Milena Grenfell-Baines: Čeština u nás v rodině
Na otázku, jak se čeština pěstovala v naší rodině nebo v českých a smíšených
rodinách, je složitá odpověď.
Bylo mi devet a pul a sestre tri a pul kdyz jsme odjely posledim Wintonovym
vlakem zacatkem srpna roku 1939 do Anglie. Zily jsme velmi statecne rok a pul
v anglicke rodine, ktera poslala svou dceru bydlet k babicce, aby pro nas meli
místo. Muj otec uz v Anglii zil (byl varovan, aby odjel 14. brezna protoze ho
hledalo Gestapo, ale to je jine povidani). On se o nas nemohl starat, byl
nemocny, my jsme ho vidaly asi tak jednou za ctrnact dni a mezi sebou mluvily
cesky. Otec naší nové rodiny daddy Ratcliff, jak jsme mu zacaly rikat, umel par
slov nemecky, ja take a tak jsme se nejak dorozumeli. Zacala jsem chodit do
skoly, mala sestra, jakmile zacala mluvit anglicky, cesky zapominala.
V unoru 1940 se zazracne obevila nase matka (to je zas jine povidani) a sestra
Eva uz cesky nemluvila, ale stale rozuměla, a my jako rodina jsme zacaly zit zase
spolu. Otec byl velmi prisny, doma se mluvilo cesky. Ja jsem chodila do anglicke
skoly, jako ceske dite jsem byla rarita.
V roce 1942 se otevrela Ceskoslovenska statni skola ve Velke Britanii. Byl to
internat, do ktereho se seslo asi 120 ceskych a slovenskych deti – profesori Cesi
a Slovaci z ceskoslovenske armady (dalsi dlouhe povidani) a vyucovani dalsi tri
roky v cestine, jedina ucitelka anglictiny Miss Mackenzie. Skola skoncila v
cervenci 1945 – vsichni jsme se rozesli, moji rodice se rozhodli, ze zustaneme v
Anglii. Doma se mluvilo cesky, ale bylo to komplikovane – matka lekarka si radsi
zlepsovala anglictinu, ja jsem zacala pracovat jako detska osetrovatelka, sestra v
anglickem gymnasiu.
Pak jsem odjela na dva roky do Francie a cestina se mi zhorsila.
Cestina u nasich deti a vnuku se neudržela. Vdala jsem se za Anglicana, narodila
se dcera a syn, ale cesky jsem s nima nemluvila, tenkrat mi to neprislo vubec
dulezite – v padesatych letech nikdo z nas netusil, ze se vubec do Cech budeme
vracet. Deti mluvily s dedeckem a babickou anglicky, otec zacatkem sedesatych
let zemrel a matka potom mluvila jen anglicky. Zily jsme blizko Manchestru, kde
se setkavali ceskoslovensti emigranti , mluvilo se jak cesky tak anglicky, ale
starsi generace vymirala a mladsi mluvili uz jen anglicky.
V sedesatych letech jsem s manzelem zacinala jezdit do Cech, zacala jsem
tlumocit na anglickych vystavach, cist, a protoze jsem byla stale ve styku s
kamarady a kamaradky ze skoly (dodnes), cítila jsem, se mi cestina zase zlepsila
a do dnes si ji doufam udrzuju.
Od roku 1948 do roku 1989 emigrovaly do Anglie tisíce Čechů. Poprosila jsem o
názor na uchování jazyka dvě rodiny známých.
Rodina exulantů z roku 1948
Dobrou znalost češtiny je možné využít k ucelum prekladatelskym, vyucovacim a
podobne. Zde se jedna o dobrou aktivni i pasivni znalost jazyka, kterou je asi
tezko ziskat bez odborne vyuky. Totez plati pro kterykoliv jazyk, nejen pro cestinu.
Pokud se deti ceskych rodicu seznami s cestinou pouze v domacim prostredi,
tezko budou moci nabidnout potrebnou uroven znalosti jazyka, bude to
vyzadovat dalsi stadium jako pro v Cesku nerozené obcany. V tomto pripade

