knize Un´altra
Praga / Jiná Praha (Spazio84, 2010), na níž spolupracoval s fotografem Francescem Jappellim. V současné
době je pan profesor v důchodu, přesto místní katedru českého jazyka a literatury všemožně podporuje,
za což mu patří velký dík.
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Po ukončení studia českého a ruského jazyka a literatury u profesora Angela Marii
Ripellina v roce 1967 na Univerzitě Řím
profesor Sergio Corduas působil jako lektor italského jazyka nejprve v Bratislavě,
od roku 1968 v Praze. Na konci roku 1971
se vrátil do Itálie, kde zakládal a skoro 40
let vedl katedru českého a slovenského jazyka a literatury na Univerzitě Ca´Foscari
v Benátkách. Během normalizace posílal
na Západ materiály, které nemohly v tehdejším Československu vycházet. Uspořádal různé mezinárodní konference, za
všechny jmenujme alespoň třídenní konferenci o Hrabalovi rok po jeho smrti na
Univerzitě Ca´Foscari, které se zúčastnili
například Jiří Menzel a Tomáš Mazal, nebo
pražskou konferenci věnovanou A. M.
Ripellinovi, kde vystoupil Bohumil Hrabal
nebo Ladislav Fuks.
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Pokud vím, k češtině vás přivedl v 60. letech váš učitel Angelo Maria Ripellino. Jak na něj a na svá studia
češtiny vzpomínáte?

Váš první překlad byl Mukařovský. Souviselo to
s tím, že jste se chtěl dozvědět o strukturalizmu něco
víc?

Dá se říct, že k češtině mě nepřivedl Angelo Maria Ripellino,
ale Fjodor Dostojevskij. Raději to vysvětlím. Já jsem se zapsal na ruský jazyk kvůli Dostojevskému a nevěděl jsem, že
je povinný druhý slovanský jazyk, nevěděl jsem, že profesorem bude Ripellino, který učil ruskou a českou literaturu.
Jako druhý slovanský jazyk jsem logicky zvolil češtinu. Ale
za všechno může Dostojevskij i Gogol! A jak na Ripellina
a na svoje studium češtiny vzpomínám? Vždycky rád
a s úsměvem, byl to trochu šílený Sicilan…To bylo hodně
podnětů, žádná systematická výuka nebo Ripellinovská
škola, jak se lidé často domnívají.

Ale ano! Tenkrát jsem Mukařovského ještě neznal. Několik
měsíců po obhajobě jsem jel zase do Prahy už jako lektor italštiny a tam jsem se dal horlivě do studia jeho spisů.
I proto je Mukařovský můj první knižní překlad vůbec.

Kvůli Švejkovi. V té době bylo nemožné dostat stipendium
do SSSR, chtělo se tam dostat hodně komunistů, a tak mně
Ripellino říkal: „Požádejte si o stípko do Prahy, tam je Letní
škola slovanských studií.“ Já jsem tam jel na letní školu – na
kolej u Čertovky! – v přesvědčení, že se budu učit ruský
jazyk, ale ruština tam nebyla přes tzv. komunizmus, a tak
jsem se začal učit česky. Zamiloval jsem se do města, do
jazyka, do jedné knížky, kterou jsem měl s sebou, v italštině, Švejka. Nezamiloval jsem se do žádné holky, na tom
trvám, to až potom, ale to s tím nesouvisí. Vrátil jsem se
do Říma a řekl jsem to všechno Ripellinovi. Chtěl jsem mít
češtinu jako hlavní jazyk, ruštinu jako vedlejší a odpověď
zněla: „Milý Sergio, to není možné! Statut fakulty to neumožňuje.“ „A jak já k tomu přijdu?“ říkal jsem mu. „Nevím,
zatím budete jezdit do Prahy každý rok, ale 4 roky musíte
stejně absolvovat ruštinu a jenom dva češtinu.“ „Budu pak
moct psát dizertační práci o Haškovi?“ „Jo, to těžko.“ Zkrátka a dobře Ripellino naopak urval od děkanátu speciální
povolení, aby to taková „zrůda“, která chce psát něco o české literatuře, směla udělat.
Dizertační práce měla ale nakonec úspěch?
Měla, nakonec ano. Začátek obhajoby byl příšerný, protože oponent byl velmi známý germanista, který mluvil jako
první, což jsem nečekal, a ptal se mne, jestli se domnívám,
že on toho Švejka zná. Jako germanista ho nemohl neznat,
už kvůli Brechtovi! Já jsem chtěl v té chvíli prostě umřít.
Odpověděl jsem: „Pane profesore samozřejmě ano…
Proč?!?“ a šíleně jsem se přitom bál… „Protože já jsem si
musel celou tu knížku znovu přečíst kvůli vaší dizertaci!“
zněla jeho odpověď. To už jsem chtěl odejít nebo spáchat
sebevraždu, ale dozvěděl jsem se, že sice proto, že jsem
napsal strukturalistickou dizertaci!?! Ovšem já jsem ani nevěděl, co znamená to slovo, kvůli kterému si to musel znovu přečíst. Naštěstí se toho pak ujal Ripellino a dopadlo to
přece jenom dobře, s vyznamenáním!
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To bylo různé. Haška jsem objevil sám, ale například
u Koláře, to už jsem někde vyprávěl, za to může Angelo
Maria Ripellino. Jako studenta třetího (!?!) ročníku mě pozval v roce 1966 na večeři do Alcronu, aniž by mi řekl, že
tam bude i Kolář. Pak za to můžu já, protože jsem tam jednak cudně mlčel, jednak ale také objevil naprosto čistou
pravdu Kolářových očí. Text Epikteta jsem poznal hned,
jak vyšel, to kvůli těm očím, a potvrdil mi nutnost předat
tu pravdu dál, vždyť to byl osudný rok 1968. U Demla za
to může Bohumil Hrabal. Bylo to někdy kolem roku 1982,
tedy v době, kdy už jsme se dobře znali. Jako každé úterý
jsem přišel do hospody a Hrabal mi doslova vrazil pod oči
knihu Bohumil Hrabal uvádí: Výbor z české prózy. Držel mě
za krk a nutil sklonit hlavu. Knížka byla otevřena u montáže ze Zapomenutého světla a Hrabal na mě zařval jako
mistr na blbýho učně: „Todlensto čti, ty vole, todlensto si
přečti!“ Nehnul jsem ani brvou a četl jsem. V Itálii jsem text
nedlouho poté přeložil, ale kvůli tomu, že nebyl, kdo by ho
vydal, vyšel až v roce 2007 u malého nakladatelství, zaměřeného na vydávání českých děl, Poldi libri.
Když už jsme zmínili Hrabala, po překladu Příliš
hlučné samoty jste se zařekl, že už žádný jeho text nepřeložíte…
Ano, Příliš hlučnou samotu jsem přeložil v roce 1987. Hlubší význam vět jako „nebesa nejsou humánní “a „ jsem proti
své vůli vzdělán“ nikde jinde nenajdete. Později jsem ale
ještě přeložil Obsluhoval jsem anglického krále, protože
jsem v té době byl odpovědným redaktorem Výboru z Hrabalova díla, které vyšlo u Mondadori v roce 2003, a já jsem
přirozeně rozhodl, že tam Král být prostě musí… Sice v té
době nějaký italský překlad existoval, ale byl nemožný.
Sám pro sebe však zůstávám překladatelem Samoty…
Je nějaká česká kniha podle vás nepřeložitelná?
Chrám i tvrz od Pavla Eisnera. Jinak je přeložitelné vše, nebo
není přeložitelné vůbec nic.
Jak jste si vybíral knihy, které jste překládal?
Překlady nikdy nepřijímám, naopak je navrhuju nakladatelům sám. Uspěl jsem tak ze dvou třetin, což je hodně. Při
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Proč vyhrála čeština?

Později jste přeložil díla Vladimíra Holana, Jakuba
Demla, Jaroslava Haška, Bohumila Hrabala a mnohých dalších. Podle čeho jste si vybíral autory, které
jste překládal?
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Bojoval jste někdy s nějakou knihou, kterou jste
překládal?
Samozřejmě! Seifert v rýmech. Tzn. přesně Mozart v Praze,
13 rondeaux o Praze z roku 1951, a Věnec sonetů. Když jsem
dodělal třinácté rondeaux, to bylo peklo, ty rýmy. Sylabické verše, musíte hledat stejný počet slabik, nestačí „jen”
rým. Ale na druhou stranu jsem litoval toho, že nenapsal
333 těch rondeaux. Býval bych šťastný dalších 20 let v tom
peklu. A pak samozřejmě Hrabal. J. L. Fischer (Krize demokracie) byl také strašný boj.
Vraťme se ale ještě do doby těsně po studiích na
vysoké škole. Po obhajobě jste odjel do tehdejšího
Československa…
Odjel jsem do Bratislavy. Potom, když přijeli Rusové a obsadili nás, lektor v Praze utekl a já jsem přijel místo něho
do Prahy.
Nebál jste se?
Z ambasády mi zavolali do Bratislavy 22. 8., jestli chci
domů, že chystají autobusy, a kdy a kterým autobusem
chci pryč. Řekl jsem, že chci zůstat. „Vy jste blázen???” Odpověděl jsem: „Možná jsem blázen, ale já tady chci zůstat.”
Chtěl jsem, musel jsem vidět, co a jak bude. Vůbec toho
nelituju.
A co bylo?
Konečně jsem viděl Čechy, an něco vážně dělají! Velmi
vážně. Tj. tu zdánlivě pasivní vzpouru, řekněme, nebo jak
to nazvat. To byla geniální záležitost, geniální odpor proti
invazi. Oni přijeli prý kvůli kontrarevoluci, která tam vůbec
nebyla. A najednou vidíte na stěně červené kolo a vedle
napsáno: Tento čtverec je černý! To je geniální zásah toho,
co by ve Francii nazvali Imagination au pouvoir, česky Imaginace u moci. Nebo když otočíte směrovky atd. Ten vlak,
který prý poslali Rusové, aby umlčeli Československý rozhlas, se nedostal do Prahy, to jsou geniální záležitosti. Ale
i jak to všechno fungovalo dál. Druhý den ráno byl pod
mým oknem nákladní vůz. Rozdávali každému 20 kilo
brambor. To byly zásoby v případě okupace, ovšem ze Západu. Použili všechno, co vymysleli dříve pro případ invaze
ze Západu. I proto mohl rozhlas vysílat dál… Já jsem to
všechno nahrával…
Krátce na to jste odešel z Bratislavy do Prahy, jak
dlouho jste tam působil?
Do konce roku ´71. Zažil jsem Palacha, normalizaci. Předtím jsem tam byl jako student, protože stipendia byla
dlouhá. Stačilo zajít na ministerstvo na Karmelitskou a říct:
páté číslo | červenec 2013

„Vypršela mi osmiměsíční doba, ale já tady chci ještě zůstat.“ Hned vám dali další, protože byli patrně přesvědčeni,
že čím déle tu zůstanete, tím víc „zkomunističtíte“ nebo jak
to mám říct… Takže já byl pořád v Praze.
Bylo těžké v té době učit, existovala nějaká omezení, o čem se smí mluvit?
Já jsem byl lektor italštiny, tam nebyla žádná omezení, žádné problémy. Až na to, že odborný asistent byl partajní člověk, ale měl jsem s ním jen menší problémy. Daleko větší
problémy jsem měl v 80. letech v Praze u jednoho rádoby
bohemisty nebo v Brně s estébáky. To už jsem byl ovšem
profesorem v Benátkách.
Ale univerzita se v té době změnila, hodně profesorů muselo odejít… Vnímal jste to jako lektor?
Po těch „rozhovorech”. Ano, samozřejmě. Osobně jsem to
moc nevnímal, protože jsem dost samotářský typ, nevedl
jsem nějaký společenský fakultní život, měl jsem kamarády, to ano, ale z mimouniverzitního prostředí, hlavně v televizi. Takže proto.
A co vaši čeští studenti italštiny?
Byli fantastičtí. S nimi jsme se často pustili do různých
debat, vůbec jsme se neomezovali na výuku jazykovou.
Například já jsem jim často vykládal o Pasolinim. Češi
Pasolinimu vůbec nerozumí. Pasolini byl geniální člověk,
který pochopil chod věcí už asi na příští půl století, což je
to, co jsem se snažil jednak sám pochopit, jednak probírat
se svými studenty. Pak jsme občas chodili na procházky
třeba na Kampu, tam jsme vstupovali na mlýnské kolo,
které nebylo ještě opravené. My jsme na něj lezli, jeden
jenom, kolo se začalo točit a to umění bylo vystoupit, než
spadneš do vody. Taky jsem jim vařil špagety, pravé špagety…
Jak jste si mohli vařit pravé špagety v tehdejším
Československu!?!
Měl jsem tenkrát přes ambasádu pravé italské špagety
a omáčky, všechno, co je potřeba, to všechno, co dneska
je, ale tenkrát nebylo vůbec.
To jste byl velmi oblíbený lektor…
Já byl oblíbený i jako kuchař, to je pravda (smích).
Proč jste se ale potom rozhodl z Prahy odejít?
Protože přišla doba, kdy jsem tušil, myslím správně, že už
jsem tam tak dlouho, když počítám do toho i studium na
univerzitě, že buď tam zůstanu navždy, i přes tu normalizovanou zemi, anebo se musím vrátit. Svoje dilema jsem
sdělil jistému kamarádovi, který o tom ale mluvil dál s někým z benátské univerzity, a najednou jsem dostal dopis,
že fakulta v Benátkách chce otevírat čtyři nové obory, mezi
nimi češtinu. Neměla ale na zaplacení všech čtyř míst
a neměla jiný způsob, jak to vyřešit, než vylosováním dvou
profesorů, kteří budou placeni. Buď to podepíšu, nebo ne,
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výběru toho, co překládám, platí láska. Musím být zamilovaný do toho autora nebo knížky. Kniha se mi musí také
zdát z hlediska bohemistického nutná. Pokud schází jedna
z těchto dvou věcí, nepřeložím to. Někdy se vám ale stane,
že se později od knihy, kterou jste přeložil, nebo jejího autora „odmilujete”, což byl případ Ladislava Klímy.
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Vy jste katedru českého jazyka a literatury na benátské Univerzitě Ca´Foscari zakládal. Jaké představy
jste o ni měl?
Když jsem přijel do Benátek, byla ve statutu univerzity
disciplína: Lingua e Letteratura Cecoslovacca… Okamžitě
jsem proti tomu zasáhl, trvalo to ovšem „pouhé“ tři roky,
než se to oddělilo: Ceca e Slovacca. Na začátku jsem nevěděl, co mám čekat. Sešla se první fakultní rada, které jsem
se zúčastnil. Bylo nás asi 20, víc ne. Poté, co jsem se spletl
a pozdravil nejdřív děkana a potom rektora, tudíž jsem to
„zvoral“, ale to mi je podobné, jsem oznámil, že jsem tady
našel jednu jedinou knížku, a sice Švejka, samozřejmě…
Ten vás pronásleduje celý život…
Ano, stala se mi osudnou četba a práce kolem něj. Fakultní
rada ale nakonec řekla, že část svých peněz na knížky dá
na češtinu a na budování knihovny. Ale ze začátku jsem
dokonce učil v prostoru pod schodištěm, nebyla tam ani
okna.
Kolik jste měl studentů?
Na začátku asi pět šest. Byli to studenti, kteří se domnívali,
že jsou komunisticky orientováni. Vedl jsem o tom s nimi
debaty, protože jsem mezitím zažil okupaci, Novotného,
Svobodu, tanky, potíže s policií. Na pražské ambasádě také
měli dokonce můj záznam. Byl jsem sledován italskými carabinieri. Popisovali to hezky: Dneska se procházel dvě hodiny, prošel Kampou pětkrát, a nebyla to pravda. Byl viděn,
jak líbá horlivě slečnu tu a tu v restauraci nebo vinárně té a té,
a to byla holt pravda. Když neměli co psát, psali, že jsem se
procházel. Český záznam jsem měl také. Za okupace jsem
tajně pomáhal posílat ven materiály. A ne málo věcí. Komu
to neřekneme, když už není na světě. Náš kulturní atašé to
najednou komentoval těmito slovy: „Vy toho píšete hodně,
co posíláte kurýrem, ta vaše knížka musí být pěkně velká.“
V tu ránu jsem přestal posílat ven věci na dva měsíce, musel jsem být opatrný.
Jak vypadalo tehdejší studium češtiny?
Bylo to 4leté studium, které ale studentům trvalo většinou
šest let. Měli dost povinné četby, co bylo tady, to museli
číst.
Byl tady lektor už od začátku?
Ano, a to si chválím. Okamžitě jsem požádal o lektorát, a to
o ministerský výměnný, za něj platí ministerstvo, a ne sa-
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motná univerzita. To jsem udělal dobrý tah… Byli jsme na
to dva. I když při svých hodinách do toho vždycky dávám
jazyk a i když jsem schopen jazyk učit, je lepší, když tam je
někdo, kdo má toto na starosti. Potom to znamenalo příliv
knih a materiálů z Prahy. Samozřejmě že polovinu z toho
jsem vyhodil, protože to byly propagační záležitosti KSČ.
Ale druhá polovina zas ne. Když vám poslali Husa nebo
Komenského, nechal jste si je, když vám pošlou Štolla,
toho ne. Oficiálně jsme to sice nesměli vyhodit.
Jako první lektorku mi poslali nějakou starší dámu, to říkám teď velmi mile, úkolem bylo mě okouknout. Ovšem
velmi brzo jsem dostal skvělého lektora, Ivana Seidla, který
už bohužel není na světě, i když by byl o hodně mladší
než já, italianista z Brna. Jemu dlužíme dík za tu první partu nejlepších žáků, druhou partu nejlepších žáků, u nichž
nepoznáte, že nemluví cizinci, dlužíme zase Dagmaře
Bartoňkové. A potom je to na těch dalších, kteří přijeli.
V té době nebylo obecně postavení lektorů na italských univerzitách příliš dobré…
Všiml jsem si, že málokterá tzv. katedra toho kterého jazyka má lektora nebo lektorku. Měli na smlouvu najaté ty,
kteří měli jazyk jako mateřštinu, ale neměli žádnou odbornou kompetenci k tomu, aby učili cizince. Tomu jsem
se nesmírně divil, kvůli tomu jsem i řval na fakultní radě,
že to je volovina, když se jmenujeme Facoltà di Lingue
e Letterature Straniere Moderne. Ale marně, protože mí kolegové, považovali, doufám, že už můžu mluvit v minulém
čase, považovali, pokud nepovažují nadále, jazyk jako pouhý nástroj, druhotnou záležitost, protože snad nečetli ani
Saussurea, neříkám Jakobsona. Čili lektoři pro ně byli něco
úplně podřadného. Nesměli být nazváni docenty, nesměli mít práva vyučujících. Byli něco, teď to přeháním, jako
písaři. To trvalo asi deset patnáct let nejméně, než lektoři,
kteří nebyli ministerští, byli uznáni a měli smlouvy domluvené podle jistých pravidel. Proto jsem byl rád, že mám
lektora ministerského. Přesto dodnes to, co neministerští
lektoři dělají, nejsou hodiny výuky, ale „esercitazioni“ (cvičení). Výuku jazyka má dělat ten profesor…
A čím je to dané? Tradicí?
Tradicí, pýchou, zpupností a blbostí profesorů, mezi nimiž
někteří, jen tak mimochodem, nemluví dobře tím „svým“
jazykem. Omlouvám se, jsem-li trochu zlý, ale sám jsem
slyšel pana profesora anglického jazyka a literatury, jak na
fakultní radě mluvil italsky a najednou použil výrazu, který
se v italštině používá často, mluvil o self control a nevyslovil to správně…
Jak vidíte budoucnost bohemistiky v Itálii?
Na univerzitách ji vidím černě, protože co se týče tzv. humanitních oborů, italské univerzity se propadají na úroveň
Rwandy. Editorsky vzato je daleko víc překladatelů. Přelo-

portrét

ale jestli to podepíšu, musím to potom dodržet, učit i bez
peněz, když mě nevylosují. Já jsem to ani s nikým nekonzultoval, a to jsem měl v té době ženu a malé dítě, a dost
naivně, nezodpovědně (smích) to podepsal. A vyšlo to. Zaplacené sice mizerně, ale byl to první stupeň v tzv. kariéře.
Naštěstí jsem nebyl asistentem nikoho. To je veliká výhoda.
Neznám, co to je mít někoho nad sebou, naštěstí!
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žené knihy jsou však bohužel roztroušené po menších nakladatelstvích a čtenářské obecenstvo si jich nevšímá. Tady
se čte v podstatě Kundera, pokud ho ještě považujeme za
českého autora, Hrabal a Viewegh. To ostatní se ztrácí. Například poezii Italové nečtou vůbec.
Čím je vám česká kultura blízká?
Kdybych se plně dopátral toho, čím je mi česká kultura
blízká, to bych se jí asi nezabýval. Opačně platí, že mi je
také vzdálená, ale nedopátral jsem se ani zde čím přesně.
Jedním z faktorů může snad být, že jste v podstatě ateisticky zaměřená země. A já mám silný smysl pro sakralitu.

Kromě učení a překládání také sám píšete. Nakolik
jste byl ovlivněn při vlastní tvorbě autory, které jste
překládal?
Hodně. Jsem tak trošku píšící opice. Musel jsem se dokonce i držet, abych do textů, které jsem překládal, nevložil
nějaká svoje falza.
Na tomto místě bych vám, pane profesore, chtěla poděkovat nejen za poskytnutý rozhovor, ale za všechno, co jste pro místní katedru udělal a stále děláte!
Pozn.: Zvukový záznam rozhovoru byl přepsán lektorkou
a autorizován profesorem Sergiem Corduasem.

Ukázka z díla:
Sergio Corduas: Dopis Holanovi
Corduas, S.: Dopis Holanovi. In: Vladimir
Holan, Mozartiana II, In forma di parole,
Libro I, Reggio Emilia 1980.
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Profesor Sergio Corduas

šestnáctiletou cestu od Vltavy přes Labe až k Laguně,
kam ji zaslala Bílá paní patrně všech rodů, a já jsem
na to nebyl ochoten zapomenout.
Campo San Polo, kde jsme se potkali, ale nesetkali, se
kvůli tomu nechtělo mračit, možná také proto, že do
tamějšího kostela jezdili kdysi z Prahy husitští kněží,
aby dostali vysvěcení, čímž je dána jakási jeho zásadní
– i když bolestně dávná – řekněme hrdost v českosti.
Kolem Mozartiany se dnes v nádherných Benátkách
odehrály další a další věci. Odpusťte, Mistře, ale já
snad dodnes nevím, nakolik nebo jak přesně jsou
Benátky městem schopným a neschopným pojmout do
sebe – například Vaši poezii.
Měl jsem to čisté štěstí, že jsem z Prahy přešel do
Benátek, tedy žádné polovýznamy, žádná zmýlená.
I hlupák rozpozná bez pochybnosti, že Malá Strana
a Benátky jsou města sama se sebou totožná a tedy
mezi sebou spojitá. A přece...
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VLADIMÍRU HOLANOVI
Mistře! Píši Vám česky proto, že odmítám falešnou volbu mezi kompetencí a blízkostí.
Dlouho jsem hledal cestu k Vaší Mozartianě. (Volím pro Mozartianu ženský rod.) Poslal jsem dnes do
Hamburku (Labe) česky psaný dopis, který hovoří o Vaší
Mozartianě. Musím se přiznat, že pocit plnosti, který
se mne při psaní zmocnil, měl jistý vliv na mé nynější
rozhodnutí. Cesta k Vám, řekl jsem si najednou velmi
prostě, není snad v možnosti Vaše verše vůbec číst?
Vím, jaké bezpodstatné šílenství jen touží po zjevení
a ničení výsměchem velmi zaslouženým. Ano, česká
próza italského kvasibohemisty – kdybych nevěděl, že
Vy znáte šílenství podstatná a že Vám není dáno, abyste se zmýlil ve věcech lásky...
Cestou na poštu jsem potkal neznámou českou fotbalistku typu „pocém“. Pokud se nemýlím, typ „pocém“ Vaše
verše nečte anebo je dokonce také čte. Držel jsem v ruce
miniaturní kožené vydání Mozartiany z pražského
jara 1963 a jeho šestnáctistránkový překlad. Fotbalistka neměla ani nechtěla mít tušení, hovořím „hezky“
česky, bude zítra hrát proti „holkám“ z Conegliana,
chtěla zapálit a kolik stojí cola. Tak jsme se minuli,
protože moje – Vaše! – malá knížečka právě uzavřela
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Hra mezi povrchem a hloubkou má v Benátkách vždy
o jednu plochu víc. Je-li povrch ztělesněný a formalizo´
vaný výraz hloubky, znamená to, že jej můžeme uvest
do pohybu jedině my, bytosti bez kamenného povrchu.
I Váš kámen se jistě ne náhodou modlí „bezjazy“ (ač je
v jeho modlitbě jazyků několik, slovo o vzkříšení pak
zřetelně vyřknuto). Tu jednu vodorovnou a těch několik svislých kamenných ploch neuvádíme do pohybu
my. Jsme nuceni tuto životodárnou možnost ponechat
vodě. Fasáda klesá do výšky a stoupá do hloubky. A relace mezi dlažbou a vodní hladinou nedovolí zachovat
osobní totožnost, jste stále vyšší nebo nižší, jen stejný
ne... Voda je v Benátkách jediným přírodním prvkem,
příroda však v ní není, jsouc v živoucích kamenných
plochách.
Pohled na otevřenou lagunu Vám řekne, že ona je roditelkou, do které se jednou Benátky vrátí, hladina bez
hloubky, závoj, který připouští snad sámek, nikdy však
ne puk nebo trhlinu.
Ale tato matka, která již uvítala Vaši Mozartianu, nepřipustila by hovor o ní: slovo nic nemůže proti vodě,
která plošně čeká poblíž a pozmění je neomylně v ozvěnu. Povrchní – i když krásná – benátština dnešních
Benátčanů, která nutí k elipse toho podstatného ve slovech, plyne jistě odtud.
Povrch je konvencí, přes jehož předpokládaný význam
se dorozumíme tím, že významem hrajeme. Zde však
konvence sama sebe zpochybňuje ještě před naším zásahem.
Malá Strana se mi potom jeví dalekou filiací matky
Laguny, místem, odkud pochází jednak slovo a jednak
Vaše slovo o Tom, který Benátky navštívil patnáctiletý
a Prahu mezi Don Juanem a Requiem. Mezi Benátkami
a Kampou pro mne existuje spojitost, analogická s němou ulicí, která z Pohořelce sestupuje na Malou Stranu
a k řece. Nerudova ulice je pro mne neschopná slova
proto, že stojí mezi horním možným zjevením, jež je
před slovem, a dolním konečným vyřknutím, jímž je
Vaše slovo. Je to vlastně šikmo nadzvednutý zasypaný
královský kanál, který se nachyluje...
Mistře, včera večer jsem ukončil základní překlad. Jistě tušíte, že na stole a na zemi mám v těžko vysvětlitelné blízkosti několik českých a italských Mozartian,
jakož i množství různých slovníků a dosti směšných
poetologických děl. Mám tedy za i před sebou typicky
mužskou situaci, zvanou „úkol“, s věčným nebezpečím
zaměnit jej za tu nebo onu hmotu měřitelnou.
Mozartiana nejmenší a bez dalšího, ta zcestovalá, vše
pročistila tak, že před okno se vrátili ráčci a na mysl
„ledňáček, ten alkyon“. Přál bych si mít u sebe Radovana
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Lukavského, jenž nemůže tušit, že ve věci Vladimíra
Holana se na něho z benátského okna často vzpomíná,
zvláště po smrti Angela Maria Ripellina.
AMR také hodlal přeložit Mozartianu a nemohu to
zamlčet, protože jemu patří mé prvé setkání s Vašimi verši v době, kdy jsem ještě byl jeho žákem. Pamatuji, že když potom Angelo Maria prudce zvýšil ve
Viole hlas a nečekaně protáhl své kamenné „Voskresajet“, Radovana Lukavského jako by ťali jeho vlastní
zbraní – slovem. Mně pak trvalo jistě několik let, přes
dávné návštěvy na dobříšském sanatoriu, abych porozuměl až do konce opodstatněnosti tohoto jeho vzkříšení.
Kapka skepse přes lásku, chyba hmoty.
Mozartianou se v Benátkách celý poslední rok zabývali
Dania, Maruška, Cristina, Barbara a „Rudolf“, pro jeho
lásku k císařovi zvaný druhý. A vlastně i Ivan. Každá
a každý z nás byl tím postavený především sám před
sebe a také především před to druhé, co by kritik musil
nazvat -ickým obsahem Vaší poezie.
(O obsahu, formě a poezii vůbec já zde vědomě mlčím
přes svou starou lásku ke spisům Jana Mukařovského,
první to můj překlad.)
Krátce a v naději, že Vás to snad potěší, chci říci, že
to nebylo ono známé školní „zápolení s literárním textem“, byla to spíš bitva a vážná hra, pro všechny vyznačená charakterem naprosté nutnosti. Je tedy na světě
o několik přátelství víc.
Já však stejně nemohu zamlčet, že Vám zde rozumí
a porozumí (chci říci: nějak, v zásadě) jen málo lidí.
Cítím to přesně a mohl bych o tom dlouze psát, není
to však nutné, Pier Paolo Pasolini totiž napsal: „Klečím před ostrovem Kampy. Dívám se na zavřená okna
Holanova domu.“ A musil dodat, že Váš způsob, Mistře,
nebyl „jeho věcí“...
Klečet a nemoci, obě to pravdy, to potom všichni nebásníci tohoto světa opět musíme kultivovaně porozumět
nutnosti Pasoliniho smrti a Vaší izolace: pravdomluvnost nenakazuje a nevím, je-li toho možno litovat:
leda básní nebo filozofií.
Dopis uzavřu, protože je noc a s novým dnem by se mi
proměnil v něco jiného. Já jej totiž píši především proto, abych mlčel, a teprve po tom pro to další.
Lituji, že jste se přestěhoval, ale těší mne, egoistu, že jste
se přestěhoval z Kampy na Kampu. A nemám pro to
jiné ospravedlnění než to jednoduché: před pravdou
nelze jinak.
Sergio Corduas
Benátky, o Všech Svatých 1979.

portrét
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Změny v české
společnosti očima
našich brazilských
krajanů
studenti-krajané ze Sao Paula,
úvod Klára Bachurková
krajanská komunita Sao Paulo, Brazílie
Sao Paulo (ilustrační fotografie)

Mezi mými studenty a jejich příbuznými je spousta Čechů, kteří do Brazílie odešli dobrovolně, z donucení, anebo se tam
narodili českým rodičům. Česká republika se tak pro ně stala vzdálenou zemí, kterou však neustále nosili ve svých srdcích.
Čekali na dobu, až se tam budou moci vrátit a navštívit místa, kde kdysi žila jejich rodina. Mnohým se to po „otevření hranic”
podařilo a znovu navázali kontakt se svými českými příbuznými, jiní alespoň zpovzdálí sledují, co se v České republice děje.
Poprosila jsem starší krajany, kteří mají vlastní zkušenost s bývalým režimem, aby mi napsali, co si o změnách v České republice, zejména po roce 1989, myslí. Na tuto výzvu zareagovaly čtyři ženy. Dvě z nich studují český jazyk v nejpokročilejší skupině,
paní Vera Anna Pospíšilová Valente a paní Johanna de Faria Cardoso. Další dvě jsou paní Marie Tvrzská de Gouvêa a Míriam
Tvrzská de Gouvêa, babička a maminka mého nejmladšího studenta češtiny, pětiletého Milana.

Vera Anna Pospíšilová Valente
(72 let, v domácnosti)

Obecné lidé očekávali od polistopadové doby něco jiného, než
ve skutečnosti je. Nejprvé rozdělení republiky, „divoká privatizace” národního majetku a jeho přechod do cizích rukou, často nadnárodních firem, vysoká zadluženost státu, která se stále prohlubuje. S tím je spojena neschopnost a nepřipravenost
politiků řešit tyto problémy spolu s dopady celosvětove recese
a „odklánení” prostředků, které jsou k dispozici, do jejích vlastní kapsy (korupce); lidé si museli zvýkat na takové skutečnosti,
jako je nezaměstnanost. Dnes bohužel vysoká, postihuje i vysokoškolaky a mládež, která by měla nastupovat do pracovního procesu, bezdomovce, zdražování základních životních
potřeb, nájmy, energie, potraviny, snižování socialních jistot
atd... Kdyby se to mělo napsát jednou vystihující větou, tak
se to můze vyjádrit slovy „svoboda v možnosti cestování, což
dřive nebylo, je sice pěkna věc, ale misto fronty na banány pry
dnes stojí mnozí lidé ve frontě na úřadech práce”. Pochopitelně tyto problémy se projevují ve všech sferách života, tedy

páté číslo | červenec 2013

i v kulturě. To má zpětný vliv i na kulturnost vztahů mezi lidmi
na přiklad vliv televize s řadou pořadů, kde dominuje násili.
Proto i součastná pravicová vláda je neoblibená a je otázka,
co bude dál…?
Otevřeně moje rodina co tam žije nebyli zastánci toho co se
tam stalo a děje se dále. Nakonec zbyla jen vydrancovaná
a zkorumpovaná republika ve které rodina žije a přesto ji mají
rádi.
Je to vždycky moc skvěle mluvit o mé zemi, misto na které
mám tolik vzpominek co mě nechají vždy v nostalgií. Vzpominky! Ano, na ty dobré věci z mého dětsví, moje rodina, moje
město, ačkoli to bylo nutné nechat všechno za sebou, když
jsem ještě byla moc malá. Všechno kvůli válce ktere jsem se
přimo neučastnila, a trpěla vážné důsledky, proto nemám
dobré vzpominky. Nemohla jsem se vrátit domu k naší rodině
a ztratila všechno co jsme tam nechaly kvůli komunismu.
Ocitnout se před novým životem v uplně jiné zemi. Adaptace přisla postupně, stejně jako seznámení s novým jazykem,
nový přátelé ve škole, nový system vzdělání a kultury. Kazdo-
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Podle omezeních informacích které jsme se dozvěděli přes
tisk, internetu, různích kanálech, hlašeny připady, známých,
přátele a rodiny.
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pádně po dlouhou dobu kvuli komunismu, nebyli jsme v kontaktu s naší rodinou. Jako dítě ještě vzpominám jak dokonale
naše soukromí bylo stupidně „znásilněný”: všechny naše zápisy byly otevřeny a zkontrolovany, oteviráne dopisy jsme dostávali tady a tam totéz!
Bylo by přirozené řict že jsem přijela do Brazílie příliš malá a že
jsem ztratila kontakt se všemi z ních, ale naštěsti nejen Česka
Republika se změnila k lepšimu, ale vše se změnilo a svět se
radikálně změnil, a díky internetu a všech zařizem co máme
dnes, svobodu zpět s koncem komunismu v české zemi,
a mám největsi radost že opět pokračuju v kontatku s rodinou
co ještě tam mám.
Bylo to skvěle (virtualně) cítit a vidět jak se jejích život zlepšil!
Více zajimavé bylo když moje vnučka tam cestovala a všechny návštivila a díky Skypu bylo možné vidět všechny spolu.
Dnes můžem spolu mluvit každy den, odesílat a přijimat fotky,
můžeme dát dobré ráno, dobré odpoledne a dobrý večer! je to
skoro jak bys me tam byli s ními a naopak. To byla nepochybně nejlepši a nejvetší změna kterou jsem mohla zažit tak daleko, a stále doufám vykonat sen a dát osobně objetí a polibky
všem misto zasílat pouze :o).

Marie Tvrzská de Gouvêa
(73 let, elektro inženýrka)

Ano, vrátila jsem se do ČR po roce 89, ba dokonce dvakráte
a byla jsem velmi překvapena po všech stránkách. Tedy, nejenom výstavou města, nove názvy ulic, výborná střediska na
koupě, údržbou starých památek, oblečením lidí, jejich hovornost a ochotnost vše ukazovat a, mohu-li říci, chlubit se,
kulturou pro lidi, plno představení a divadla, či plná místa pro
představení… plno časopisů, všech možných druhů, a pochopitelně novin a jak dnes, díky vnoučkovi, plno věcí pro děti,
a pochopitelně moderní oblečení…
Tedy chybí jenom říci, že přeji mnoho úspěchů všem a poděkování za umožnění, abych napsala, co jsem viděla a co si
myslím.
S pozdravy a s přáním všeho nejlepšího
Marie

Míriam Tvrzská de Gouvêa
(44 let, inženýrka chemie)

Myslím, že co maminka nás učí je, jak důležití je pro nás naše
česká kultura a tradice. Mnoho změn se projevili v XX a XXI století, ale česká tradice jé ještě pevná a tak moc se nezměnila.
Divadlo je obdivováno, perníčky se ještě dělají a děti se radují
se Svatým Mikulášem. Co je důležité, aby dále a dále, naše tradice byly brané k srdci mládeže.

Vždy jsem byla (a jsem) velmi hrdá na českou kulturu. Ještě
více jsem vše ocenila, když jsem přišla do Brasilie. A domnívám
se, že tento názor sdílí i můj manžel – brasileiro, protože jedinou věc, co jsme brali po odchodu z Čech do Brazílie byly
knihy (ať technické, nebo spisovatelů, jako Němcová, Baar,
Jirásek, Rais, Hálek, Kožík – musela bych jmenovat ještě mnoho spisovatelů a nestačil by mi papír…) a to bylo také to, co
jsem dostávala i nadále z Čech. Jak se říkalo za mě – Já mám
knih jako mnich, ale já vím, co je v nich…
Velmi jsem vítala rok 1989, tak jako moji ostatní spolužáci
v Čechách a velmi svědomitě jsem se věnovala podrobnostem o životě, novém – dostávala jsem noviny, všech typů…
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Johanna de Faria Cardoso
(69 let, zubařka)

S koncem komunismu v Evropě v roce 1989, skončila taky nesvoboda a strach. Nikdo už nesměl lidém rozkazovat co smý
a nesmý dělat. Udělalo se mi to jasno v roce 2008, když jsem
navštívila Prahu a část České republiky. Mohla jsem to zjistit
když jsem mluvila s lidma v obchodech, na ulici a v hotelách.
Většina lidstva se cítila ulevěná že už nemusí žít pod diktatuře.
Zdá se mně, že to byl ohromný pokrok pro Český národ.
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Jak je to nyní… Můj vnouček, Milan, 5 let, „studuje češtinu”
a tak mám možnost ještě více vidět změny, a těch, mohu-li to
říct, je „habaděj…” Co já nejvíce vítám je to, ze nejenom se učí
češtinu, ale i „vaří” česká jídla, třeba perníčky se dokonce zdobily cukrovým sněhem, zpívá česky a prý velmi dobře (já neslyším), strašně rád se dívá na DVD, jeho oblíbený film je Kryštof
Kolumbus v češtině, dělá panáčky, zdobil vejce o velikonocích,
ba dokonce viděl Mikuláše a jeho pomocníky… opět, kdybych
vše psala, nevešlo by se to do zpráv… A zde je třeba poznamenat, že obdivuji, co se v Čechách dělá pro děti, dokonce se zachovávají i zvyky (o velikonocích – hody, hody doprovody… )
jinými slovy, byla jsem hrdá na to, že jsem Češka, ale dnes, po
těch věcech, kterých mám možnost sledovat, nejde napsat,
jak jsem hrdá dnes a jsem vděčná všem, na prvním místě
Doně Kláře, kteří umožňují vše vidět, prožívat, sledovat…
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Jiří Nečas – myšlenky,
vzpomínky a současnost

Rozhovor s výtvarníkem a bohemistou Jiřím Nečasem
Alice Hanáková | lektorát Bonn, Německo
Co nám říkají příběhy druhých? Kam nás vedou? Slýcháme a čteme o jejich životě. Inspiruje nás to,
poučí, zaujme a přivede k zamyšlení nad vlastním životem?
Ti, co se vydali opodstatnit svou existenci do zahraničí, mají bohatší život? Přinejmenším měli možnost
naučit se v autentickém prostředí cizí jazyk, někteří i více. Dospěli ke zkušenostem, kterých ti, co zůstali,
nikdy nedosáhnou? Vzniká tedy mezi nimi dělící propast nabytím rozdílných zkušeností v důsledku života
prožitého zde a těch druhých tam v cizině? Jaký to byl a je život za hranicemi vlasti, jak se vyvíjel a jak se
proměnil vztah ke vzdálené rodné zemi? Otázky se kupí. A může se člověk vlastně vrátit zpět, když jednou
odešel a hledal smysl svého života v jiné či v jiných zemích? S čím by se asi setkal po návratu zpět?
K těm, co více než polovinu svého života prožili v zahraničí, patří i Mgr. Jiří Nečas, Ph.D., výtvarný umělec,
bohemista a pedagog.

portrét

Narodil se v Brně v roce 1955. Dva roky po studiích
výtvarného umění a češtiny na Univerzitě Palackého
v Olomouci (1974–79) odešel do Polska na poznaňskou univerzitu, kde složil rigorózní zkoušku, vybudoval a vedl katedru bohemistiky, vyučoval češtinu a vědecky pracoval (1981–1996). Vedle profesní dráhy
jazykovědce a pedagoga se paralelně rozvíjela i jeho
umělecká dráha – grafika, malíře a sochaře. To byla
i jeho hlavní profese v 90. letech po odchodu do Německa. Od roku 1997 žije v Sankt Augustinu u Bonnu
a od roku 2008 je učitelem výtvarné výchovy a teorie
výtvarného umění na elitní internátní střední škole
Landschulheim am Solling v Holzmindenu. Kresba
a malba jsou stále centrem jeho vlastní umělecké
tvorby, pro kterou nachází inspiraci ve filozofii, literatuře a hudbě 20. století. Jeho obrazy byly vystaveny
na bezpočtu výstav v Česku, Polsku, Německu, Nizozemí a jiných evropských zemích.
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V následujícím rozhovoru nepůjde jen o vzpomínky
a srovnání se současností. Jiří Nečas v něm odhalí svůj
myšlenkový i pracovní svět, který se vytvářel a vyvíjel během jeho života ve třech zemích – v Československu do začátku 80. let, v Polsku do poloviny
90. let a poté až do současnosti v Německu. Sám
sebe označuje za „kreslíře slova“, a to jistě neplatí
jen pro jeho část profesního života jako výtvarného
umělce.
Jiří, váš život plyne ve znamení umění – vlastní
umělecké tvorby a výuky umění a výtvarné výchovy
na prestižní střední škole. Co vás k umění, ke grafice
a malbě přivedlo? Silný podtext je dán i hudbou. Je to
pouze Janáček, kdo vás ovlivnil?