udrzeni ceskeho jazyka u ditete ceske rodiny nebude mit velke prakticke
uplatneni.
Zcela odlisna situace nastava v pripade, kdy znalost ceskeho jazyka je rodici
chapana jako soucast ceske kultury a narodnosti. To je ovsem velice osobni
interpretace kazdeho Cecha, ktery i po letech odlouceni z ceskeho prostredi
uchovava a chrani sve zazemi, citovou nalezitost a svou minulost. Tento veliky
dar jsme dostali jako deti od svych rodicu a od skol, vcetne literatury, hudby,
odkazu velkych osob zcela samozrejme a zalezi na kazdem, jak si toto bohatství
osvojí. Neni duvod se ho vzdavat na ukor prijeti kultury a zivota noveho
“domova”. Pokud chceme jako rodice svym detem predat soucast sami sebe, pak
cestina, jako tezko oddelitelna cast nasi minulosti, tvori soucast tohoto daru.
Tady si vzpominame na krasny vyrok Jiriho Voskovce, polemizujiciho o zivote
emigranta. Domov neni jenom misto, zeme, kde jsme se narodili, kde jsme drive
zili. Domov si neseme na ceste zivotem sebou v srdci. Neztracime ho, mame ho
stale v sobe a mame na nej pravo, je nas. Neni to primy citat ale myslim, ze je
výstižný.
Par praktickych poznamek z lekarske (vyvojova pediatrie) i rodicovske a
prarodicovske praxe. Kazde dite s prumernou intelektualni schopnosti ma
kapacitu zvladnout soucasne vice nez jeden jazyk. Potrebuje k tomu jasne
definovanou situaci. Napriklad pouze jeden jazyk, tedy pouze cestinu, v domacim
prostredi pro rodice i deti, a anglictinu na verejnosti, ve skolce a skole. Dite si
rychle zvykne na stabilni situaci a s obcasnym protestem respektuje pravidla.
Dalsi potrebou je delsi casovy interval pro dosazeni odpovidajici urovne. Pokud
jsou tato pravidla dodrzovana a chapana detskym okolim (skolou a vychovateli),
vysledek je mile prekvapujici.
Neni zatezi zahrnout formou hry take psani a cteni pro jednoduchost fonetiky
oproti anglictine (spelling). Sami jsme tento zpusob vyzkouseli v nasi rodine, obe
deti s nama a mezi sebou mluvi jen cesky, pisi a ctou s dobrym pocitem ze
“zachovani” naseho domova. Velikou dalsi pomoci je osobni kontakt s zivou
cestinou, nejlepe primo v Ceske Republice. Nesmirne se rozsiri slovni zasoba a
dobre se hledaji cesti kamaradi. Situace, kdy v domove existuji dva jazyky,
matka ceska, otec Anglican, je pro dite narocnejsi protoze nabizi moznost vyberu
jazyka. Ze zkusenosti mohu dodat, ze tady mohou hrat dulezitou roli prarodice,
kteri komunikuji popuze cesky. Je to opet “domov s cestinou” , ktery se nemeni.
Tento pristup se zda byt ponekud militarni, ale prinasi “plody,” je-li znalost dvou
jazyku jako symbol naseho domova v srdci cilem nasi snahy. Ostatne sebou
prinasi nespocetne mnozstvi veselych, vtipnych i kompromitujicich situaci, na
ktere se po letech rado vzpomina. S touto erudici profesionalni nabidka dvou
jazyku ceskeho ditete v dospelosti je extra výhodou.
Rodina ze současnosti

Moc rádi se podělíme o vlastní zkušenosti a názory, proč je pro nás
důležité, aby děti uměly mluvit česky. Protože jsme oba Ceši, je pro nás
samozřejmé mluvit doma pouze česky, takže pro děti je jednoduché
udržovat si hovorovou češtinu, která je důležitá pro komunikaci s
babičkami a ostatními příbuznými a kamarády v Cechách. Myslím si, že
mnohem složitější je to pro děti ze smíšených manželství, protože

většinou hlavním rodinným jazykem je angličtina. Jejich děti většinou
rozumí, ale česky nemluví.
Proč jsem zapsala děti do české školy v Praze, aby uměly gramatiku,
spisovnou češtinu a znaly české dějiny? Jak mi Stěpán správně napovídá,
protože budou připraveni se kdykoliv do Cech vrátit a pokračovat ve výuce
na českých školách, eventuelně studovat na vysoké škole v Praze, což je
Stěpánův plán.
Jsme hrdí na to, že jsme Ceši, naše děti to vědí a myslím, že to cítí stejně,
alespon Stěpán, kterému je 12 let, mi to sám připomněl, abych to
nezapomněla zmínit. Znát ceské dějiny, zeměpis a rozumět českým
vtipům je pro nás důležité. Být bilingvální od malička je taky výhoda při
výuce dalšího cizího jazyka.