Ale pro můj umělecký vývoj měla mnohem větší význam
jiná hudba. Anton von Webern mi ukázal, že je možné během několika minut a jen s omezeným počtem not vytvořit dokonalou skladbu. John Cage mi otevřel oči pro náhodu a ticho. Je to vlastně vliv asijského myšlení, ke kterému
jsem měl vždy velmi blízko, ale on to pro nás Evropany
i teoreticky zdůvodnil. Navíc je to Morton Feldman s jeho
minimálními obměnami struktur a melodie. I když mám
velkou sbírku hudby 20. století, té evropské, americké, ale
i z Asie, jsou to tito tři, kteří mě dovedli v myšlení o umění
nejdále.
Lze říci, že jsem celý život kreslil, poslouchal hudbu a četl
poezii a filozofii. Nic jiného také ani neumím a nic jiného
jsem nikdy také dělat nechtěl. Práce na univerzitách i dizertace byly pouze vedlejší záležitosti, které mi ale dovolovaly tříbit mé myšlenky a názory. Léta jsem byl v Polsku
i Německu také výtvarníkem z povolání, i když jsem spolupracoval s různými uměleckými skupinami nebo byl
činný jako kurátor výstav ve třech zemích, sloužilo mi to
opět k reflexi, jak já vidím umění a svět a jak to vidí ti druzí.
Neboť potřebuji vždy dost času na myšlení, trvalo to také
dlouho, než jsem přijal místo na škole, kde je výtvarná výchova jako maturitní předmět. A protože jsem se ve svém
životě zabýval kresbou, grafikou, malbou, sochařstvím
a v poslední době autorskými knihami, mohu se v umění a přibližování umění studentům pohybovat s jistotou
náměsíčníka. Vím, že je to vždy velmi úzká šňůra, na které
balancuji, ale vím také, že nespadnu do hloubky. Není takové hlubiny, kterou bychom uměním nemohli probádat
a procítit. Moji studenti, které k maturitě připravuji, jsou
z různých zemí. Z Evropy, Ameriky a Asie. To mi dává možnost poznávat myšlení a cítění lidí z nejrůznějších koutů
světa a je to pro mne obohacení mého vlastního vnitřního
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Lo-Shu 1, 9 prací, tiskařská barva na plátně, 2002,
600 x 800 mm (© Galerie Brno, 2006)

života, a proto je to tak krásná práce. A pokud se mi podaří v nich najít náležitou výtvarnou metodu pro vyjádření
jejich myšlenek a pocitů, je to ještě krásnější. Znamená to
sice pracovat s každým individuálně, ale to při početně nevelkých třídách je možné.
Jak hluboce po těch letech života v zahraničí ve vás
zůstala čeština? Vy jste ji studoval, byl to také v Poznani váš obor, který jste vyučoval na univerzitě. A nyní?
Je teď východiskem pro vaši výtvarnou tvorbu? Jaká
je „cesta“ vaší češtiny?
Snažím se vždy myslet v jazyce té země, ve které se právě
nacházím. Není to jednoduché, ale jde to dobře. Proto lze
říci, že jsem o umění vždy myslel v tom jazyce, kde jsem
bydlel. Nyní myslím skoro výhradně německy, ale třeba
jména ptáků, kteří poskakují po zahradě, používám pro
sebe v češtině, protože nepovažuji za nutné je znát v němčině, mohu se bez toho obejít. Samozřejmě že udržuji díky
četbě i kontakt s jinými jazyky, i když je v běžném životě
nepoužívám, ale brousí to úsudek a dovoluje se pohybovat v různých jazykových a tedy i myšlenkových strukturách. Je to pouze obohacení. Cesta mé češtiny je tedy stále ještě schůdná, i když vím, že spousta neologizmů, které
jsou nyní běžně používány, mi již dělají problémy hned
vědět, co je tím myšleno.
Na fakultě v Poznani nešlo jen o výuku jazyka, ale i o výklady starých slov používaných při překladech prvních biblí
do polštiny. Spolupracoval jsem totiž i s vědci z Polské akademie věd, a to bylo to nejkrásnější, jít slovům jakoby na
kořen. S tím pak i souvisela moje dizertace o česko-polské
homonymii.
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Janáček je pro mne propojení k emocím spojeným s Moravou, jeho nářečími, lidským osudem a jeho krásnou, ale
nesnadnou hudbou. Při poslechu Jenůfy vždy pláči, doma
i v opeře, je to tak konstantní, že mám z toho někdy i strach.
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Slova mne opravdu fascinují, většinou v kratičkých kontextech.
Vyhledávám fragmenty vět v literatuře i filozofii, které reflektují svět, kosmos a život, podobně jak to cítím i já. Použil jsem texty mnoha spisovatelů, básníků, filozofů. Například Mallarméa, Horáce, Gunnara
Ekelöfa, E. E. Cummingse, J. L. Borgese, Artura Rimbauda,
J. R. Jiméneze, Seneky, Koperníka, W. C. Williamse a jiných.
Používám vždy text v originále a pak v německém překladu. Slova nechávám ve větách a doplňuji je svými na ně
reflektujícími kresbami nebo trhám slova na jednotlivá písmena. A jsou i knihy pouze z písmen volně pohozených
na stranu knihy a v každém jazyce, který tato písmena používá. Je možné z nich uspořádat jistý počet slov nebo vět.
O tu univerzální sílu písmene a slova mi tu jde. Dlouhá léta
se věnuji i čínskému kosmologickému systému v magickém čtverci Lo Shu. Udělal jsem již dvě knihy na základě
primárních čísel, abych ukázal, že veškeré úsilí umělce je
nesmyslné, protože to není nikdy k ukončení, neboť ta
řada je nekonečná a život je příliš krátký.
Snad jste nevědomky otevřela Pandořinu skříňku a nyní
nebudete vědět, kam dřív.
Ano, asi máte pravdu. Takže raději začneme
z nového soudku.
Jaké představy a pocity ve vás dnes vyvolají slova
Československo a Česká republika?
A když vyslovím větu: „Všechno je nadosah a přitom
tak vzdálené.“ Platí to pro váš vztah k Česku?
Chybí mi slovenština, a to velmi. Je to krásný jazyk s trochu
jinou myšlenkovou strukturou než čeština nebo polština.
Jednou jsem v Praze v hotelu po snídani ještě dlouho seděl a poslouchal, jak se skupinka slovenských mladých žen
baví. Bylo to sice ode mne zajisté neslušné, ale měl jsem
takovou radost po letech tento jazyk zase slyšet! Samozřejmě že je to opět sentimentální reakce, protože pokud si
vzpomenu na situace, do kterých jsem se stále dostával ve
svém mládí v totalitním systému, nechtěl bych z toho prožít ještě jednou ani minutu. Ani v češtině, ani slovenštině.
Co se vaší věty týče, je to sice pravda, že mnohé je nadosah a přitom opravdu velmi vzdálené, protože se vše vyvíjí,
a tím není tolik společných bodů, ale na druhé straně ty již
vzdálené zážitky spojené s totalitním systémem zůstávají
jako traumata v lidské duši, a ta nelze jen tak snadno vymýtit. Ale to platí pro Československo. Česká republika je
pro mne spojena vlastně jen s příjemnou dovolenou nebo
hledáním typických kulturních příkladů pro mé studenty.
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Do Prahy jezdíte na exkurze se svými studenty.
Co je zajímá?
Jakou formou jim ještě přibližujete Českou republiku,
kulturu, tamní život?
Především jim ukazuji tu směsici architektury, která je vedle sebe, aniž by se vylučovala. Nechávám žáky dotýkat se
gotického arkýře Univerzity Karlovy, aby měli i tuto haptickou zkušenost. Vedle je hned budova opery, ve které dirigoval Alexander von Zemlinsky. Ukáži jim i dům, ve kterém
žil E. E. Kisch, synagogy, Hradčany s přerůznou architekturou a sochou sv. Jiřího. Neopomenu ani kubistickou stavbu
Domu U Černé Matky Boží a sbírky moderního evropského umění, které výborně dokumentuje vývoj jak v Evropě,
tak v českých zemích.
Právě tato propojenost Čech s Evropou od gotiky do třicátých let dvacátého století je to, co studentům zdůrazňuji
na těchto uvedených příkladech a co je pro ně vždy nové
a udivující, protože o vývoji naší vlasti nevědí lidé v západní Evropě skoro nic, a ti mladí z různých kontinentů ještě
méně.
Protože je se mnou vždy ještě kolega němčinář, probádáváme stopy německo-jazyčné literatury a okruh kolem
Franze Kafky. Pro mne je ještě vždy velmi důležité jim vysvětlit vývoj protestantizmu v českých zemích a na Moravě. Hus, Chelčický, Komenský a další vývoj po třicetileté
válce. Naše internátní škola byla totiž v roce 1909 založena
čtyřmi reformními učiteli z Ochranova (Herrnhut v Horní
Lužici, pozn. aut.) a máme i vlastní ochranovský hřbitov
pro učitele.
Ale mládež je již taková, že si více váží dobrého jídla, piva
a společných zážitků s námi učiteli a tu kulturu chápou
pouze jako dodatek. Ale i tak zůstává v nich mnohé dobré
prožité a pochopené, to jsem již mnohokrát zjistil při maturitách.
A vy sám, jak často navštěvujete Moravu, odkud
pocházíte? Jsou i jiná místa, která jsou pro vás vašimi
kořeny nebo místy pro inspiraci, spojena s nezapomenutelnými vzpomínkami? Je v tom sentimentalita,
hořkost…?
Jezdil jsem do Brna ke svým rodičům. Po jejich smrti jsem
již necítil potřebu tam jezdit, protože se sentimentalita
mísila s hořkostí. Stále se mi totiž vracela otázka, jak by to
bylo, kdybych nemusel vlast opustit, ale to jsou otázky,
na které není odpovědi. Pronásledoval mne stále i vnitřní
strach, ba úzkost, že se náhle uzavřou hranice a já bych
se nemohl vrátit tam, kde právě bydlím. Hranice a jejich
překračování byly pro mne nepříjemné ještě léta poté, kdy
již hranice jako takové nebyly. Teprve první cesta s kolegou
a studenty do Prahy mne oprostila od těchto úzkostných
stavů. Inspirační zdroje nemám propojeny s konkrétními
městy, ale spíše s naší kulturou. Návštěva dobrého antikvariátu a možnost najít nějakou knihu, která mne obohatí,
nebo návštěva sbírek umění obnovují moji sounáležitost
a mé kořeny, které jsou kulturní a jazykové.
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Svou výtvarnou tvorbou z velké části vlastně oslavujete slovo. Je to tak?
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Pohled do výstavního prostoru výstavy Mezijazykové kresby v Galerii Brno (© Galerie Brno, 2006)

Tím, že jsem ve vlasti již jen jako turista, nemohu o tamním
životě rodin nic vědět, ale ze svých cest si uvědomuji, že mi
vždy vadí ta někdy až přehnaná komercializace. Nejlépe je
to vidět v Praze na Hradčanech a v židovských muzeích.
Mám také pocit, že trochu více památkové péče by nebylo
špatné. Unifikovaných budov mezinárodních obchodů je
dostatek i v jiných velkých městech Evropy.
Promiňte, dovolím si velmi citlivou otázku. Dokázal
byste se vrátit „domů“? Kde je vlastně váš domov?
To není jednoduché. Domov může být i tam, kde se člověk právě nachází, protože neseme v sobě vše nutné, pokud máme vnitřní klid a pocit sebedůvěry. Pro mne je to
to místo, kde jsou mé knihy, hudba a mé kresby. Tím, že
mám služební byt velmi daleko od trvalého místa bydliště,
dělím vše podle jistého klíče a je mi pak dobře v obou domech. Ale pro každého emigranta nebo exulanta zůstává
samozřejmě domovem to místo, kde vyrostl, kde se stal
člověkem, myslícím, cítícím a reflektujícím své okolí. Díky
odchodu však toto místo jako takové již neexistuje, je to
pouze ve vzpomínkách, někdy i romanticky zabarveno.
Proto nemá význam se nad tím zamýšlet, zda se člověk
vrátí zpět, protože se ne-li vše, pak mnohé změnilo v tom
okolí, jako i v nás samých. Do stejné řeky nevstoupíme nikdy dvakrát, to si člověk musí uvědomit, a pak je to snadnější k vydržení, jinak bychom byli totiž zmítáni romantickými představami nemajícími s realitou nic společného.
Proto bych i svůj návrat do Brna považoval za bláhový čin.
Hodně se toho změnilo – město, lidé, situace, dokonce jazyk se změnil. Měl bych stále pocit cizince ve vlastní zemi,
a to není nutné. Pocit turisty, který se v češtině domluví, je
mnohem lepší pro obě strany.
páté číslo | červenec 2013

Nechybí vám česká kuchyně?
Některá jídla mají pro mne propojení k dětství, ale sám je
neumím připravit, jsou tedy ve mně pouze jako vzpomínky. To co umím, připravuji si na Vánoce, ale jinak je moje
kuchyně propojena mezinárodně s vlivy různých zemí
a kontinentů. Jako jediná konstanta mi zůstává plzeňské
pivo, které si kupuji pravidelně.
Sledujete český sport, české sportovce?
Nejsem vůbec sportovně založen, a proto se nevěnuji sportu v žádné jeho formě. Jako kluk jsem byl v Brně
s otcem na stadionu Zbrojovky na fotbale, byl to tak strašný zážitek, mít kolem sebe tolik hlučných lidí, že jsem poté
preferoval pouze šerm, ježdění na kole nebo toulky po
horách. Navíc nečtu noviny, málokdy poslouchám rádio
a skoro nikdy se nedívám na televizi.
Tak, teď se pokouším v našem rozhovoru „navléci
novou nit“, ale nedaří se mi to.
Nevadí, příště si zavzpomínáme na české filmy, které bychom ještě jednou někdy chtěli vidět, jen tak pro radost
a sentimentálně.
To je skvělý nápad a lákavé téma. A k tomu se opět
bude vázat hudba, nejen filmová, ale také obraz, ten
snímaný kamerou… Mimochodem, fotografujete rád
či natáčíte na kameru? Ale tuhle otázku si necháme až
na to další setkání a rozhovor.
Děkuji vám za tento rozhovor.
Pozn.: Rozhovor byl zaznamenán lektorkou a autorizován
Jiřím Nečasem.
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Jak vnímáte změny v české společnosti a tamním
životě?
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Nezapomenutelné
zážitky v Ostravě
(projekt v rámci programu
Aktion, DZS)
Giorgi Gersamia, Rieko Nakamura,
Tamara Russkina, úvod Helena Hanžlová
Aktion, DZS

Cesta studentů do ostravského podzemí

Zkušená řešitelka mnoha projektů spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem, profesorka Hana Sodeyfi z Ústavu
slavistiky Vídeňské univerzity, iniciovala již třetí z řady projektů spolupráce mezi Vídeňskou, pražskou Univerzitou Karlovou
a Ostravskou univerzitou s názvem Po stopách společné kultury a jazyka v regionu Ostrava. Tato studijní cesta, které se zúčastnili
studenti češtiny spolu s pedagogy zmíněných vysokých škol, navázala na předloni realizovanou čtyřdenní odbornou exkurzi
na Univerzitu Karlovu v Praze s názvem Po stopách začátků univerzitní výuky češtiny a vloni spolupráce pokračovala projektem
na téma Vícejazyčnost ve výuce češtiny, respektive česká Vídeň.
Bližší informace o uvedených projektech včetně závěrečných zpráv jsou k dispozici na webových stránkách DZS, programu
AKTION ČR – Rakousko: http://hosting.workplace.cz/DZS/Aktion.nsf,12. 5. 2013.
Stopy společné kultury a jazyka objevili v Ostravě studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze: Giorgi Gersamia
z Gruzie, tři roky studoval bohemistiku v rámci Krajanského vzdělávacího programu, nyní je v 1. ročníku bakalářského studia;
Rieko Nakamura z Japonska, bohemistiku studuje již čtvrtým rokem, Tamara Russkina z Ruska, studuje bohemistiku pět
let, v současnosti je studentkou 1. ročníku navazujícího magisterského studia.

Odborná část konference byla velice bohatá, obsahovala
řadu velmi zajímavých a pro nás přínosných přednášek připravených vyučujícími z výše uvedených univerzit. Přednášky
zahrnovaly různé filologické a lingvistické disciplíny a každopádně byly hodně užitečné jak pro naše studium tak i pro náš
následný odborný život.
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Každopádně bychom Vám chtěli povědět o našich kulturních
zážitcích, které jsme v Ostravě za tu dobu zažili. Hned první
den jsme navštívili Ostravské divadlo, v němž byla uváděna
opera La Bohème, která uzavírala celý cyklus divadelních
představení před delší přestávkou. Musíme podzvednout vynikající kvalitu hry herců a báječnou atmosféru, která v opeře panovala. Opera hluboce zasáhla téměř každého diváka,
přestavení bylo tak dojemné, že jsme se na samotném konci
málem rozbrečeli.
Každopádně musíme ocenit, že pro nás co by hosty města
byla připravena krásná prohlídka, na které jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých věcí a nahlédli jsme do zákoutí Ostravy.
Stihli jsme i výstavu středověkého písemnictví, na které byly
vystaveny unikátní exempláře faximílií Bible Václava IV. a jiné
středověké písemné zdroje.
Rovněž jsme byli pozváni na setkání se starostou pro obvod
Ostrava-Poruba a kronikářkou Poruby dr. Šmajstrlovou. Musíme se přiznat, že poprvé jsme potkali tak příjemného, inteligentního a vtipného starostu. Moc jsme vděčni za pozornost
a dárky, které jsme dostali jak od starosty, tak i od ostravské
univerzity. Také se nám moc líbila přednáška o kronikách po-
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Na začátku bychom chtěli poděkovat organizátorům konference Výuka češtiny jako cizího jazyka, která se konala
v Ostravě v dubnu roku 2013, za krásně uspořádanou a připravenou kulturní akci. Této akce se zúčastnili studenti a vyučující
z vídeňské, ostravské a rovněž z pražské univerzity. Konference
se uskutečnila za podpory organizace Aktion, na organizaci
této akce se rovněž podíleli prof. Svobodová, doc. Gejgušová
(pedagogická fakulta Ostravské univerzity), prof. Sodeyfi (filozofická fakulta vídeňské univerzity). Ze strany pražské Karlovy univerzity se na uskutečnění akce podíleli dr. Hasil a doc.
Hrdlička. Konference obsahovala jak vědeckou část, tak i část
kulturní. Ostravskou skupinu zastupovali studenti pedagogické fakulty, vídeňskou tvořili studenti jak rakouští, tak i čeští, studující v Rakousku, třetí skupinu jsme představovali my,
studenti oboru Čeština pro cizince Univerzity Karlovy v Praze.
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jednávajících o obvodu Ostrava-Poruba včetně prohlídky této
zajímavé čtvrti, při níž jsme se dozvěděli o krásách a zajímavostech celé této oblasti.
Velkým překvapením a nečekaným zážitkem pro nás byla rovněž návštěva hutě ve Vítkovicích. Když jsme celou tuto oblast
spatřili poprvé, první co nás napadlo, byla myšlenka využít
tuto silně průmyslovou zónu jako autentické pozadí pro nějaký apokalyptický film. Ovšem po kompletní prohlídce tohoto
výjimečného místa jsme se do všeho více vcítili a ve všem jsme
našli určitou specifickou krásu.
Velký dojem v nás rovněž vyvolal Vítkovický zámek. Pro nás
bylo velmi milé, že díky organizátorům konference a vedení
zámku se nám podařilo celý zámecký komplex navštívit zevnitř. Celou prohlídku jsme měli zpestřenou vynikajícím průvodcovským doprovodem. Příjemně nás překvapila jak krása
samotného zámku tak hlavně vkus jeho majitele. Shodli jsme
se na tom, že velmi zajímavé je samotné dispoziční řešení
celého zámku, kdy každá místnost je vyzdobená v určitém
vlastním stylu, přičemž žádný styl se neopakuje a tím pádem
je každá místnost jedinečná a všechny dohromady jsou neopakovatelně krásné.

Ostravští vyučující a studenti byli tak laskaví, že pro nás uspořádali nezapomenutelnou vycházku na haldu Emu, odkud
se otevírá nádherný pohled na celou Ostravu a její okolí.
Z vrcholu Emy jsme dokonce viděli i Beskydy. Za hezčího slunečního počasí je odtud podle místních obyvatel vidět i slovenské Tatry. Halda je zajímavá i tím, že je neustále vevnitř
teplá, tím pádem ani v zimě se na ní nedrží sníh a díky tomu
všemu se zde uchytila i specifická flóra.
Máme velkou radost z toho, že se nám podařilo zúčastnit se
této výjímečné akce. Poznali jsme hodně milých a pohostinných lidí. Zpřátelili jsme se nejenom s milými Ostravany, ale
i s našimi kolegy z Vídně. Někteří z nás byly v Ostravě už vícekrát, nicméně každý našel ve městě něco nového a důležitého pro svůj další rozvoj. Každý jsme Ostravu poznali ze svého
vlastního úhlu pohledu.
Příští rok se těšíme na setkání v Praze. Rovněž i my se pokusíme
pro naše hosty připravit co nejvíce zajímavý program.
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Nejkrásnější české slovo – autentické střípky studentů

Lenka Froulíková | lektorát Nancy, Francie

Michelle
Tmavomodrý je hezké české slovo protože barva modrá se mi
moc líbí. Toto slovo je poesie.
Marie-France
Hodně slov se mi líbí v češtině:
nebe protože letí nad světem
mouka protože je měká a bílá
miška protože kouká
tma protože je krasně tmavomodrá
zvon protože hlasitě zní
komár protože strachem utiká
mír protože je sen
Aurore L.
Mi se líbí hudba protože mám ráda klassickou hudbu, hrám
na kytaru a batterii. Mi se líbí hudba protože to je malé slovo.
(pozn. autorky: batterie ve francouzštině znamená bicí)
Isabela
Líbí se mi slovo hřib. Protože ho nikdo neumí vyslovit.
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Emmanuelle
Líbí se mi mnohý český slovy. Mám ráda slovo samozřejmě
protože to je dlouhé slovo a je hezký. Mám ráda také kočka.
Český jazyk je velmy hezký jazyk, se moc mi líbí, ale český
člověky mluví velmy rychle.
Eva
Je to slovo rarášek.
Aurore S.
Mi se líbí mnohé české slovo. Myslím, že mi se líbí slovo
divadlo. Divadlo je hezké, originalní slovo. Mi se líbí mluvit
divadlo.
Viktoria
Se mi líbí české slovo procházka, protože to je krásné slovo
a mám ráda odpoledne chodit na procházku.
Walerian
Moc se mi líbí slovo knedliki.
Denise
Moc se mi líbí slovo divadlo, protože je tolko v tomto jazyce.
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Písemný úkol zadaný v hodině českého jazyka, studenti
v zimním semestru 3. ročníku odpovídali na téma:
Jaké české slovo se vám líbí?
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zkušenosti
a studie

6.

Fonetický plán ve výuce češtiny
u francouzsky mluvících studentů
Pavla Zelená | lektorát Paříž – Sorbonna, Francie

Každá učebnice češtiny pro cizince vždy nějakým způsobem seznamuje studenty se zvukovým plánem češtiny.
Učebnice se však často věnují pouze teorii a samotný nácvik výslovnosti opomíjejí. Když už v učebnicích naleznete
výslovnostní cvičení, jsou většinou zařazena jen v počátečních lekcích. Zde velice záleží na aktivním přístupu učitele,
který nesmí opomíjet procvičování výslovnosti ani v pokročilejším stadiu výuky. Je důležité si uvědomit, že není podstatné, aby student dokázal správně vyslovovat jednotlivé
hlásky (což se většinou trénuje na počátku), nýbrž je musí
dokázat pospojovat ve srozumitelné celky. Učitel se tedy
nemůže věnovat jen segmentálním jevům (souhlásky, samohlásky), neměl by opomíjet ani suprasegmentální jevy,
které jsou stejně důležité jako jevy hláskové (v případě francouzských studentů zejména umístění slovního přízvuku,
asimilaci znělosti, neutralizaci znělosti, užití rázu a větnou
melodii).

se musí uskutečnit před seznámením s podobou psanou.
V rámci konstituované fonetické vědy se vytvořila i mezní
disciplína ležící mezi lingvistikou a didaktikou cizích jazyků – korektivní fonetika.2 Během 20. století se střídají
vlny příklonu k fonetice a odklonu od ní, v rámci různých
metodických směrů (každý z nich zaujal k fonetice určité
stanovisko).3

Učitel – první žákův vzor
Základem úspěchu při osvojení české výslovnosti je dobrý
učitel, který zastává při výuce výslovnosti nezastupitelnou
roli. Učitel by měl mít na paměti, že musí svým studentům
ukázat, že zvuková forma úzce souvisí s významem jednotek i se smyslem celých výpovědí, a proto není zbytečné se
jí věnovat. Měl by mít sám dobrou výslovnost, měl by velmi
dobře znát teorii (v našem případě českou a francouzskou
aplikovanou fonetiku). Učitel musí umět rozpoznat a klasifikovat chyby žáků, citlivě je opravit a nabídnout adekvátní
řešení k odstranění. Chyba je sice nedílnou součástí vytváření dovedností, ale opakováním stejné chyby hrozí její
zakonzervování. Ke každému výslovnostnímu jevu by tedy
vyučující měl ovládat několik typů cvičení. Je důležité se věnovat výslovnosti pravidelně, avšak jen několik málo minut.
Učitel nesmí studenty přetěžovat neúměrnou náročností,
je nutné, aby bylo od studenta požadováno to, čeho je relativně schopen, neúměrné nároky demotivují. Zde bohužel
nemůže být nedostatek specifického nadání beze zbytku
nahrazeno pílí, i drobný úspěch u foneticky nenadaného
studenta si tedy zaslouží ocenit.

Malý historický exkurz
Zaměření se na výslovnost se dostává do popředí zájmu
při studiu cizích jazyků (a to jak v receptivní, tak i produktivní formě) počátkem osmdesátých let 19. století, kdy nastal
zásadní obrat i v samostatné didaktice cizích jazyků.1 Jako
reakce na zkostnatělou tradiční gramaticko-překladovou
metodu vzniká tzv. reformní hnutí, které proklamovalo
důležitost ústních dovedností (byla zde snaha při způsobu
učení se cizím jazykům kopírovat způsob, kterým se dítě učí
jazyku mateřskému). V tomto hnutí se v rámci přímé metody prosazovalo, že výslovnost je prvním krokem při rozvoji
ústního projevu, a seznámení se zvukovou podobou jazyka
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1| Do této doby převládala gramaticko-překladová metoda a výslovnost se zohledňovala jen okrajově (nebo vůbec ne), zpravidla ve
vztahu k pravopisu.
2| Obecně se rozlišují tři modely korekce – metoda artikulační, metoda náslechu modelů a metoda fonologických opozic. Více Fenclová, 2003, s. 28–31.
3| Více o proměnlivosti zájmu o zvukovou podobu jazyka a zejména o výslovnost v historii studia jazyků (tradiční a přímé metody,
audioorálnímetoda,kognitivnímetoda,SGAV,komunikativnípřístup,
alternativní metody – tichá metoda, komunitní metoda, přirozená
metoda, pohybová a sugestopedická metoda) viz Fenclová, 2003,
s. 9–60.
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Základní podoba jazyka je podoba mluvená, psaná
je od ní vždy odvozena. Nácvik výslovnosti je tedy
základem aktivní znalosti jazyka a je mu třeba při výuce věnovat značnou pozornost. Učitel musí myslet
na skutečnost, že rodilí mluvčí bývají vůči nedostatkům ve výslovnosti méně shovívaví než vůči gramatickým chybám (Andrášová, 2007, s. 79), a opravovat
tak závažné chyby ve výslovnosti během celé hodiny.
Jazykový projev cizince se může stát kvůli nesprávné
výslovnosti nesrozumitelným i přesto, že cizinec dosáhl vysoké gramatické a lexikální kompetence.
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Problémy ve výslovnosti u francouzsky mluvících
studentů

C, Č [c, č] – tyto hlásky ve francouzštině neexistují, jedná
se o poziční varianty [ts], [tš].

Když začátečník slyší hlásku jiného jazyka, interpretuje ji
prostřednictvím fonologického systému jazyka mateřského. Potíže s výslovností lze tedy předpokládat u hlásek,
které student ze své mateřštiny nezná. Problémy ve výslovnosti činí i tzv. negativní transfer (vliv mateřského jazyka).

Vyslovit skupinu více souhlásek je pro Francouze krajně namáhavé – např. Brno vysloví jako [berno], mají sklon buď
mezi jednotlivé souhlásky vkládat samohlásky, nebo skupiny zjednodušit, nebo hlásku vypustit. Je proto nutné se
věnovat i slabikotvorným hláskám.

Čeština a francouzština mají odlišné fonologické systémy,4
a to především jiný vokalický systém. Podle B. Hály se žádná
francouzská samohláska nekryje s českou, a to ani artikulací, ani akustickou podobou (Hála, 1960, s. 74). Ve standardní
francouzštině se rozlišuje 16 vokálů,5 francouzština pracuje
s opozicemi ústní/nosová samohláska a otevřená/zavřená
samohláska (studenti mají tendence rozlišovat i české vokály na otevřené a zavřené). Čeština má vokálů pouze 10
(pět krátkých a pět dlouhých, dlouhé [o:] se vyskytuje jen
u slov přejatých). Příznačným distinktivním rysem českých
vokálů je opozice krátká/dlouhá, což je ve francouzštině redundantní. Kontrast vokalické kvantity činí problémy i pokročilým studentům. Nerespektování krátkých a dlouhých
samohlásek značně ztěžuje studentům komunikaci. Pro
studenty je matoucí i grafický zápis, čeština totiž v různých
typech textů ignoruje diakritická znaménka, tedy i značení délky – sms zprávy, e-maily, názvy webových stránek,
jména na dresech sportovců apod. (Šimek, 2012, s. 131).
Nejlépe je začít procvičovat kvantitu na minimálních párech (cvičení typu valí – válí). Zvláštní pozornost musí být
věnována grafému „ě“,6 který má několikeré použití ve výslovnosti – tě, dě, ně [ťe, ďe, ňe]; bě, pě vě [bje, pje, vje];
mě [mňe]. Vlivem negativního transferu mají francouzští
studenti tendenci nevyslovovat koncové souhlásky, neboť
francouzština se vyznačuje silnou fonetickou redukcí na
konci slova.

Co se týče suprasegmentálních jevů, je potřeba studenty
upozornit na postavení přízvuku na první slabice (francouzština klade oproti češtině přízvuk na poslední slabiku).
Dále mají francouzští studenti tendenci rozlišovat hlásky
znělé a neznělé v postavení na konci slov, je nezbytné tedy
poukázat na neutralizaci protikladu znělosti na konci slov.

H [h] – v některých francouzských nářečích se hláska [h]
vyslovuje, ve standardní francouzštině nikoliv;8
CH [x] – spřežku „ch“ nalezneme i ve francouzštině, francouzský student však slabiku „cha“ přečte jako [ša];9
S [s] – grafém „s“ označuje ve francouzštině hlásku [z];
Ť, Ď, Ň [ť, ď, ň] – kvůli neexistenci kontrastu v mateřském
jazyce je studenti ztotožňují s alveolárami t, d, n (rozdíl mezi
nimi je v místě tvoření), situaci dále ztěžuje i grafický zápis –
hlásky [ť, ď, ň] píšeme před grafémy „i, í, ě“ bez diakritického
znaménka;10
R [r] – česká a francouzská hláska [r] se liší místem tvoření
(ve francouzštině „r“ dorzální, v češtině „r“ alveolární);
Ř [ř] – tako typicky česká vibranta má dvě poziční
varianty – znělou (v pozici mezi vokály) a neznělou (artikulačně snazší);11
páté číslo | červenec 2013

K nácviku fonetických dovedností se postupuje směrem
od percepce k produkci. Nejprve tedy následují cvičení receptivní/apercepční (poslech)12, poté se přistupuje ke cvičením imitačním (reproduktivním), kde se již cvičí výslovnost slyšeného. Dále jsou zařazena cvičení na produktivní
osvojení celé zvukové podoby jazyka (více Hendrich, 1988,
s. 163–170).
4| Obecné poučení o češtině viz Palková, 1994. Obecné poučení
o francouzštině viz Béchade, H.-D., 1992; Léon, P., 2011.
5| Existují i názory, že ve francouzštině existuje 144 vokálů, druhým
extrémem je 11 vokálů. Carton, 1974, s. 62.
6| Jedná se o jediný grafém, nad kterým se může vyskytovat čárka
i háček. Studenti (a to nejen ti francouzští) mají tendenci psát čárku
nejen nad samohláskami, ale i souhláskami, jelikož je mate tištěná
forma tvaru háčku (ť, ď), jež se podobá více čárce než háčku.
7| K vizualizaci artikulačních pohybů, což některým studentům může
velice pomoci, jsou v příručkách uváděny artikulační diagramy
– somatický boční průřez ústní dutinou s naznačením místa artikulace dané hlásky a také zobrazením polohy rtů.
8| M. Zíková navrhuje představit tuto hlásku jako „artikulovanou
z plných plic“, i když se„h“ tvoří v hrtanu. V praxi se osvědčuje fixovat
produkci této hlásky na plíce: hláska vzniká vytlačením vzduchu plic
a „prohnáním“ vzduchu přes hlasivky (což je užitečné demonstrovat dlaní tlačící na hrudník). Další možností je přirovnat „h“ k nějaké
neverbální situaci („jako byste chtěli zvracet“), z níž studenti dokážou adekvátní zvuk vyvodit. Zíková, 2012, s. 120.
9| Jako velice prostý a účinný způsob, jak studenti vysloví „ch“, je manuální vytlačení hřbetu jazyka proti měkkému patru pomocí prstu.
Zíková, 2012, s. 121.
10| I pokročilí studenti si často stěžují, že rozdíl mezi„ti“ a„ty“ neslyší. Cizinec určité vlastnosti zvuku, které jsou v češtině relevantní, nevnímá,
protože v jeho mateřštině relevantní nejsou, jedná se tzv. fonologickou hluchotu (například rozlišení nominativu a akuzativu maskulin – studenti X studenty). Je nepřesné, když řekneme, že student
určité vlastnosti hlásky„neslyší“, on je není schopen rozeznat, vnímat
tyto vlastnosti jako podstatné, jedná se tedy o nedostatečnou percepci. Fenclová 2003, s. 65–66.
11| Pro správný nácvik „ř“ by měl student stisknout zuby na sebe, našpulit rty a jemně polohlasem nebo šeptem vyslovovat hlásku„r“.
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Konsonantický systém se českému podobá daleko více než
vokalický. Francouzští studenti však mají potíže s typicky
českými hláskami. Učitel se musí zvláště zaměřit na nácvik
výslovnosti následujících hlásek7:

Některá cvičení a techniky používané k rozvoji
fonetických dovedností
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Závěr

Při nácviku výslovnosti se mi nejvíce osvědčily rytmizované
texty (zejména dětské básničky a říkanky)13 a texty zpívané,
mezi studenty je oblíbená i tichá pošta („arabský telefon“).
Učení se nazpaměť krátkých rytmizovaných textů také
velice dobře fixuje správnou výslovnost. Důležité je cvičit
výslovnost často a krátce a připravit pro studenty co nejpestřejší aktivity, aby tak lépe odpadl stud a strach.

Učitel musí mít na paměti, že každý student má jinou
schopnost sluchového vnímání a rozlišování zvuků, osobní zkušenost každého studenta s výukou cizích jazyků je
také různá, svoji roli v nácviku výslovnosti hraje i schopnost
zvládnutí mateřského jazyka (vady řeči v mateřštině se projevují i v cizích jazycích). V rovině výslovnosti se projevují
i osobnostní charakteristiky jedince (jeho temperament,
motivace etc.). Učitelé si musí být vědomi, že zvládání výslovnostních a prozodických dovedností při učení se cizímu jazyku je dlouhodobý úkol, který vyžaduje z učitelovy
i studentovy strany trpělivost a vytrvalost. Fonetické dovednosti se podle M. Fenclové (2003, s. 81) bohužel nerozvíjí kontinuálně a vzestupně (s čímž mohu jedině souhlasit),
ale střídají se tu momenty vzestupu, stagnace i ústupu.

Základní cvičení:

Seznam literatury

poslouchejte a opakujte;14
poslouchejte a doplňte písmeno;
vybírejte z možností;
poslouchejte a seřaďte;
odezírejte (nutno používat slova, která se artikulačně
výrazně odlišují);
napište, kolikrát jste danou hlásku v určitém textu 		
slyšeli;
diktát – při nácviku správné výslovnosti se učitel
nevyhne i studenty neoblíbenému diktátu, který
slouží hlavně pro upevnění znalostí mezi psanou
a mluvenou podobou řeči, vzájemné střídavé
diktování i mezi samotnými studenty má pozitivní
účinek v tom, že si uvědomí nutnost výslovnostní
sebekontroly;
hlasité čtení – texty určené k nácviku fonetických
dovedností musí být vybírány s ohledem na úroveň
znalosti jazyka, pro začátečníky vybíráme texty
jednodušší, neboť když student čte neznámý text,
čte velice elementárním způsobem, čte bez
porozumění;
expresivní četba za použití všech prozodických
prostředků, dramatizované výstupy;
spontánní produkce promluv, kde student aplikuje
komplexní řečové dovednosti (výhodné – jak pro
studenta, tak i pro učitele – je tyto promluvy
nahrávat, chyby na suprasegmentální rovině se
obtížněji zachycují);
jazykolamy (jen jako zpestření výuky, nejsou vhodné
pro vlastní nácvik výslovnosti, neboť se v nich
hromadí většinou jen jeden jev, což není pro jazyk
přirozené).
12| Poslechem rozumíme recepci mluvené řeči, je důležité rozlišovat
schopnost vnímat/rozlišit (percepci) a schopnost slyšet. Schopnost
slyšet předpokládá aktivizaci sensoriálních mechanizmů, schopnost percepce předpokládá aktivizaci kognitivních a lingvistických
mechanizmů (Fenclová, 2003, s. 64).
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Béchade, H.-D. : Phonétique et morphologie du français moderne et contemporain. Paris 1992.
Carton, F.: Introduction à la phonétique du français. Paris
1974.
Fenclová, M.: Fonetika francouzštiny jako lingvodidaktický
problém. Praha 2003.
Hála, B.: Fonetické obrazy hlásek. Praha 1960.
Hedbávná, B. – Janoušková, J. – Veroňková, J.: Výslovnost
češtiny u cizinců – poznámky k metodám výuky. In. Sborník
asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2007–2009.
Praha 2009, s. 27–34.
Hendrich, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků. Praha 1960.
Léon, P.: Phonétisme et prononciations du français. Paris 2011.
Palková, Z.: Základní kurs české výslovnosti (pro cizince). Praha
1989.
Palková, Z.: Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem
do oboru. Praha 1994.
Šimek, J.: Některé neobvyklé problémy při osvojování českého
hláskového systému cizinci. (Ne)problematický vztah „hláska
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slovanských a asijských jazyků. In. Sborník asociace učitelů
češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2012. Praha 2012, s. 113–
128.

13| Nejen dětské říkanky naleznete na http://www.logopedonline.cz/
ke-stazeni.html, 20. 4. 2013.
14| Velkou zásobu slov a textů naleznete ve skriptu (Palková, 1989),
které je určeno zahraničním studentům češtiny.
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Učitel by měl dbát na to, aby studenti slyšeli různé mluvčí,
neboť hrozí, že si student zvykne jen na svého učitele a má
následně problémy porozumět jinému rodilému mluvčímu; B. Hedbávná, J. Janoušková a J. Veroňková tento jev nazvaly „syndrom všemu rozumějícímu učitele“ (2009, s. 33)
a upozorňují na to, že mezi učitelem a studentem vzniká
podobný vztah jako mezi matkou a malým dítětem – rozumí mu téměř vždy, i když ostatní vůbec netuší, o čem mluví.
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Glosa

Supí cestou aneb
Jak tbiliští češtináři
značili horskou
cyklostezku
კარგი
დღე

Věren zásadě, že moment očekávání má být zákonitě
vystřídán momentem zklamání, uvedu hned na začátek,
že supi z titulku i z názvu stezky mají máloco společného s mrchožraním vyčerpaných cykloturistů. Sup – totiž
ten bělohlavý (Gyps fulvus, gruzínsky orbi) – nejen že jižní Gruzií s chutí přelétá, ale navíc se stal i jejím jakýmsi
erbovním ptákem. Právě v kraji Khvemo Kharthli (Dolní
Ibérii), prostírajícím se na jih od Tbilisi směrem k arménské
a ázerbájdžánské hranici, se první sídlo místních vladařů
jmenovalo Orbis ciche (Supohrad, pozdější Samšvilde).
A není divu, že i vladaři sami si nemohli pomoci a jmenovali se hned Orbeliové (ve zlatém věku gruzínského
středověku ve století dvanáctém) a hned zas Orbelianové
(ve věku stříbrném o čtyři sta let později). Cílem skupiny
dobrovolníků – češtinářů ovšem nebyly ornitologické radovánky, nýbrž vyznačení první dálkové horské cyklostezky v Gruzii.
Klíčovým se ukázalo získat podporu české ambasády ve
Tbilisi (zvláště a jmenovitě tehdejšího zástupce velvyslance pana Miroslava Koska) a koalice etnických menšin Mnohonárodnostní Gruzie. Právě díky nim se podařilo
vyznačit a vydáním bilingvního (gruzínsko-anglického)
průvodce pokud možno zveřejnit trasu, procházející z historického centra gruzínské metropole, od sirných lázní
(díky nimž Tbilisi – gruzínské Teplice – získalo své jméno),
k arménské hranici a k Šulaveri nedaleko od nich. Přibližně stopadesátikilometrová trasa prochází polními, lesními
(občas i skalními) cestami napříč gruzínským krajem Dolní
Kharthli, turisty dodnes asi nejopomíjenějším. A to i přesto, že nabízí záviděníhodnou pestrost krajinnou i kulturní.
Smíšené lesy pod bradlovým hradem v Kodžori střídají
stejně smíšená políčka údolí řeky Algethi, skalnatý kaňon
řeky Chrami černozemní plošina Disveli, bolniské vinohrady předhůří velebného Lalvaru. Na cestě nemineme
kostelík s hrobkou gruzínského zemana, padlého v per-
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Obálka cykloprůvodce

ských službách na afghánském Kandahársku (po třech
stech letech se ocitají gruzínské jednotky hrou osudu
na stejném místě), hrázděné domy švábských kolonistů
v městečku Bolnisi (bývalém Katherinenfeldu) s okolními
vinohrady, vzdělávanými po staletí místními muslimskými
Ázerbájdžánci, bolniskou siónskou katedrálu s nejstaršími
dochovanými starogruzínskými nápisy (kromě Palestiny
ovšem), datovanými vládou perského šáha do pátého
století i klášter Chorakert s nejpůsobivějším arménským
apoštolským chrámem na území Gruzie. Ubytovat se můžeme ve vesnicích (či stanovat u vesnic), kde kromě Gruzínů žijí i Arméni, Ázerbájdžánci, Rusové, turkofonní Řekové
(tedy ti z nich, kteří neodešli v časech rozvratu do historické vlasti) i nedávní uprchlíci z Abcházie (včetně Svanů).
Cyklostezka vychází ze současného hlavního města Gruzie a končí pod Šulaveri na dohled od mohylových vršků
s pozůstatky nejstarších neolitických osad. Tedy od centra
současné kultury k místům, kde se kultura (v prvotním významu vzdělávání země) zrodila.
Proč ale tuhle reklamu jednoho gruzínského kraje udáváme v Krajinách češtiny? Jediným důvodem je ochotná
účast dobrovolníků z řad gruzínských bohemistů i krajanů, dočasně žijících ve Tbilisi. Pro ty i pro ony bylo značení cyklostezky vítanou příležitostí promluvit si česky
o Gruzii i o Česku (však inspiračním zdrojem cyklostezky
byla naše středoevropská síť Greenways). Během několika
víkendových značkovacích výprav byla totiž jednacím jazykem jednoznačně čeština k potěšení studentů, lektora,
krajanů i náhodně potkaných českých výletníků. Projekt
ale loňským letním značkováním, doufejme, neskončí.
Plánujeme pokračování cyklostezky na území Arménie
(opět v duchu přeshraničních Greenways), vydání české
mutace zmíněného průvodce (včetně volně dostupné
internetové verze) a v neposlední řadě širší účast českých
prázdninových dobrovolníků – pro mnohé z gruzínských
češtinářů je letní výlet do střední Evropy prozatím těžko
dostupným luxusem, a ocení tedy možnost jazykového
kontaktu dvojnásobně.
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Vojtěch Kubec
lektorát Tbilisi, Gruzie
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Práce s literárními texty ve výuce
českého jazyka pro cizince

– jedna z cest, jak přivést k četbě české literatury studenty
Lenka Froulíková | lektorát Nancy, Francie
Stručný nástin postupu
1. Úvodem je možné krátce charakterizovat českou literaturu před rokem 1989 a po „sametové revoluci“: V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století byla česká literatura rozdělena do tří proudů. Jedním proudem byla literatura publikovaná
v Československu, druhým literatura, jejíž autoři nesměli být oficiálně vydáváni a svá díla předkládali pouze málo četnému publiku v samizdatu, třetím proudem byla pak literatura psaná v zahraničí, v exilu, rovněž přístupná jen úzkému okruhu čtenářů.
2. Předložení úryvků z díla autorů, stojících na opačných stranách politického spektra, ve kterých se popisuje stejná
doba a odehrává téměř totožná situace: Lze upozornit, že tato srovnávací studie by nebyla možná ve výuce českého jazyka
a literatury v Československu před rokem 1989, neboť Josef Škvorecký byl na seznamu zakázaných autorů a román Zbabělci
nebyl v knihkupectvích a veřejných knihovnách dostupný.

A.

Jan Drda
Němá barikáda
Pepík se třese hrůzou. Je mu teprve sedmnáct. Přerazím
ti nohy, jestli se hneš z domova, řekl táta. Kdyby tu byl teď,
křikl by: „Přerazím ti nohy, jestli nevystřelíš.“ A Pepík ví: i tak,
bez táty, bez rozkazu bych nezdrhl. U Berlína se bijou sedmnáctiletí krasnoarmějci. A vůbec, sedmnáct let, to už je člověk chlap. Míří. Míří. A drkotá zuby. Smradi, smradi, smradi
fašounský! Jazyk to říká sám. Ale Pepík to cítí celým tělem.
Tank na patnáct metrů.
Kulomet bije do čela barikády, žulové odštěpky lítají na
všecky strany. Pepík je skrčen dole, u štěrbiny, určené zrovna
pro jeho pancéřovou pěst. Jsou tu ještě střelci? Je tu ještě někdo? Cítí se strašně sám. Strašně odpověden za tuhle chvíli.
Stiskne. V tu vteřinu ho opouštějí smysly.
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povídka Pancéřová pěst
1946 (psáno 1945)
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B.

Josef Škvorecký
Zbabělci
1958 (psáno 1948–1949)

3. Stručné představení obou autorů:
Jan Drda (1915–1970), redaktor a šéfredaktor Lidových novin. Po roce 1948 politický a literární funkcionář. Své prózy
zakládal na barvitém vyprávění a využití hovorového jazyka. Psal romány, povídky, komedie a knihy pro mládež.
Josef Škvorecký (1924–2012), prozaik, filmový scénárista,
esejista, překladatel. V roce 1969 odešel do exilu a se svou
ženou Zdenou Salivarovou, rovněž spisovatelkou, založil
v Torontu Sixty-Eight Publishers. V nakladatelství byla publikována díla v Československu zakázaných autorů. Josef
Škvorecký si vytvořil osobitý styl a napsal cyklus románů,
který spojuje postava Dannyho Smiřického, antihrdiny se
zdravou naivitou mládí a s odporem k patosu a pokrytectví. Danny je obrazem generace, která prožila mládí v letech
německé okupace a je plná revolty, ale i lidskosti a tolerance.
4. Četba a analýza obou úryvků, konstatování podobností a odlišností:
Ad A) Válka se blíží ke konci. Pepíkovi je sedmnáct let.
Stojí v bojovém postavení na barikádě proti německým
fašistům, míří a má strach. Neuposlechl příkazu otce zůstat doma, protože chce proti nepříteli bojovat. Myslí na
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otce, ale v dané chvíli bez obav, protože ten by mu v této
situaci dal příkaz k boji. Můžeme předpokládat, že otec sám
se v odporu proti fašistům angažuje. Pepík si připomíná
mladé sovětské vojáky stejného věku, kteří bojují u Berlína.
Ti jsou nyní jeho vzorem. Cítí se sám, už však nemá strach,
a zároveň pociťuje velkou zodpovědnost za své chování
a svůj čin. Stiskne spoušť.
Ad B) Končí válka, blíží se německé tanky. Hrdina (Danny)
a jeho kamarád Přema jsou také velmi mladí. Mají kulomet,
slyší zvuk blížících se tanků. Danny je unavený, přiznává si,
že má všeho dost, že má teď strach ze smrti. Myslí na dívku Irenu, na to, co s ní prožil, na to, co s ní snad prožije. Je
zmatený, uvědomuje si nebezpečnost situace. Cítí, že jsou
spolu s Přemou sami, vidí německou převahu. Nedá se už
však nic dělat. A tak Přema spustí střelbu z kulometu.
5. Na závěr přichází stručné zhodnocení obou úryvků:
První úryvek je popisem chování téměř ukázkového mladého hrdiny, jehož postoj vychází zřejmě z rodinné i vlastní politické uvědomělosti. Jeho nejdůležitější vlastností je
zodpovědnost, třebaže je mu pouze sedmnáct let. Druhý
úryvek neskrývá pochyby mladého člověka, jeho strach
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Z města se ozvalo vzdálené řvaní tanků. Něco se
ve mně uvolnilo. Všechno, co jsem prožil, se mi převalilo mozkem a byl jsem najednou strašně unavený. A začal jsem toho skoro mít dost. Hřmění tanků se blížilo.
„Za chvíli sou tu,“ řekl Přema.
„Hm,“ řekl jsem. Začal jsem myslet na Irenu, ale připadala mi teď hrozně nedůležitá. Po tomhle všem, zdálo se mi, už
nebude Irena nic. Byl jsem vůl, po tomhle bude něco daleko
úžasnějšího. Jestli tu ovšem nenatáhneme péra. Měl jsem
příšerně unavený mozek a honily se mi v něm útržky myšlenek a žádná pořádná. Řvaní tanků se přiblížilo a najednou
se docela dole na silnici objevil velký černý stín jako obrovský brouk, lezoucí po příkré černošedé asfaltce rychle vzhůru.
„Tak pozor!“ řekl Přema a sklonil se nad držadlem kulometu.
Přitiskl jsem se k zemi a pozdvihl jsem pás s náboji. Cítil jsem
jejich dlouhá chladná těla mezi prsty. Slunce už úplně zapadlo
a krajina se zahalila do stínu. Jím lezl tank rychle vzhůru a řval.
Byl asi v polovině svahu, když se za ním objevil jiný. Sakra. Uvědomil jsem si, že jsme tu úplně sami. Ale nedalo se nic dělat …
„Jedem!“ řekl Přema. Cítil jsem, jak napíná svaly, a pak se kulomet rozštěkal.
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a nejistotu tváří v tvář nebezpečí, je plastický i líčením
vzpomínek a představ spjatých se zamilováním a láskou.
Připouští také hrdinství nejisté, vynucené okolnostmi, o to
více však lidské.

7. Jazyková cvičení budou vycházet z textu, mohou
být gramatická, lexikální, zaměřená na jeden či více
jazykových jevů, podle konkrétního cíle vyučujícího.
Například:

6. Může následovat překlad obou literárních textů do
francouzštiny (nebo jiného mateřského jazyka studentů):

a. Dejte věty do minulého času:
Pepík se třese hrůzou. – Pepík se třásl hrůzou.
U Berlína se bijou sedmnáctiletí krasnoarmějci.
– U Berlína se bili sedmnáctiletí krasnoarmějci.

Pepík tremble de frayeur. Il a juste dix-sept ans. Je te casserai les jambes, si tu bouges de la maison, a dit son père.
S’il était là, maintenant, il pousserait un cri: “Je te casserai
les jambes, si tu ne tires pas”. Et Pepík le sait: même sans lui,
sans mon père, sans ordre, je ne m’enfuirais pas. Près de Berlin, les soldats de dix-sept ans de l’Armée rouge se battent. De
toute façon, à dix-sept ans, on est déjà un gaillard. Il vise. Il
claque les dents. Les salauds, les salauds de fascistes! La langue le dit elle-même. Mais Pepík le ressent de tout son corps.
Un char à quinze mètres.
Une mitrailleuse tire dans le front de la barricade, des éclats
de granit volent dans tous les coins. Pepík est accroupi en bas,
près de la brèche, destinée justement pour son fusil blindé.
Y a-t-il encore des tireurs? Y a-t-il encore quelqu’un? Il se
sent terriblement seul. Tellement responsable de cet instant.
Il touche la détente. Après cette seconde ses sens le quittent.
Josef Škvorecký
Le hurlement lointain des chars s’est fait entendre
de la ville. Quelque chose s’est relâchée en moi. Tout ce
que j’avais vécu a bouleversé mon cerveau et j’étais soudainement fatigué. Et alors j’ai commencé à en avoir
presque assez. Le grondement des chars s’approchait.
“Dans un instant, ils sont ici”, a dit Přema.
“Bah”, ai-je dit. J’ai commencé à refléchir à Irena, maintenant elle ne me semblait guère importante. Après tout
cela j’avais l’impression qu’Irena ne serait plus rien. J’étais
idiot, après cela il y aurait des trucs encore plus formidables.
Si, toute fois, nous n’y crevions pas. J’ai eu le cerveau terriblement fatigué et des bouts de pensées se bousculaient,
mais aucune de bonne. Le hurlement des chars s’approchait, et brusquement, tout en bas sur la route, est apparue une grande ombre noire comme un escarbot géant
qui montait rapidement sur l’asphalte antracite escarpé.
“Alors attention”, a dit Přema et s’est accroupi sur les manettes d’un fusil mittrailleur. Je me suis collé contre la terre et
j’ai soulevé la ceinture de cartouches. Je sentais leurs longs
corps froids entre mes doigts. Le soleil était déjà entièrement
couché et le paysage s’est voilé dans l’ombre. À travers cette
ombre le char grimpait rapidement et hurlait. Il était à mipente, quand un autre est apparu derrière lui. Merde. Je me
suis rendu compte qu’ici on était complètement seul. Mais il
n’y avait rien à faire. “Allons-y”, a dit Přema. Je sentais comme
il raidissait ses muscles et, ensuite, le fusil mittrailleur s’est mis
à aboyer.		
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b. Dejte věty do přítomného času:
Z města se ozvalo vzdálené řvaní tanků.
– Z města se ozve vzdálené řvaní tanků.
A začal jsem toho skoro mít dost.
– A začnu toho mít skoro dost.
c. Slova v závorkách dejte do vhodných pádů:
Ale Pepík to cítí (celé tělo, celá mysl).
Přitiskl jsem se k (země, asfaltka).
d. Podtržená slova nahraďte podobným výrazem:
Cítí se strašně sám, naprosto, úplně…
Začal jsem myslet na Irenu, přemýšlet o Ireně, vzpomínat
na Irenu…
e. Nahraďte hovorové výrazy spisovnými:
Za chvíli sou tu. – Za chvíli jsou tu.
Jestli tu ovšem nenatáhneme péra. – Jestli tu ovšem
nezahyneme.
f. Utvořte přirovnání:
bít se jako – bít se jako lev
třást se strachy jako – třást se strachy jako osika
8. Práci s literárními texty je možné doplnit informací
(referáty studentů) o přečtených dílech obou autorů
přeložených do daného jazyka nebo poukazy na zfilmovaná díla, zvláště jsou-li opatřena titulky v příslušném jazyce.
Pro francouzštinu zde poslouží jako zdroj Bibliographie des
oeuvres littéraires tchèques traduites en français, Bohemica
Cahiers Slaves, Paris 2002. Z filmů z poslední doby lze uvést
například Rytmus v patách [Du rythme dans les jambes]
Andrey Sedláčkové podle povídky Josefa Škvoreckého
Malá česká matahára. Film byl natočen roku 2009 a je opatřen francouzskými titulky.
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Jan Drda
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Pocta Jiřímu Trnkovi
a Ivanu Klímovi:
Týden české kultury na
Lotrinské univerzitě v Nancy
Lenka Froulíková
lektorát Nancy, Francie

Salut

Plakát výstavy

Týden české kultury, který laskavě zaštítila velvyslankyně
České republiky ve Francii Marie Chatardová, pokračoval už tradičně koncerty a filmovými večery. Marie Kopecká-Verhoeven, za doprovodu hudebního skladatele
a pianisty Jana Krejčíka, věnovala svůj koncert Antonínu
Dvořákovi (Cigánské melodie, Op. 55) a jeho příteli Johannesu Brahmsovi (Zigeunerlieder, Op. 103), jakož i Jaroslavu
Křičkovi (Severní noci, Op. 14). Oba skvělí protagonisté večera byli odměněni za své vystoupení živým potleskem.
Za zmínku jistě stojí ohlasy koncertu u některých studen-
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tů, vyslechnuté o přestávce: „Asi teď budu víc poslouchat
klasickou hudbu, hlavně ten Dvořák se mně moc líbil.“
Druhý koncert, provedený Univerzitním pěveckým
sborem pod taktovkou temperamentní studentky muzikologie Madeline Francart, představil středoevropskou
hudbu od baroka po současnost, včetně jedné skladby
zazpívané v češtině. Mladí zpěváci nadchli početné posluchače svou přirozeností a emotivností, za které byli
v závěru večera odměněni pohoštěním „à la tchèque“. Filmové večery nabídly projekci Otesánka Jana Švankmajera
a film Rytmus v patách Andrey Sedláčkové, vždy v českém
znění s francouzskými titulky. Univerzitní studenti se zde
setkali s mnohými ze svých profesorů, kteří si nedali ujít
možnost vidět české filmy, tak málo promítané ve francouzských kinech.
Literární odpoledne věnované Ivanu Klímovi, jednomu
ze spolupracovníků J. Trnky – napsal scénář k jeho filmu
Kybernetická babička – se odehrál plně v režii studentů
3. ročníku českého jazyka a studentů fakultativního česko-francouzského překladatelského semináře. V komponovaném literárně-hudebním pořadu, jemuž přihlíželi
často i jejich rodiče, prarodiče, vyučující, přátelé a známí,
zněla čeština a francouzština. Studenti přednesli svůj překlad kapitoly z knihy Ivana Klímy Moje šílené století, kde
současný český spisovatel hovoří o svém setkání s mistrem animované tvorby Jiřím Trnkou. Marie-France Louis
a Bénédicte Trousson pak představily výsledek své společné překladatelské práce, se kterou vstupují i do literární
Soutěže V. Černého ve Francii, totiž vůbec první překlad do
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Letošní tradičně jarní Týden české kultury na Lotrinské univerzitě v Nancy, doprovázený měsíc trvající výstavou, začal právě její vernisáží. Výstava Ve službách představivosti.
Jiří Trnka – český malíř, sochař a filmař byla poprvé představena veřejnosti 25. března 2013, za účasti politického
rady a tiskového atašé Velvyslanectví České republiky ve
Francii Michala Dvořáka. Na vernisáži výstavy zazpívala
za doprovodu kytary písně z českých pohádkových filmů
studentka univerzity Nicola Cieciotková a velmi početní
návštěvníci zhlédli dokumentární film o díle J. Trnky. Příprava malého občerstvení v českém duchu – nechyběly
jednohubky, obložené chlebíčky, perník, bábovka a jablečný závin – byla dílem studentů českého jazyka a české
historie a kultury. Ti se podíleli též na instalaci výstavy, jejíž podklady zapůjčilo České centrum v Paříži a realizaci
umožnil svou podporou Dům zahraničních služeb, vytvořili překlad doprovodných textů z češtiny do francouzštiny, a navíc se úspěšně vypořádali s úlohou průvodců
a hostesek na vernisáži.
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francouzštiny povídky Juditiny rozhovory Ivana Klímy. Jejím velkým tématem je hudba, jež právě proto nemohla
na literárním odpoledni chybět.
Výstavě Ve službách představivosti. Jiří Trnka – český malíř,
sochař a filmař, která trvala do 19. dubna 2013, věnovala pozornost mnohá média, upoutávky běžely například
v novinách Est Républicain, na webových stránkách univerzity a Lotrinska, interview a článek o Týdnu české kultury v Nancy byly uveřejněny francouzskou redakcí Radia
Praha.
Již dvanáctý ročník Týdne české kultury na Lotrinské
univerzitě je dnes minulostí. Nezbývá než přemýšlet, jakým programem upoutat návštěvníky z východní Francie,
ale i z Paříže a odjinud, kteří si na jaře zcela pravidelně nacházejí cestu do Nancy, příští rok a naplnit jejich očekávání. Tradice zavazuje, hlavně za českými hranicemi…

Vernisáž výstavy: kytaristka a zpěvačka Nicola Cieciotková,
vlevo Michal Dvořák z Velvyslanectví ČR ve Francii, uprostřed
lektorka Lenka Froulíková, vpravo Stanislaw Fiszer z Lotrinské
univerzity

Autentický text

České zvláštnosti,
které mě překvapily
Simon Gobert, úvod Lenka Uchytilová
lektorát Gent, Belgie

Úkol byl zadán v rámci semináře k interkulturní komunikaci a jeho téma bylo: Vzpomínky na Českou republiku.
Odlišnosti a zvláštnosti mentality a životního stylu z pohledu
Belgičana/Belgičanky.
Jako student, který žil pouze po dobu 6 měsíců v Olomouci,
nemohu říct hodně o českých zvláštnostech. Ale bylo několik
věcí, které mě „trefily“:
První věc, byla zdvořilost Čechů v tramvajích a vlacích. Sedící lidé vždycky hleděli na staré lidi, aby jim mohli nabízet
své sedadlo. Ale nemůžete nabízet své sedadlo komukoliv!
Když nabízíte své sedadlo někomu, kdo je příliš mladý, dotyčná osoba se může urazit. Musíte být velmi opatrní, kdo si
vyberete. To je důvod, proč všichni zneklidněně hledají správnou osobu, nepochybně starého člověka. Všiml jsem si, že se
to stalo více v Olomouci než v Praze. Možná je to regionální
rozdíl. Pokaždé, když jsem jel vlakem, viděl jsem, jak lidé se
zeptali, jestli by mohli sedět v kupé, kde je volné sedadlo. Dokonce se mě zeptali, když jsem byl úplně sám v kupé a tam
bylo samozřejmě volno. To je to, co mám na mysli se zdvořilostí Čechů v tramvajích a vlacích.			
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Řidiči v Olomouci zcela ignorují přechod pro chodce.
Chodci musí dávat pozor ... nebo zemřou násilnou smrtí. Ale
v Praze to nebyl ten případ. Tam věnují řidiči pozornost procházejícím chodcům.
Jedna věc, která mě skutečně překvapila v Olomouci, byl
hypermarket (...). Byl obrovský. Zdá se, že spousta lidí opravdu
považuje navštěvování obchodů jako dobré trávení volného
času. Vypadá to, že jít do (...) nebo jiných obchodů je považováno za dobrou zábavu.. Možná, že je to spojeno s pádem
komunismu a zavedením volného trhu.
Poslední věc, která mě překvapila, je jak se lidé dívají na
politika Václava Havla. Existují dva tábory. První tábor považuje Havla za hrdinu a ochránce lidských práv a druhý tábor
si myslí, že on neznamenal nic. Ale tomu nerozumím. Možná, že politika Havla nebyla vždycky úspěšná, ale věřím, že
Havel byl poctivý politik, a někdo, kdo se snažil žít v pravdě.
Právě pro jeho boj proti lžím represivního režimu si ho nesmírně vážím.
Jedna poslední věc: moc mi libil český hokej a JAROMÍR
JÁGR!

glosa / autentický text

Simon Gobert je posluchačem 1. ročníku magisterského
studia slavistiky v Gentu. Češtinu studuje 3. rokem a v jeho
rámci strávil jeden semestr v ČR.
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Autentický text

Brazilec v Česku

Davi Costa da Silva, úvod Klára Bachurková
krajanská komunita Sao Paulo, Brazílie
V Sao Paulu se učí český jazyk v rámci Programu podpory českého
kulturního dědictví v zahraničí od roku 2006. Do kurzů chodí lidé
z různých důvodů. Někteří se učí česky proto, že se chtějí vrátit ke svým
českým kořenům, jiní si vzali Čecha či Češku a chtějí se přestěhovat do
České republiky či alespoň rozumět rodině partnera. Další Brazilci se pro
studium českého jazyka rozhodují z pracovních, vědeckých, studijních,
turistických důvodů či z pouhé zvědavosti. Někteří z nich studium českého jazyka vzdají, protože je pro ně nepřekonatelně
obtížné pochopit a naučit se například českou deklinaci, jiní se ale do jazyka zamilují a dosáhnou pozoruhodně vysoké úrovně již v několika prvních letech.
Téměř všichni studenti, co prošli kurzem českého jazyka, plánovali nebo plánují cestu do České republiky. A téměř všichni,
kdo se tam vypravili, zažili menší či větší kulturní a jazykový „šok“ a mají spoustu historek k vyprávění. Oslovila jsem své studenty, kteří v předcházejícím roce navštívili Českou republiku, s prosbou, zda by mi mohli napsat o svých zážitcích, zejména
co se týče jejich zkušenosti s českým jazykem.
Mezi oslovenými byl Davi Costa da Silva, který chodí na výuku jak na Česko-brazilské kulturní unii, tak na univerzitě
Universidade de Sao Paulo, a který mi jako jediný odevzdal text v češtině. Ráda bych se s vámi podělila o jeho příběh pojednávající o cestě do České republiky, kam jel navštívit, jak sám říká, své dvě životní lásky: českou přítelkyni a český jazyk.

To není ale pravda. Den za dnem pomalu se nám zdá, že
čeština je vlastně neškodná. Pořidíme si naše první úspěchy.
Jazyk se na nás teď směje. Učime se časování, nějaké skloňovaní a výrazi na nějaké situace. Kamarádi i rodina jsou uplné
fascinovaní námi. Proto se již cítíme, že jsme králi a královny
čestiny.
Konečně přišel ten báječný den, kdy poprvé jsme šlapnuli na
českou zemi. Byl krásný a horký letní den, když jsem loni přiletěl na pražské letiště. Čekala tam na mě Petra, moje přítelkyně, a všechno se mě zdalo hrozně šťástné. Popovidali jsme si
rychle o cestě, o lásce a o našich planech na prázdniny (portugalsky, jasně) a potom jsme šli na zástavku. Všechno bylo
perfektní. Ale náhle se něco děsného stalo přede mnou. Byla
sama hrůza cizinců, nerozluštitelnější tajemnství života studentů češtiny. „Zlá“ se mi smála: uslyšel jsem poprvé obecnou
češtinu.
„Co se tady stalo? Proč Češi nemluví česky? Tomu nerozumim,“
přemýšlel jsem. Kdy jsme přijeli do její domu, citil jsem se velmi
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zmatený, kvůli čestině. U dveři, seznamil jsem se její maminkou. „Těsí mě, že vás poznavám“ řekl jsem jí automaticky, ale
opravdu spokojene. Ona byla moc nadšená, ale pokračovat
diálog česky mě bylo nemožné. Kde slova, skloňování a časování byli, to jsem nevěděl. Pravděpodobně žůstali v mém sešitu, protože v hlavě žadný jsem nenašel. Petra mírně byla naše
tlumočnice. Později, po rychlém odpočinku, sešel jsem se s její
maminkou, která ihned mě zeptala: „Davide, co si dáš? Máme
tady chleby, sýri, mlíko...“ „Prosím vás, co jste poslední řekla?
Bylo to mléko?“ přerušil jsem jí po rychle přemýšlet o vokativu
mého jmena. „Ach jo, máš pravdu. Řekla jsem mlíko, ale my
Pražaci mluvíme špatné.“ Zkusil jsem jí odpovídat, že nebylo
to špatné, ale normální, ale ještě jednou jsem neuměl říct něco
srozumitelného česky.
Avšak během příští dnů v Česku, čeština se na mě zase smála.
Mohl jsem mít krátké konverzace s paní Homolkovou, objetnat jidla v restauraci a lépe rozumět obecné češtině, která pro
mě už nevypadala taková hrůza, jako poprvé. Ale nebylo to
jednoduché. Když jsem byl v karelštejnské vesnici a řekl prodavači zmrzliny „zaplatím vás?“ misto „zaplatím vám?“ (protože jsem nevěděl komu zaplatit) rozhodl jsem se, že prozatím
bych mluvil slova jenom v nomitavu.
Jak jsem napsal dřive tady, čestina je opravdu velmi krásný
a zajímavý jazyk. Jako láska, nejde ale bez nejakých malých
problemů, kteři jsou jasně uplné normální a zdráve. V současné době i budoucnu, Petra, čeština a já chodíme spolu. Konečně, dnes jsem si jístý, že Česká republika mi dvakrát vytvořila
lásku.

autentický text

Čeština je velmi krásný a zajimavý jazyk. Avšak nejdřiv nám
cizinci připadá ve skutečnosti hrozně těžky. Jestli chcete lépe
rozumět, co jsem chtěl říct, jenom si představte jednoho normálního Brazilce jako já, který je zvyklý na svoje poloportugalské-poloindiánské slova plné samohlásek, jako napřiklad
„aguapé“. Když on otevřel svoje první knihu češtiny a přečetl si
slovo „vždycky“, něco zajímavého se stálo: jeho mozek zpanikařil. Mohlo by se někomu takto zdát, že peklo samo je jednodušší než čeština.
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Pelíšky
Jana Sovová | lektorát v Udine, Itálie

Příspěvek se zabývá problematikou využití filmu ve vyučování češtiny jako cizího jazyka, konkrétně filmem Jana Hřebejka
Pelíšky. Prezentace filmových ukázek s následným plněním široké
škály cvičení jsou nedílnou součástí mé vyučovací metody, a to
na všech úrovních pokročilosti. Ve svém příspěvku nabízím kolegyním a kolegům ukázku vlastních didakticky rozpracovaných
materiálů k Hřebejkovu filmu – jedná se o pracovní listy s jednotlivými úkoly (celkem ve 3 částech – I. Úvodní aktivity a informace,
II. Cvičení k filmu a III. Doplňkové aktivity).
Děkuji posluchačům 3. ročníku bohemistiky na Univerzitě v Udine,
na nichž jsem si mohla materiál v tomto akademickém roce ověřit.
Fotky © Česká televize

Pelíšky (režie Jan Hřebejk, 1999)
I. ÚVODNÍ AKTIVITY A INFORMACE

Už celý týden prší a hladina vody v řece ........................... rekordních 5 metrů.
V městském parku právě (oni) .......................... tulipány.
Prodavač na trhu nejdřív ....................... cenu, a potom nám udělal slevu.
Koupila jsem si cibulky narcisů a .......................... jsem si je na zahradu.
Ten dům jsme bohužel nemohli koupit; jeho cena ............................ naše finanční možnosti.
Autorka ...................... děj svého románu do 19. století.
2) Přečtěte si oba texty a najděte ekvivalenty k tučně vytištěným výrazům.
(A) časový úsek, etapa
(B) věc, „něco“
(C) přehnané tvrzení, hyperbola
(D) něco trpkého, neradostného
(E) doslovná citace filmového dialogu nebo jeho části
Příběhy jedné historické generace – stárnoucích rodičů, dospívající mládeže a malých dětí. Děj je zasazen do konce šedesátých
let – podzim ´67 až léto ´68 s krátkým epilogem přesahujícím do let sedmdesátých. Pražská vilová čtvrť Hanspaulka, jemná
poetika a humorná nadsázka (......) jsou charakteristické pro mozaikové vyprávění paralelních životních osudů tří generací
mužů a žen ve zvláštním období (......) našich dějin v roce 1968.
(oficiální text distributora na http://www.csfd.cz/film/4570-pelisky/, 31. 3. 2013)
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1) Doplňte do vět vhodné sloveso v minulém čase.
(sázet/zasadit, nadsazovat/nadsadit, přesahovat/přesáhnout)
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Herecký koncert našich nejlepších herců a nezapomenutelné hlášky (......) – to je to, co dělá z tohoto filmu dnes již klasickou
záležitost (......). Jan Hřebejk je mistr v pointování vtipných scén. Přestože jsou Pelíšky v první řadě komedií, mají v sobě
i velký nádech hořkosti (......) a dokážou vás rozesmát i rozplakat.
(divácký komentář uživatele KevSpa***** z 8. 3. 2003 na http://www.csfd.cz/film/4570-pelisky/, 31. 3. 2013)
3) Diskutujte.
Co víte o situaci v české společnosti 60. a 70. let?
Jaké bylo tou dobou politické klima ve vaší zemi?
Jaké byly tou dobou vztahy vaší země s bývalým Československem?
Natáčejí nebo natáčely se ve vaší zemi také filmy s obdobnou tematikou?
Pokud ano, jak se s ní vypořádají? Je v nich také zastoupen humor?
4) Film Pelíšky byl natočen podle povídkové knihy Petra Šabacha (23. 8. 1951) s názvem Hovno hoří z roku 1994.
Znáte nějaký další film inspirovaný literární tvorbou tohoto spisovatele? Vyhledejte si materiál a připravte prezentaci
pro spolužáky.
5) Ve filmu jsou zmiňovány některé známé osobnosti. Kdo to byli a co o nich víte?
Tomáš Garrigue Masaryk (7. 3. 1850 – 14. 9. 1937)
.....................................................................................................................................
Miroslav Tyrš (17. 9. 1832 – 18. 8. 1884)
.....................................................................................................................................
František Fajtl (20. 8. 1912 – 4. 10. 2006)
.....................................................................................................................................
Marie Curie Skłodowská (7. 11. 1867 – 4. 7. 1934)
.....................................................................................................................................
Ivan Stěpanovič Koněv (28. 12. 1897 – 21. 5. 1973)
.....................................................................................................................................
Rodion Jakovlevič Malinovskij (23. 11. 1898 – 31. 3. 1967)
.....................................................................................................................................
Jurij Alexejevič Gagarin (9. 3. 1934 – 27. 3. 1968)
.....................................................................................................................................

1) Najděte subjekt a objekt a převeďte do opisného pasiva. Pozor na změny ve slovosledu, popř. v celkové struktuře
věty. (30. 3. 1968 zvolili Ludvíka Svobodu prezidentem ČSSR. Subjekt = oni, objekt = Ludvík Svoboda. 30. 3. 1968 byl Ludvík Svoboda
zvolen prezidentem ČSSR.)
Režisér Jan Hřebejk zasadil děj filmu Pelíšky do konce 60. a počátku 70. let.
.................................................................................................................................................................................
Petr Šabach napsal knihu povídek s názvem Hovno hoří.
.................................................................................................................................................................................
Rádio Svobodná Evropa zahájila své české vysílání v roce 1951.
..................................................................................................................................................................................
Totalitní režim rozdělil společnost na své příznivce, disidenty a tzv. šedou zónu.
..................................................................................................................................................................................
Stalinův pomník na Letné zbourali v roce 1962.
..................................................................................................................................................................................
21. 8. 1968 obsadila ČSSR vojska 5 států Varšavské smlouvy.
..................................................................................................................................................................................
Invaze násilně přerušila pokus o reformu známou pod názvem Pražské jaro.
...................................................................................................................................................................................
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II. CVIČENÍ K FILMU
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2) Víte, co znamenají tyto vesměs nelichotivé a dehonestující výrazy?
Kdo, vůči komu a proč je ve filmu použil? Existují k nim ve vašem
jazyce v analogickém kontextu ekvivalenty?
dobytek –
exot –
hajzl –
mánička –
parchant –
smrad –
spratek –
syčák –

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3a) Najděte pro každý výraz svázaný s dobovým kontextem odpovídající definici.
udavač

záškodník, nepřátelský agent

důstojník lidové armády

tajný policejní informátor, konfident

diverzant

policista v totalitních bezpečnostních
sborech

soudruh

zde: bojovník proti fašizmu za 2. světové
války

odbojář

major Československé lidové armády
v období totality

příslušník Veřejné bezpečnosti (= VB)

1. člen KSČ, 2. v letech 1948–1989 nařízené
oslovení ve služebním styku namísto titulu
„paní“, „pane“

3b) Která z filmových postav zastávala tyto funkce
či role nebo tak byla ostatními označována?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3c) Ve filmu se objevuje řada rusizmů. Jindřich Kraus například
používá opakovaně termínu „bolševik“. Pochopili jste, koho tímto
označením myslí?
4) Nahraďte vedlejší věty infinitivem.
(Elien moc chtěl, aby mohl odjet za rodiči. – Elien moc chtěl odjet za rodiči.)
Eva toužila po tom, aby našla partnera a otce pro Péťu.
...............................................................................................................................
Vilma Krausová se snažila, aby manžela neobtěžovala svou nemocí.
...............................................................................................................................
Michal si moc přál, aby dostal k Vánocům podobné boty jako Elien.
...............................................................................................................................
Jindřiška nechtěla, aby se s otcem pořád hádali.
...............................................................................................................................
Jindřich Kraus si nepřál, aby byl někomu pro smích.
...............................................................................................................................
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5a) Přiřaďte ke každé postavě vlastnosti uvedené v rámečku.
Neznámá slova si vyhledejte ve slovníku nebo je konzultujte s učitelem.
nešťastný – bezohledný – šťastný – trpělivý – cynický – hodný – patetický – zamilovaný – vzteklý –
fanatický – omezený/hloupý – shovívavý – znechucený – závistivý – odvážný –
zlý – chytrý – nebezpečný – zbabělý – šikovný
Bohouš Šebek:
jeho bratr Václav:
Věra Šebková:
její sestra Eva:
její syn Péťa:
Liduška/Uzlinka Šebková:
Michal Šebek:

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Jindřich Kraus:
Vilma Krausová:
Jindřiška Krausová:
Jindřiščin přítel Elien:
učitel biologie Saša Mašlaň:
příslušník VB:

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

6) Diskutujte a zpracujte písemně.
Ve které z rodin byste chtěli/nechtěli žít a proč?
Co myslíte – jak byste se v dané době zachovali vy, vaše rodina a kamarádi?
Bonusová otázka pro dívky: Kterého z mužských protagonistů byste si nikdy nevybrala za partnera a proč?
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5b) Vyberte si jednu z rodin a podejte co nejvýstižnější popis jejích členů, vztahů mezi nimi a situací, ve kterých
se ocitají. Pracujte ve dvojicích nebo ve skupinách a výsledky prezentujte ve třídě.
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III. DOPLŇKOVÉ AKTIVITY
1a) Přečtěte si dialog z jedné z klíčových scén filmu a přepište repliku
vyznačenou kurzívou do spisovné češtiny. Rozumíte všemu?
Kraus: „Co to je?“
Šebková: „Lžičky.“
Eva: „No, lžičky. To se hodí, tolik lžiček.“
Šebek: „No pozor. To nejsou obyčejné lžičky. To jsou lžičky z umělé hmoty,
které vyvinuli výzkumníci z NDR.“
(Lžičky se mezitím v horké kávě rozpustily).
Šebková: „Já jsem ti říkala – nech je až na polárkovej dort (= zmrzlina). To přece
není do horkýho kafe.“
Kraus: „Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.“
Šebkův bratr Václav: „Stříleli za války do vzduchu.“

Jaký je váš názor na tento fenomén?
Je i ve vaší zemi zvykem doslova citovat z filmů nebo z knih?
Pokud ano, z kterých?
2) Nápad navíc: nastudujte si oblíbenou scénku z filmu a předveďte ji ve třídě nebo ji
umístěte na YouTube.
3) Tip na četbu: reportáž o budování Stalinova pomníku v Praze na Letné z knihy Gottland
(česky 2007) od polského novináře Mariusze Szczygiela.

Autentický text

Kuky se vrací
Debora Fabris, úvod Jana Sovová
lektorát Udine, Itálie
V akademickém roce 2012/13 se posluchači bohemistiky na Univerzitě v Římě a v Udine společně podíleli na
překladu titulků k filmu Jana Svěráka Kuky se vrací. Na
průběh i výsledek překladatelského procesu dohlížejí
lektorky českého jazyka na jednotlivých bohemistických pracovištích – Lucia Casadei a Jana Sovová. Je to
jejich již v pořadí čtvrtá spolupráce tohoto druhu; v minulosti se jednalo o filmy Tři oříšky pro Popelku, Tajnosti
a Maharal.
Následující ukázka autentického textu představuje písemné zpracování zadání: Charakterizujte hlavní posta-
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vy filmu Kuky se vrací. Časová dotace na splnění úkolu
byla 10 minut, slovníky ani jiné pomůcky neměli studenti k dispozici. Autorkou textu je Debora Fabris, studentka 3. ročníku bohemistiky v Udine.
Kuky je hlavní hrdina toho filmu. Je plišový medvídek,
který má rád svou rodinu a dům kde bydlí s Ondrou. Kuky
má strach ze všeho a nerád zůstane sám a ve tmě. Kuky je
sympatický právě protože moc mluví, často se stěžuje a pořád hledá kontakt a kamarády.
Naopak Hergot má velmy rád samotu a je zvyklý na to,
že pomahá kamarádům ale raději žije sám. Na začátku filmu není moc trpělivý s Kukym ale potom se stane trpělivěj
a podaří se mu mít někoho rád.
Anuška je zlá postava. Je závistivý, protože by se chtěl
stát strážcem místo Hergota. Je škodolivý, nepřátelský
a proto nesympatický.
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1b) Diskutujte o fenoménu (filmových) „hlášek“.
Na http://www.ceskatelevize.cz/programy/hvezdamehosrdce/filmovehlasky najdete seznam nejoblíbenějších „hlášek“
z českých filmů. Lidé se je učí zpaměti a často a rádi je používají v hovoru spolu s citáty z oblíbených knih. Některé z nich
dokonce žijí vlastním životem a lidé je citují, aniž by příslušnou knihu skutečně četli (např. Haškovy Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války).
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Bohemistické
miniatury
Dita Macháčková

Katedra českého jazyka a literatury Fakulty
pedagogické Západočeské univerzity
v Plzni
V letošním roce vydalo nakladatelství Karolinum útlou
publikaci Milana Hrdličky Bohemistické miniatury. Autor,
bohemista, translatolog a lingvodidaktik v ní shromáždil
své drobné jazykovědné postřehy z let 1995−2003, které vyšly v různých domácích i zahraničních časopisech
(Češtinář, Naše řeč, Bohemistyka či Usta ad Albim BOHEMICA).
Kniha potěší laickou i odbornou veřejnost: autor čtivou
formou komentuje zajímavé jevy našeho rodného jazyka z oblasti tvaroslovné, pravopisné či slovotvorné, jež
jsou často lingvisty nedostatečně zpracovány nebo zcela opomíjeny, a přikládá návrhy na jejich možná řešení.
Jelikož se jedná o rozmanitou směsici témat, rozhodl
se autor utřídit příspěvky podle slovotvorné příslušnosti zkoumaných jevů a chronologického sledu vydání
příslušných článků. Pestrost námětů nepůsobí rušivě,
neboť publikace není pouhým souborem příspěvků −
jejím velkým přínosem jsou pasáže uvedené za každým
článkem. Jejich účelem je původní texty doplnit o další informace. Autor v nich např. naznačuje další vývoj
popisovaných jevů, objasňuje okolnosti vzniku článku,
odkazuje na další možné zdroje nebo také vyjadřuje
nespokojenost se současným zpracováním dané problematiky, a tak nepřímo vyzývá odborníky, aby se jí
zabývali podrobněji.

V článku O českém imperativu se na s. 83 uvádí u
výskytu 1. os. pl. indikativu prézentu v imperativní funkci typ se dvěma
různými slovesy spojenými syndeticky (spojkou a): Děti, nemluvíme a
jíme! Podle mého názoru
je možné tyto konstrukce chápat jednak ve významu slučovacím (Děti,
nemluvíme a jen pozorujeme!), jednak ve významu odporovacím (Děti, nemluvíme, a cvičíme!), kdy význam instrukce signalizuje zákaz − rozkaz, tj. „nedělejte
tamto, ale dělejte toto“. Tomu také odpovídají rozdílné
interpunkční přístupy ve větách.
Druhá poznámka je k příspěvku Jdu si číst, ve kterém se
Milan Hrdlička zmiňuje o zatím nepopsané, ale v živém
jazyce užívané podobě futura (resp. tzv. „blízké budoucnosti“), a to pomocí sémanticky prázdného slovesa jít
v indikativu prézentu. Domnívám se, že v češtině nese
tento druh vyjádření nejen význam blízké realizace nějakého děje (analogie s ang. I am going to read či fr. Je
vais lire), ale velmi často také podtext loučení, odcházení (srov. Jdu si číst, tak dobrou noc!).
I další kapitoly stojí za přečtení. Jistě se nejeden z nás
pozastavil nad užitím adjektiva komunikativní/komunikační, nad správnou tvaroslovnou podobou některých
číslovek (šedesát dvě studentky / šedesát dva studentek)
nebo nad možným dvojím zakončením některých příslovcí (ticho/tiše). Jinojazyčným mluvčím určitě vrtá hlavou, jak se tvoří plurálová podoba od slova přítel, proč
se neříká dítětovy tepláky, ale možné jsou manželovy
tepláky, nebo kdy jedou do Černé Hory, a kdy na Černou
horu. Zvídavé čtenáře potěší např. zamyšlení nad folklórním vnímáním pravé a levé strany, nad způsobem
počítání od jedné do tří nebo nad nepatrnými odstíny
mezi některými zájmeny (on/ten, ten/to).

V oddíle věnovaném podstatným jménům se můžeme
dočíst o více či méně užívaných variantách něžných
pojmenování mezi partnery, o nejednotných pravopisných podobách (Čech − Nečech; Čapkovi M/mloci) nebo
o pozoruhodném původu některých slov (fuk, majlant,
krůta).

Kaleidoskop Milana Hrdličky je složen z rozmanitých
střípků, neboť stejně široký a bohatý je i jeho okruh jazykového zájmu. Autor se zde představuje nejen jako
bohemista, ale také jako lingvodidaktik a všímavý pozorovatel; nesmíme přehlédnout ani laskavý a poutavý
styl autorova rukopisu, jejž bychom doporučili jako „povinnou četbu“ pro zahraniční studenty bohemistiky.

Kapitola o slovesech nabízí čtenářům náhled na užívání
postfixu -s v 2. os. sg. indikativu préterita (Bratras neviděl?), na funkční uplatnění imperativu či na problematiku zvratných sloves (Auto /se/ zastavilo). Zde bych ráda
uvedla dvě připomínky.

Publikace Bohemistické miniatury je hodnotným zdrojem poznání jak pro domácí, tak i pro zahraniční jazykovědce, ovšem i poučený čtenář-nelingvista si v knize
najde svá témata.
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Z Jizerských
hor do Brazílie
Vzpomínky Josefa
Umanna 1850–1927

Markéta Pilátová
krajanská komunita Rio Grande do Sul,
Brazílie

Pracovat začal v pěti letech v rodině tkalců a od rána
do večera seděl u navíjecího vřetene. Hrát si mohl, až
když zpracoval svůj příděl příze, což bylo většinou pozdě v noci. „Kdybych měl říci, že jsem to dělal rád, lhal
bych, byla to jen obava před trestem, která mě přiměla,
abych poslušně vykonával rozkaz svých rodičů.“ V devíti letech byl považován za „malého mužského“ a musel
mlátit obilí, orat pole a dělat všemožné těžké práce.
Tkalcům tehdy ubíraly výdělek nové mechanické tkalcovny a v česko-německých územích rakousko-uherské
monarchie, zejména v Jizerských horách a v Krkonoších,
panovala nepředstavitelná bída a velká nezaměstnanost. Přesto se malému Josefovi podařilo na podzim
roku 1866, kdy byl podepsán mír po válce s Pruskem,
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získat zaměstnání v tkalcovně Franze Hanaie. Štěstí mu
ale nepřálo, protože kvůli banální chybě u stavu byl
okamžitě propuštěn. „Stud se do mne zaryl tygřími
drápy, že jsem klečel před těmi lidmi a prosil o práci.
Myšlenky na dobrovolný odchod ze světa zasáhly celou
mou bytost. Nemířil jsem domů, potácel jsem se Rokytnicí přes náměstí dál přes Horní Rokytnici a Františkov
do Vítkovic. Chtěl jsem se, až budu unavený, posadit někde v odlehlém koutku do sněhu a zmrznout.“
Mladý Josef tehdy naštěstí ve vánici potkal potulného
klempíře, který mu sebevraždu rozmluvil, a dokonce
mu koupil jídlo. A aby mu ukázal, že na tom není ještě
tak zle, vyprávěl mu svůj vlastní, neméně děsivý příběh.
V této části se ukazuje skutečná vypravěčská zručnost
autora, který stejně jako v románech zasazuje „příběhy
do příběhů“ a dosahuje tím barvité atmosféry, která bravurně vykresluje sociální poměry tehdejšího RakouskoUherska. Klempířův příběh je městský a odehrává se ve
Vídni, kam hamižní agenti lákali chudé sirotky, aby je
dávali zadarmo do učení k vídeňským řemeslníkům. „To
všechno byl obchod. Agenti dostávali za hlavu určitou
sumu peněz, byl to svým způsobem obchod s otroky.
Zájemci o učně byli často mistři, kteří byli známí svým
špatným zacházením s učni, takže ve městě už nemohli
nikoho získat, aby se u nich učil, tak si brali z provincií
takové, kteří neměli nikoho, kdo by se jich zastal.“ Malí
učni pak houfně umírali na podvýživu, bití a kruté zacházení.
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Tuhle tenoučkou publikaci o čtyřiceti stranách
by si člověk snadno mohl splést třeba s muzejní brožurou, nebo historickou příručkou. Přesto
se jedná o knihu, jež bez přehánění bere dech.
Zpočátku se zdá, že půjde o typické, lehce nostalgické vyprávění emigranta. Josef Umann,
chudý chasník z Jizerských hor, se na konci
19. století rozhodne, že „se udělá v Americe,“ jak
se tehdy říkalo, a odjíždí i s rodinou za oceán,
do Brazílie. Jenže už od první kapitoly nazvané
jednoduše Dětství Josef Umann vypráví ne jako
vzpomínající krajan, ale s jistotou zkušeného
romanopisce.
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Josef Umann se z klempířova příběhu poučil a nakonec našel práci v brusírně skla v Tanvaldu. Tahle práce
se ale příliš nelišila od sebevraždy. Brusiči skla tehdy
dýchali deset hodin denně skelný prach a vzduch bez
dostatku kyslíku, aby pak ve třiceti, maximálně čtyřiceti
letech „klesli do hrobu“. Přesto, nebo právě proto panovala v brusírnách sice šibeniční, ale uvolněná atmosféra
a brusiči žili divoce a „na doraz“, podle Josefa Umanna
i velmi nemravně. Především ale pili a za vydělané peníze si chtěli užít tu trochu krátkého života, která jim
zbývala. Josef Umann ale nepil a šetřil, aby následoval
i se svou ženou a malou dcerkou sestru, která se vystěhovala z Jizerských hor do brazilského státu Rio Grande
do Sul.

Nejprve se usadili v Linha Brasil, asi pět hodin pěšky od
nejbližšího obchodního centra, malé obce o několika
domech, které se dnes jmenuje Venancio Aires. Museli
se začít učit všechno, co potřebovali k životu „v koloniích“, jak Brazílii sami pro sebe nazývali. Nejen že neuměli
portugalsky, ale neuměli jezdit na koni, jediném místním dopravním prostředku, neuměli správně vypalovat
pozemky, brodit se po kolena blátem, stavět domy, sázet ani sít. První rok málem umřeli hlady, protože pozemek vypálili ve špatném ročním období. Ke vší té mizérii
se ale přidávají i humorné momenty. Ženy kolonistů například nebyly zvyklé na vlhké a od bahna černé dřevo
tropických stromů. „Ale milý sousede, proč jste přivezl
tak černé dříví, to se přece nedá ani uchopit!“ stěžovala si žena místního učitele. Vozka odpověděl lakonicky:
„Dřevo nemyjeme!“ Nakonec se podařilo pozemky vykácet, spálit první dřevo, zasadit kukuřici, koupit slepice
a několik prasátek a postavit první přístřešky. Dobytek
si osadníci pořídili za cenné šaty, které si přivezli ještě
z Jizerských hor. „Mimo střechu, která nás provizorně
chránila před deštěm, pokračoval prostor do nekonečna a střecha hostila nejen mne a moji rodinu, ale také
psa a kočku a hejno slepic, které se usídlilo na trámu
do doby, než jsem postavil kurník. Každé ráno nás bez-
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ohledně vzbudil kohout svým „kikirikí“. Přesto si myslím,
že se žádný král ve svém paláci necítil šťastnější, než já
tenkrát v mém prvním domě.“
A tady, v této větě se setkáváme s básnickou duší Josefa Umanna. Člověka, který sice nemohl chodit pořádně
do školy, nakonec se však naučil nejen hospodařit, ale
sepsal i několik knih, mezi nimi např. také v Čechách vydaného Rádce pro zájemce o emigraci do Rio Grande do
Sul. Psal také do novin, skládal básně. Kniha končí šťastně, přestože se z Josefa Umanna nestal velký boháč, ale
prožil neobvykle činorodý život – zakládal v Linha Brasil
školu, sám v ní vyučoval, zajímal se o lékařství, založil
pěvecký spolek Frohsinn (Dobrá mysl) a nejrůznější spolky. Jeden z nich dnes disponuje knihovnou o 20 000
svazcích. Josef Umann se zkrátka dokázal vyvázat ze
svého nepříznivého osudu. Dokázal si nesednout do
odlehlého koutku ve sněhu a zmrznout. A tato tvrdohlavost a odvaha byly jeho největším pokladem, který
našel, aby „se mohl udělat v Americe“.
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5. května 1877 tedy vyplouvají na parníku Montevideo směr Brazílie a s nimi dalších 150 českých Němců,
tzv. boemios. Byli to většinou skláři, dělníci z továren
a řemeslníci z Jizerských hor a z údolí Nisy u Liberce
v Čechách. Plavba přes oceán jim trvala 19 dní a pak
se v Bahii ještě nalodili na pobřežní parník. „Poměry na
lodi živě upomínaly na přepravu černých otroků,“ píše
Josef Umann. Nemoci, hlad, stísněné podmínky a pak
dokonce i zima, protože se rodina Umannových do Ria
Grande do Sul plavila v zimním období dešťů. Nakonec
se jim ale podařilo dorazit na místo, zbavit se vší, najíst
se v hostinci „U německého Michala“ a získat pozemek.
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Psí král – překlad
minieseje Cipriana
Vălcana Împăratul
cîinilor

Hana Herrmannová | lektorát Bukurešt, Rumunsko

Ciprian Vălcan (nar. 1973 v Aradu) je rumunský vědec a esejista. Univerzitní studia absolvoval
v Temešváru a v Paříži, je doktorem filozofie, filologie a kulturní historie a působí jako vysokoškolský
pedagog na Univerzitě v Temešváru.

Psí král

Împăratul cîinilor

„Jeden Američan ze státu Nové Mexiko, který ve snaze vyzdvihnout zjevné nedostatky volebního systému
registroval psy jako voliče, čímž riskoval trestní stíhání,
napsal do FoxNews. Černý labrador Buddy dostal poštou volební lístky, poté, co jeho majitel podal oficiální
žádost, která obsahovala vymyšlené datum narození
a falešné číslo sociálního pojištění. Vlastník psa řekl stanici KOB-TV, že ve skutečnosti neměl v úmyslu hlasovat
jménem svého psa. Potvrdil, že žádost o zaregistrování
čtvernožce byla úředníky zpracována a přijata. Úředník
z okresu Bernalillo řekl, že bez ohledu na své záměry
vlastník psa porušil zákon.“ (Hotnews, 2. března 2012)

„Un american din statul New Mexico, care şi-a înregistrat
cîinele ca alegător în încercarea de a scoate în evidenţă
defectele sistemului de vot, riscă să fie pus sub acuzare,
transmite FoxNews. Buddy, un Labrador negru, a primit în
poştă o carte de alegător după ce proprietarul său a depus
o cerere oficială, ce conţinea o dată de naştere inventată
şi un număr de asigurări sociale fals. Proprietarul cîinelui
a declarat pentru postul KOB-TV că nu a avut intenţia de
a vota efectiv în numele cîinelui său. El a afirmat că cererea
de înregistare a patrupedului a fost procesată şi acceptată
de funcţionari. Un funcţionar din districtul Bernalillo a spus
că, indiferent de intenţiile sale, proprietarul cîinelui a încălcat legea” (Hotnews, 2 martie 2012).

John Smith, vlastník labradora Buddyho, pracoval ještě
před dvěma roky ve výzkumné laboratoři v Albuquerque,
kde se zabýval studiem psího chování. Vyhodili ho, když
si jeho nadřízení všimli, že bez jakéhokoli vědeckého
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John Smith, proprietarul labradorului Buddy, a lucrat
pînă în urmă cu doi ani la un laborator de cercetare din
Albuquerque, ocupîndu-se cu studierea comportamentului
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Jeho vědecké a společenské angažmá je široké, je například členem Unie rumunských spisovatelů, Pen
Clubu, Rumunské asociace frankofonních výzkumníků v oblasti humanitních věd, Institutu středo- a východoevropských srovnávacích studií Třetí Evropa, je členem rumunské pobočky Mezinárodní společnosti Tomáše
Akvinského, předsedou Společnosti mladých rumunských vysokoškoláků, redaktorem časopisů Orizont, A Treia
Europa a Alkemie, členem mezinárodních vědeckých rad několika filozofických časopisů.
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Smith zůstal úplně sám, to ho ale vůbec neodradilo, ba
dokonce se stal ještě přesvědčenějším o svém géniu.
Obeslal vícero lokálních deníků s textem o náboženství
psů a rozhodl se, že se bude oblékat do kůže z kolie,
aby se tak lépe identifikoval s objektem svého studia.
Rozhodl se publikovat vícero článků o zobrazování psů
ve vlámském a španělském malířství. Komentoval fotografie psů pro různé blogy zabývající se psy. Pokusil se
spárovat psy s vlky a kojoty se psy. Ale projektem, jímž
se zabýval nejvíc, byla Encyklopedie psí civilizace, práce
o deseti dílech, o nichž předpokládal, že na ně bude
potřebovat nejméně 15 let práce. Když byl obviněn za
zaregistrování Buddyho jako voliče, měl napsány pouze
první dva díly, Psi a metafyzika a Umění psů.
Podle Smithe jsou psi polyteisté a jejich nejvyšším božstvem je bůh měsíce, jehož vzývají všichni dospělí psi
předlouhým a výrazným vytím. Následuje bůh štěkání,
bůh škrábání, bůh kňučení, bůh ocasu plus strašliví démoni Matusha, v počtu asi deseti tisíc, známí jako nemilosrdní zabijáci koček. Smith vysvětluje, že dosud zůstal
jeden detail z chování psů neobjasněn, a poukázal, že
zahrabávání kostí do země není absurdní automatizmus,
ani pokus zajistit si zásoby pro období nedostatku, ale
prostě obětina přinášená tomu nejimpozantnějšímu
božstvu z psího panteonu, jehož slitovnost si takto snaží
zajistit. Pro Smithe neexistovalo v tom, co dělají psi, nic,
co by nemělo význam, vše považoval za perfektně interiorizované rituály, které svědčí o jejich hluboké religiozitě. Točení se za ocasem je mystická operace nezbytná
pro vstup do transu a pro započetí transpersonálního
porozumění Universu, která může být připodobněna
k extatickému tanci dervišů. Škrábání také není pouhé
utilitární gesto, týkající se osvobození od blech nebo
klíšťat, ani prostě doklad hédonizmu, jak věřili někteří
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canin. A fost concediat după ce superiorii lui au observat
că susţinea fără nici un fel de temei ştiinţific că a descoperit
existenţa unei extrem de complexe limbi a cîinilor şi îi jignea
pe colegii care-i ironizau pretinsa descoperire, cerîndu-i dovezi. Smith s-a socotit victima unei conspiraţii a mediocrităţilor şi a decis să se răzbune, continuîndu-şi cercetările pe
cont propriu, convins că în cele din urmă se va bucura de
recunoaşterea meritată şi va primi un premiu Nobel. Însă
problemele au continuat. Soţia l-a părăsit, înspăimîntată
de faptul că Smith era pe cale să-şi piardă minţile, după
ce l-a surprins urlînd la lună, asemenea personajului său
literar preferat, morarul Huttunen. Vecinii l-au reclamat de
nenumărate ori la poliţie, obţinînd amendarea lui cu sume
din ce în ce mai mari din pricina gălăgiei provocate de cei
peste 50 de cîini pe care îi ţinea pe proprietatea lui cu scopul
de a-i folosi la diverse cercetări. Prietenii au început să-l evite, îngroziţi de murdăria din casa lui şi plictisiţi de obsesia la
care nu voia să renunţe, fascinanta limbă a cîinilor.
Rămas complet singur, Smith nu s-a descurajat deloc, ba
chiar a devenit şi mai convins de geniul său. A trimis mai
multor ziare locale un text despre religia cîinilor şi a decis să
se îmbrace în blănuri de coolie pentru a se identifica şi mai
bine cu obiectul său de studiu. A decis să publice mai multe
articole despre reprezentarea cîinilor în pictura flamandă şi
pictura spaniolă. A scris eseuri despre cîinii din literatura de
limbă engleză. A comentat fotografii cu cîini pentru diverse
bloguri cu subiecte canine. A încercat să împerecheze cîini
cu lupi şi coioţi cu cîini. Dar proiectul la care ţinea cel mai
mult era Enciclopedia civilizaţiei canine, o lucrare în zece
volume pentru care calculase că ar avea nevoie de cel puţin
15 ani de muncă. Cînd a fost pus sub acuzare pentru înregistrarea lui Buddy ca alegător, scrisese doar primele două
volume, Cîinii şi metafizica şi Arta cîinilor.
Potrivit lui Smith, cîinii sînt politeişti, iar zeul lor suprem
e Zeul-din-Lună, pe care îl cinstesc toţi cîinii maturi printrun urlet prelung şi distins. Urmează Zeul Lătratului, Zeul
Scărpinatului, Zeul Scheunatului, Zeul Cozii plus redutabilii demoni Matusha, în număr de 10 000, cunoscuţi ca
necruţători omorîtori de pisici. Smith explică şi un detaliu
rămas pînă acum aparent neclarificat din comportamentul cîiinilor, arătînd că îngroparea oaselor în pămînt nu
e un automatism absurd şi nici o încercare de a-şi asigura provizii pentru vremuri de penurie, ci tocmai ofranda
adusă de ei celor mai importanţi zei ai panteonului canin,
de a căror bunăvoinţă încearcă să se asigure în acest fel.
Pentru Simith, nu există nimic lipsit de sens în ceea ce fac
cîinii, totul ţine de ritualuri perfect interiorizate care stau
mărturie pentru religiozitatea lor profundă. Alergatul în jurul cozii e o operaţiune mistică necesară intrării în transă şi
intuirii înţelesului transpersonal al Universului, ea poate fi
asemănată cu dansul extatic al dervişilor. Scărpinatul nu

literární koutek

základu prohlašuje, že objevil existenci velmi složitého
psího jazyka, a že se urazil, když si kolegové dělali z jeho
údajného objevu legraci a žádali po něm důkazy. Smith
se považoval za oběť spiknutí průměrnosti a rozhodl se
bojovat, pokračuje ve výzkumech na vlastní pěst, přesvědčen, že nakonec se bude radovat ze zaslouženého
uznání a získá Nobelovu cenu. Ale problémy pokračovaly. Jeho manželka ho opustila, vyděšená skutečností, že
Smith ztrácí rozum, poté, co jej přistihla, jak vyje na měsíc, podobně jako jeho nejoblíbenější literární postava,
mlynář Huttunen. Sousedé ho nesčetněkrát ohlásili na
policii, která od něj vybírala pokuty ve stále rostoucí výši,
kvůli hluku způsobenému více než padesáti psy, které
choval pro různé výzkumné účely. Přátelé se mu začali
vyhýbat, zděšení z nečistoty v jeho domě a znudění posedlostí, které se nechtěl vzdát a jíž byla fascinace psím
jazykem.
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pozorovatelé, vedení čistě empirickými hledisky, nýbrž
je to forma askeze, která sleduje rozmetání parazitických
reziduí psího Ega, což psy očišťuje, aby byli připraveni na
zkušenost sjednocení s Principem a dosažení konečné
blaženosti.
Umění psů je ze Smithova pohledu vrcholnou formou
konceptuálního umění. Psí umělci zaměřují svou vizi na
dvě základní témata, jimiž jsou univerzální manipulace
a prázdnota, témata objevená umělci z druhu homo
sapiens až v prvním desetiletí 20. století. Smith trvá na
tom, že všichni velcí konceptuální umělci z řádu lidí byli
bez výjimky majiteli psů, což je z jeho perspektivy dostatečným důkazem hlubokého vlivu psů na lidi v posledních sto letech.
Smith slíbil, že bude ve vězení pracovat na dalších dílech, přičemž navrhuje začít dvěma, které považuje za
základní: Morálka psů a Psi a synestezie.

este nici el un gest pur utilitar, vizînd eliberarea de pureci
sau de căpuşe, şi nici o simplă dovadă de hedonism, aşa
cum credeau unii observatori ghidaţi de considerente pur
empirice, ci e o formă de asceză ce urmăreşte distanţarea
de reziduurile parazitare ale Eului canin, purificîndu-l pentru a-l pregăti în vederea experienţei unirii cu Principiul şi
a atingerii definitive a beatitudinii.
Arta cîinilor e, în viziunea lui Smith, o formă superioară de
artă conceptuală. Artiştii canini îşi axează viziunea asupra
a două teme principale : manipularea şi vacuitatea universală, teme descoperite de artiştii din specia homo sapiens
abia în primele decenii ale secolului XX. Smith insistă asupra faptului că toţi marii artişti conceptuali din rîndul oamenilor au fost, fără excepţie, proprietari de cîini, dovadă
suficientă, din perspectiva lui, a profundei influenţe exercitate de cîini asupra oamenilor în ultimii o sută de ani.
Smith a promis să lucreze la următoarele volume în închisoare, propunîndu-şi să înceapă cu două opuscule pe care
le socotea fundamentale: Morala cîinilor plus Cîinii şi sinestezia.
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Prestižní italské nakladatelství Marsilio uvedlo dne
17. 4. 2013 na trh Máchův Máj spolu s Hotelem Savoy od
Josepha Rotha jako vůbec první dva tituly zbrusu nové
ediční řady s poetickým názvem Gli anemoni (Sasanky).
Řada, založená udinskými univerzitními pedagogy –
bohemistkou Annalisou Cosentino a germanistou Luigim Reitanim, se zaměřuje na středoevropské klasiky,
jejichž zásadní díla bude italským čtenářům postupně
představovat. Po Máji přijdou na řadu Nerudovy Povídky malostranské či Kafkovy Dopisy Mileně. Řečeno spolu
s Claudiem Magrisem, který tento ambiciózní projekt nakladatele Marsilio přivítal obšírným článkem v italském
deníku Corriere della Sera z 9. 4. 2013, obdobný počin
může být v době globalizace jednou z odpovědí na nově
se probouzející potřeby alternativního životního prostoru
a stylu. Za českou i středoevropskou literaturu přejeme
Sasankám, aby se v italském čtenářském povědomí uchytily a trvale v něm zakořenily.
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Máj od K. H. Máchypoprvé v italském
překladu

Ciao
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Zpráva z cesty do Ruska
aneb Dny české kultury v Novorossijsku
a Kirillovce

привет

Soubor Kytice klubu Mateřídouška 				

Dětský soubor Nedělňáček

Český kulturně-osvětový klub Mateřídouška
vedený paní Irinou Tretjakovou uspořádal ve
dnech 24. – 25. května 2013 Dny české kultury
v Novorossijsku a Kirillovce.

okruhu a významně pozvedl zdejší vinařství. Odpoledne
se uskutečnila v klubovně spolku Nazdar v centru Novorossijsku vzorová hodina Evy Řezníčkové, učitelky vyslané
ke krajanům v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví, během níž přítomní zhlédli taneční vystoupení dětského souboru a poslechli si recitaci dětí. Poté
následovalo setkání s paní Zinajdou Trendou, předsedkyní spolku Nazdar, a dalšími členy tohoto spolku. Program pokračoval v místní dětské knihovně přednáškou
o památkách UNESCO nacházejících se na území České
republiky. Krajané si připravili fotky 12 památek UNESCO
a lepší či horší češtinou, ale vždy se zaujetím, hovořili např.
o Českém Krumlově, Telči či Praze. Následovalo hodnocení druhého ročníku literární soutěže Krásná je naše dolinka.
Profesor Sergej S. Skorovid ocenil přínos soutěže a ve spolupráci s Olgou Vlachovou předal účastníkům diplomy
a drobné dárky. Večer posluchači v Mořském kulturním
centru vyslechli koncert České písně Cemesské doliny, opět
za účasti výše zmíněných souborů a hostů. Vystoupení
byla profesionální a na vysoké umělecké úrovni, zároveň
bylo zřejmé, že krajané zpívají se zájmem a s chutí. V průběhu večera Irina Gusačenko přednesla zdravici Martina
Klučara, českého chargé d’affaires v Moskvě.

Dne 24. 5. se po slavnostním folklórním odpoledni ve vesnici Varvarovka konal v restauraci Zámek v Novorossijsku
večer českých písní a tanců. Pozvání k posezení kromě
krajanů přijali tito hosté: Irina Gusačenko, 3. tajemnice
ZÚ Moskva, profesor Sergej S. Skorovid, docent katedry
slavistiky Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě,
Miroslav Karas, zahraniční zpravodaj České televize, Jiří
Svoboda, ředitel Centra humanitární pomoci krajanům,
Monika Slabá, ministerstvo školství, Olga Vlachová, Dům
zahraničních služeb, Martina Václavíková, ministerstvo zahraničí. Přítomni byli také filmaři, kteří pro Českou televizi
vytvářejí dokument s názvem Učitelé národa, trilogii o učitelích českého jazyka u našich krajanů v zahraničí. Pestrý
kulturní program byl zajištěn folklórní pěveckou skupinou
Kytice českého klubu Mateřídouška, uměleckým hudebním triem Voľnice a zpěvákem a kytaristou v jedné osobě
Maximem Krivošejevem z Moskvy.
Dopoledne následujícího dne byla na hřbitově ve Vladimirovce (vesnici sousedící s Novorossijskem) položením
květin vzdána pocta Čechovi Jaroslavovi Hejdukovi, který ve 20. století pracoval jako agronom Černomořského
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Dne 26. 5. ráno v Kirillovce, vesnici vzdálené cca 20 minut
od Novorossijsku, proběhla ve zrekonstruovaném klubu Mateřídouška další hodina učitelky Evy Řezníčkové.
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Časté střídání činností udržovalo pozornost dětí, které recitovaly básničky, hrály různé hry a zpívaly za doprovodu
paní učitelky hrající na housle. V poledne začala přednáška profesora Sergeje S. Skorovida o krajanech v Omské
oblasti, které se svým týmem navštívil, aby nahrál jejich
písně a výpovědi o zvycích.
Vyvrcholením Dnů české kultury byla odpolední slavnost
věnovaná 150. výročí narození Jaroslava Hejduka, která
se konala v Kulturním domě v Kirillovce. Úvodního slova
a prezentace se ujala předsedkyně klubu Mateřídouška
Irina Tretjaková. Poté zatančily děti ze souboru Nedělňáček, následovalo moderní a velmi zdařilé zpracování muzikálu Svěráka a Uhlíře Červená Karkulka, který režírovala
paní učitelka Eva Řezníčková. Hluboký dojem v divácích
zanechal především Leonid Štol, představující nejprve
zlého a posléze hodného hlídacího vlka. Na závěr večera
nezbývalo než poděkovat účinkujícím za skvělé výkony,
hostům za účast a organizátorům nejen za vřelé přijetí, ale
především za jejich celoroční záslužnou práci při udržování a rozvoji české kultury a českého jazyka.

Muzikál Červená Karkulka

Irina Tretjaková vyjádřila velkou vděčnost České republice
za vysílání učitelů češtiny; podle ní každý učitel krajanům
přinesl něco specifického, každý byl jinou osobností s rozličnými zájmy a všichni zanechávají zvláštní a výraznou
stopu v životě krajanů v Rusku.

Můj příběh

Thorsten Kahl, úvod Alice Hanáková
lektorát Bonn, Německo
Thorsten Marian Kahl studuje 1. ročník studia germanistiky.
Češtinu má nyní ve 2. semestru, ale povídku napsal po
absolvování jednoho semestru výuky češtiny, po dosažení
jazykové úrovně A1.
Můj příběh vznikl na základě zadání slovní zásoby pro
opakování probrané látky, v zimním semestru 2012.
Studenti napsali své příběhy jako domácí úkol ještě
s pomocí slovníku, který jim sloužil k použití dalších
slov pro dotvoření příběhu. Thorsten Kahl je nadaný
pro studium jazyků a ukazuje velký zájem o češtinu. Ve
znalostech české gramatiky a slovní zásoby předstihl
ostatní studenty.
James, Jack, Miloš, Aleks a Horst jsou v České republice. James
je Angličan, Jack je Američan, Miloš je Čech, Aleks je Rus
a Horst je Němec. Když mají dovolenou, jsou v Praze a když
musí pracovat, jsou v Londýně, v Berlíně, v Brně, ve Švýcarsku
a v Bonnu v Německu. V Praze jsou cizinci, ale oni mluví dobře
česky.
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James je herec. Má na sobě typický klobouk, bundu a hůl. Je
filmová hvězda. Jack je z Ameriky a je chudý. Opravdu musí
chodit pěšky a jezdit vlakem a má velmi dlouho dovolenou.
Ale má moc velký knír a nosí starý svetr. Miloš je profesor na
univerzitě a má celý týden přednášky, semináře a cvičení
a každý večer je strašně unavený. Má na sobě senzační kabát
a skvělý knír a chce být rád ředitel. Aleks nic nedělá, ale miluje
chodit pěšky, na výlety a dlouho spát. Má dobrý život. Horst
je typický muž z Německa. Miluje jíst třikrát denně: trochu
snídá, moc obědvá a trochu večeří. To jsou slavné jídlo a pití,
například chléb, knedlík, salám a vino a pivo. Nemá rád sport,
proto je trochu tlustý a má často strašný hlad a strašnou
žizeň.
Teď jsou všichni v cukrárně v Praze. Proč? Slaví narozeniny.
Ale čí? Všichni mají narozeniny. Ale to je senzační, že? A je
fantastický, že jsou všichni tady. Narodili se v roce 1963 –
a všichni mají rakovinu. Ví, že musí umřít dneska večer. To je
trochu komický, že? Vědět, že umřeš, když máš narozeniny.
Káva stojí jenom 10 korun. Teď je to jedno. Ráno nejdřív
sportovali, Horst četl jenom jednou její knihu, a potom vařili
dohromady. Později slavili v cukrárně.
Ale teď jsou unavení.
Už je večer.
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Nejasné
místo
Markéta Pilátová
krajanská komunita Rio Grande do Sul,
Brazílie

Martin Musel, honorární konzul a ředitel zdejšího českého spolku, mi vypráví svůj příběh. Je to potomek obou
emigrantských vln. Nejdříve v Brazílii strávila deset let
jeho babička jako manželka důlního experta a pak sem
utekli po osmačtyřicátém jeho rodiče. Na stole jsou
rozložené pasy, lístky na vlak z pařížského nádraží Gare
d'Austerlitz do přístavu a lodní lístek jeho matky Jany
Muselové. Taky její občanka z protektorátu a maturitní
vysvědčení z obchodní školy. Jana Muselová má krásný,
úzký obličej a tmavé vlasy. Její muž Jiří Musel i ona byli
členové tehdejší Lidové strany a po osmačtyřicátém jim
bylo jasné, že doma je nečeká nic dobrého. Už za války
oba pomáhali Židům dostat se na zaoceánské parníky
a během války nosili těm, kteří nestačili utéct, jídlo. „Šlo
po nich gestapo,“ říká mi jejich syn, úspěšný obchodník,
inženýr v důchodu. „A jak se z toho dostali?“ toužím po
napětí, útěku a šťastném konci. „Utekli do Německa, vzali
se v Norimberku,“ ochotně vysvětluje pan Musel. „Tak to
asi těžko, byla válka, přece neutíkali před gestapem do
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Původní domy boemios

Německa…,“ namítám. Pan Musel to uznává, vytahuje
ale jejich oddací list z Norimberka. Jenže tam je datum
3. května 1951. Kroutí hlavou. Přerovnává dokumenty.
„Oni se o válce neradi bavili,“ krčí rameny. Trpělivě asi
dvě hodiny přehrabujeme složky plné dalších a dalších
dokumentů. Nejasné místo v rodinném příběhu ale trvá
na svém. Pak už si jen povídáme. Martin Musel urovnává
prsty voskovaný papír, na kterém je inkoustovou tužkou
nakreslený genealogický strom jejich rodiny. V každé
větvi jistě plno nejasných míst, drobných, tvrdošíjných
prasklin. Beru je tedy pod svou ochranu. Ten příběh
o jeho rodičích za války pro Martina vymyslím. Všechno
dobře dopadne.
Pokračování příště?
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Pod štíhlými palmami se v mírném větru vlní
bledě modré okvětní plátky divokých hortenzií. Levandulové keře plní večer mýdlovou
vůní. Na domech a restauracích se bělají nápisy
Unser Haus nebo Milena Haus. Autobus sjíždí
z hor porostlých džunglí a na sedadlech štěbetají postarší dámy německy v ručně pletených svetrech. Občas nastoupí nějaký gaucho
v montérkách a pozdraví se s nimi portugalsky.
Chvíli si portugalsky povídají o počasí a pak se
dámy zase vrátí ke své němčině. Sjíždíme dolů
na úroveň moře do velkolepého brazilského
města Porto Alegre. Žije v něm početná německá kolonie a také tzv. boemios, tedy Češi
a Rakušané, kteří sem odcházeli za RakouskaUherska. Ale i ti, kteří utekli před komunisty,
nebo po osmašedesátém před Rusy.
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Gramatika s kytarou
Jaroslav E. Sýkora
Česká škola New York, USA

V roce 2002 vydal sbírku esejí, homilií, podobenství
a úvah pod titulem Biblické úvahy a také sbírku básní
Báseň pro Marion. O rok později mu vyšla jeho doktorská
práce Pomíjivost, samá pomíjivost knižně. V roce 2005
editoval festschrift biblických esejů českých katolických
biblistů Medem a mlékem oplývající. V roce 2006 vydal
druhou básnickou sbírku Kapka na větvičce světla. O rok
později, když byl prezidentem Společnosti pro vědy
a umění newyorské pobočky, se svou ženou editoval
česko-anglický básnický almanach There Is No Place To
Go But Home. V roce 2012 napsal a ilustroval knihu pro
děti Golem. Také přispívá do internetových periodik
Christnet a Neviditelný pes.
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V New Yorku získal magisterský titul v oboru knihovnictví a archívnictví na Queens College, a také certifikát
z web designu z Rutgers University. V New Yorku nejdříve pracoval jako lektor biblické hebrejštiny a nyní již
třetím rokem učí češtinu jako druhý jazyk na České škole v New Yorku. Jeho žáci jsou jak děti krajanů a Čechů
žijících v zahraničí, tak dospělí Američané, z nichž mnozí
jsou potomci nebo partneři Čechů.
Česká škola v New Yorku má již stoletou tradici. Po roce
1990 do New Yorku začali přijíždět mladí lidé, kteří se
v New Yorku, Connecticutu a New Jersey usadili a založili rodiny. Jejich děti jsou v současné době majoritními
žáky školy. Jaroslav E. Sýkora pro ně píše z pedagogických důvodů pohádky a skládá jednoduché písně na
gramatická pravidla, které doprovází na kytaru vlastními
melodiemi.
Cílem těchto gramatických písní je usnadnit dětem memorování gramatických a syntaktických pravidel v té
míře, jak je uvádějí učebnice českého jazyka pro třídy
základních škol. Klíčem je rytmus a jednoduchý doprovodný nebo doplňující text, který jsou děti schopné se
snadno naučit. Díky zájmu i jiných českých škol v USA je
zván na vystoupení a jejich prezentaci. Několik ukázek
těchto písní je také možné zhlédnout na YouTube.
http://www.youtube.com/results?search_query=
Gramatika+s+kytarou&oq=Gramatika+s+kytarou&gs_
l=youtube.12...36506.36506.0.37506.1.1.0.0.0.0.47.47.1.1
.0...0.0...1ac.2.11.youtube.Blr-2dRKRic, 21. 4. 2013.
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Jaroslav Eliah Sýkora nejdříve prošel „univerzitou osmi zaměstnání“ (dělník, pošťák, topič,
stavební mistr, lesník, pastevec ovcí, programátor, učitel) a po roce 1989 vystudoval evangelickou teologii na Evangelické teologické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze a Teologické fakultě
v Basileji. Doktorská studia absolvoval částečně
na své alma mater a v Jeruzalémě na Centre
chrétien d'études juives Ratisbonne a na Hebrejské univerzitě. Rok pracoval jako evangelický
vikář a poté tři roky jako odborný asistent na
Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde učil obor Starozákonní
biblistika. V roce 2002 odjel do New Yorku na
Fulbrightovo stipendium, aby na Jewish Theological Seminary napsal habilitační práci. Tam
se poznal se svou budoucí ženou a za ní v roce
2005 natrvalo odjel.
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Metodická pomůcka
pro výuku dětí českému
jazyku
Hudba a text: Jaroslav E. Sýkora
Pro 3. a 4. třídu České školy v Queens, USA

„Z“

Brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně.
Zina se ráda vozí v limuzíně.
V zimě se vždy zazimuje v Ruzyni
a učí se cizí jazyk v kuchyni.
Brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně.
Zina bude brzy bydlet v cizině.
Jestli v Zambezi nebo na Ukrajině,
mi snad řekne popozítří u tchýně.
Brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně.
Ozývá se ve mně smutek po Zině.
Až zmizí z Ruzyně do té ciziny,
zazimuju se jí do limuzíny.

Vyjmenovaná slova po „S“
Ref.: Syn, sytý, sýr, syrový,
sychravý, usychat, usýchat,
sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat.

Ref.: Syn, sytý, sýr, syrový,
sychravý, usychat, usýchat,
sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat.
Kdejaký syčák si deska myslí,
že zbohatne z toho, co si usyslí.
Policie sýčkuje jeho konec –
v síti jí skončí další syslí borec.
Ref.: Syn, sytý, sýr, syrový,
sychravý, usychat, usýchat,
sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat.
Pan Rozsypal přisypal posyp do těsta,
dostal z něj osypky, i jeho nevěsta,
teď spějí na sýpce osypání svrabem,
štrúdl bez posypu jim sypou žlabem.

Vítek výskl ve výtahu,
v trávě vyžle skrylo hlavu,
vulkán z výhně vylil lávu,
vůl žvýká.
Ref.: Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat,
žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk,
výheň.
Vy výšce se houpou výři,
ve vížce spěj netopýři,
žvýkačka je na talíři,
vůl žvýká.
Ref.: Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat,
žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk,
výheň.

Ref.: Syn, sytý, sýr, syrový,
sychravý, usychat, usýchat,
sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat.

Přežvýkavec přežvykuje,
křikloun nahlas povykuje,
Pavla z vlaku vystupuje,
vůl žvýká.

Vyjmenovaná slova po „V“

Ref.: Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat,
žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk,
výheň.

Syn se přesytil syrovým sýrem,
sýček a sýkora se sytí pýrem,
v sychravém ránu sebou sysel mrskal,
rozsypal kmín, tak syčel a prskal.

Ref.: Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat,
žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk,
výheň.

Ref.: Syn, sytý, sýr, syrový,
sychravý, usychat, usýchat,
sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat.

Víly vily věnce z býlí,
psi vyli, na návsi byli,
vydry vodu rozvířily,
vůl žvýká.

Synovec pana Syrového – soudce,
se rád sytí syrečky z Olomouce,
aby byl silný, k syrečkám pije
jen syrovátku ze Sýrie.

Ref.: Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat,
žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk,
výheň.

Zlozvyk se odvyká ztěží,
sníh obvykle sněží z věží,
chřipku vyleží, kdo leží,
vůl žvýká.
Ref.: Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat,
žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk,
výheň.

(Přejato z výše uvedených webových stránek)
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ZINA

Vyjmenovaná slova po
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Letní školy
slovanských studií 2013

Ilustrační fotografie

Letní školy slovanských studií (LŠSS) jsou studijní kurzy
pořádané několika veřejnými vysokými školami v České
republice. Kurzy se konají každoročně v průběhu letních
měsíců (červenec, srpen, září) a jejich délka se pohybuje
od 2 do 4 týdnů v závislosti na náplni kurzu zvolené jednotlivými LŠSS.
Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky
(pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky. Svým širokým
záběrem jsou však otevřeny všem zájemcům o český
jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. V rámci svých vzdělávacích bloků nabízejí jednotlivé LŠSS kurzy českého
jazyka rozličných úrovní, výběrové semináře zaměřené
na studium české literatury, kultury a dějin, volnočasové
aktivity zahrnující divadelní, hudební a taneční představení, exkurze, poznávací výlety apod.
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Zájemci se mohou na Letní školy slovanských studií přihlásit jako samoplátci, kteří si hradí veškeré náklady sami.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)
nabízí rovněž stipendia, která spočívají v úhradě kurzovného, ubytování a stravování a bezplatném vstupu na
kulturní akce pořádané v rámci LŠSS. Počet stipendijních
míst na LŠSS pro jednotlivé země je stanoven na základě
mezinárodních smluv uzavřených v gesci MŠMT s partnerskými zeměmi. MŠMT zveřejňuje nabídku stipendií
k účasti na kurzech LŠSS prostřednictvím zastupitelských
úřadů České republiky v zahraničí. Stipendia se poskytují pouze kandidátům, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí.

86

Letní školy slovanských studií 2013

Letní školy slovanských studií 2013
Vysoká škola

Adresa

Termín

Kontaktní údaje

Ústav
bohemistických
studií

Náměstí Jana Palacha 2
Praha 1
116 38

26. 7. – 23. 8. 2013

Ředitel: PhDr. Jiří HASIL, Ph.D.
Tel.: +420 221 619 262
jiri.hasil@ff.cuni.cz

Filozofická fakulta

Kontaktní pracovnice:
Vlastimila MIKÁTOVÁ
Tel./Fax: +420 221 619 381
vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz
http://lsss.ff.cuni.cz
http://ubs.ff.cuni.cz

Univerzita Karlova
v Praze

Kabinet češtiny pro
cizince
Filozofická fakulta

Arne Nováka 1
Brno
602 00

20. 7. – 17. 8. 2013

Křížkovského 10
Olomouc
771 80

20. 7. – 17. 8. 2013

Jiřího náměstí 1/I
Poděbrady
290 36

1. 7. – 26. 7. 2013

Kontaktní pracovnice:
Jaroslava VYBÍRALOVÁ
Tel.: +420 549 495 970
+420 549 491 593
Fax: +420 549 491 525
bohem@phil.muni.cz
www.phil.muni.cz/kabcest/index.php

Masarykova
univerzita v Brně

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého
v Olomouci

Ústav jazykové
a odborné přípravy
Studijní středisko
Poděbrady

Západočeská
univerzita v Plzni

Filozofická fakulta
Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích

Ředitel: PhDr. Petr POŘÍZKA, Ph.D.
petr.porizka@upol.cz
Kontaktní pracovnice:
Gabriela BENEŠOVÁ
Tel.: +420 585 633 165
Fax: +420 585 633 000
lsss@upol.cz
www.lsss.upol.cz
Ředitelka: Ing. Daniela VLKOVÁ
Tel.: +420 325 613 463
daniela.vlkova@ujop.cuni.cz
Kontaktní pracovnice:
Mgr. Veronika ZÁHOROVÁ
Tel.: +420 325 613 463
Fax: +420 325 614 453
veronika.zahorova@ujop.cuni.cz
http://www.ujop.cuni.cz/

(součást Univerzity
Karlovy v Praze)

Odbor zahraničních
vztahů

Ředitelka: PhDr. Eva RUSINOVÁ
eva@phil.muni.cz

Univerzitní 20
Plzeň
306 14

8. 7. – 26. 7. 2013

Ředitelka: Mgr. Helena Marie ADJAL
Tel.: +420 377 635 777
adjal@rek.zcu.cz
Kontaktní pracovnice:
Ing. Lenka KANTÁROVÁ
Tel.: +420 377 635 775
Fax: +420 377 635 703
lenkakan@rek.zcu.cz
summer@rek.zcu.cz
www.isls.cz

Branišovská 31a
České Budějovice
370 05

19. 8. – 6. 9. 2013

Ředitelka: doc. PaedDr. Bohumila JUNKOVÁ, CSc.
junkova@ff.jcu.cz
Kontaktní pracovnice:
Miloslava MORAVCOVÁ
Tel.: +420 387 774 808
Fax: +420 387 774 812
moravec@ff.jcu.cz
http://summerschools.jcu.cz/summer-schools-2013

Zdroj: www.msmt.cz, 10. 6. 2013.
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