Blanka Karlsson: Jak si zachovat češtinu
Jak si zachovat češtinu, to je téma, které mi uložili pořadatelé kongresu s přáním, abych
odpověděla na následující otázky:
-

Proč a jak se uchovává čeština v generaci mých potomků?
Jaké jsou největší problémy?
Jaké jsou možnosti výuky češtiny?
Zda mé děti a vnuci považují češtinu za výhodu?

Tento příspěvek byl napsán již před konáním kongresu, ale doplněn po návratu domů na
základě inspirace z kongresových diskusí a otázek.
Příspěvek je vlastně volným pokračováním předešlého kongresního příspěvku v roce 2012
„Já jsem Švéd a také Čech“(14 stran, 12 obr.), někde i s opakováním myšlenek/příkladů,
postaven na vlastních zkušenostech dvojjazyčného manželství od roku 1975, rodičovství
dvojjazyčných synů od roku 1978 (prvorozený narozen v Praze, druhorozený narozen ve
Švédsku) a konečně na vlastních zkušenostech s trojjazyčnými vnuky, narozenými v Dánsku
v roce 2008 a 2010. K tomu ještě patří vlastní zkušenosti s výukou češtiny českých dětí ve
švédských základních školách a gymnasiích od 1990. let. Na konci tohoto příspěvku uvádím
Výběr z mého díla – tituly k problematice dvojjazyčnosti a češtiny vůbec.
Proč a jak se uchovává čeština v generaci mých potomků: synů a vnuků?
Otázka zachování češtiny v cizím prostředí začíná v nás, v první generaci zahraničních Čechů,
tj. těch, kteří přišli do ciziny jako dospělí. Na této první generaci záleží, aby si zachovala
češtinu nejprve v sobě a potom ji přenesla dál do duše svých dětí a vnuků. V Praze jsem na
Univerzitě Karlově slyšela názor, že cizí prostředí tu matku přehluší. Ne, nepřehluší, pokud je
matka zásadní v používání mateřštiny již od porodu!
Zachování češtiny u dvojjazyčných dětí je podmíněno tím, že rodiče ovládají mateřštinu toho
druhého, aby pak mohli spolu hovořit každý svým jazykem přirozeně a nenásilně. (To vše již
zmíněno v předešlém výše jmenovaném příspěvku). Dítě tak zpracovává obojí zároveň ve
třech stadiích:
-

-

-

0-3roky – dítě ovládne nejprve řeč matky, kterou slyší již při kojení, na švédštinu otce
odpovídá česky. Např. od 1-2 roku mluví slova česká, k nim potom i švédská, ve věku
2,5 roku plynulá řeč jen česky,
od 4 let – dítě přijímá víc a víc mateřštinu otce, na jeho švédštinu odpovídá také
švédsky, s matkou pokračuje komunikovat česky. Např. 4letý umí přečíst všechna
písmena česky, umí počítat česky do 15, švédsky do 10, ve věku 5,5 let umí číst česky.
od školního věku dítěte – dvojjazyčnost je úplná, takže dítě dokonce ovládá češtinu
lépe než švédský otec a švédštinu lépe než česká matka. Nakonec se mi podařilo i to,
že synové hovoří spolu česky, neboť jsem jim po celý život opakovala – mluvte spolu
česky, protože až já zemřu, zůstane vám ta čeština. Dvojjazyčná komunikace je tedy
následující: rodiče spolu mluví každý svou řečí, synové se obracejí k matce v její
mateřštině, k otci v jeho mateřštině, spolu mluví a píšou si mateřštinou matky.

Start je tedy u dvojjazyčné výchovy synů, kteří dosáhnou dospělosti, odejdou z domu do
svých životů/zaměstnání a tam si odnesou češtinu, která je samozřejmou součástí jejich

osobnosti. Česká komunikace pokračuje v kontaktu s matkou a v kontaktu mezi bratry, ale i
v kontaktu s mateřskou vlastí.
-

Jak je to se zachováním češtiny v generaci třetí?
Proč a jak se čeština uchovává?
Jak je to s aktivním použitím češtiny u trojjazyčné generace?

Tady je problematika trojjazyčných vnuků, kteří jsou s jistotou dvojjazyční – jak dříve
zmíněno - mají dánštinu matky a švédštinu otce (dvojjazyčného česky-švédsky, který pro své
děti zvolil švédštinu). Jejich výchova k češtině je již složitější, neboť zde je čeština více cizím
jazykem než mateřštinou. A tak je to česká babička, která jim tu češtinu dává. Vnoučata ve
věku 3,5 - 5,5 let již chápou vícejazyčnost ve svém životě a dokonce jejich mozek bystře
zpracovává jazykové hříčky, kdy si schválně pletou slova mlíko a mýdlo a se smíchem říkají,
že chtějí nalít mýdlo; (babička záměrně použila mlíko, protože to jde s mýdlem více
dohromady než mléko). Vnoučata již znají české pohádky, ale tady je trochu problém: české
vyprávění babiččino musí být doplňováno švédskými vysvětleními té či oné věty a také tak
trochu herectvím a řečí pantomimy. Ale funguje to, o čemž jsem se přesvědčila letos v létě při
obědě celého dánského příbuzenstva v restauraci, kde vnučka začala - k mému překvapení –
vyprávět v dánštině, kdo je Zlatovláska, kdo je to Dlouhý, Široký, Bystrozraký a jaké mají
vlastnosti. Další pomocí k zachování češtiny je kultura, např. filmy! Trojjazyčná vnoučata
přešla od Krtka, Hurvínka aj., na pohádky s herci – Byl jednou jeden král, Princ Bajaja,
Strakonický dudák a další. Pětiletá vnučka projevila jazykový cit, když reagovala se smíchem
na Kalafunovo zvolání Švandíčku. To slovo Švandíčku se jí tak zalíbilo, že je ihned opakovala.
Jindy zase vnoučata s chutí opakovala stakatově „Ba ja ja „. Tady vidíme příklad porozumění
hudebnosti českého jazyka. V dánské školce učitelkám a na náhodném setkání s jinými
dánskými rodiči vysvětluje vnučka s chutí, že tady je babička, která hovoří česky a dědeček,
který hovoří švédsky. Čili již v tomto předškolním věku vidí vnuci češtinu jako něco
zajímavého, co stojí za sdělení.
Ve věku 4 a 6 let vnoučata nehovoří česky jako dvojjazyčná druhá generace, avšak jsou
vlastně se svou trojjazyčností ve výše uvedeném druhém stupni dvojjazyčnosti, kde je
umístěna čeština tak, že na české věty odpovídají švédsky: začínají říkat jednotlivá slova (tam,
tady, tenhle, támhle, chleba, máslo, sýr, výborně) a věty, které řeknou česko-švédsky (např.
jag vill ha táta = chci tátu (vnoučkova odpověď babičce, která se česky ptala, proč v noci po
probuzení plakal). Dále vnoučata počítají česky do deseti – to již od loňska, kdy jim bylo 5 let
a 3 roky. Minulý týden (týden po skončení kongresu) mě 4letý překvapil tím, že umí v češtině
počítat příklady jako 1 + 1, 3 + 2, 4 + 2, atd., čili matematika uvnitř desítky. Trojjazyčná
výchova v češtině může ovšem probíhat jen v osobním kontaktu s českou babičkou, který je
možný minimálně třikrát za rok. To samo o sobě odpovídá na otázku, jaké jsou problémy.
Dětský mozek vícejazyčný však chápe rychle a bystře opakuje česká slova, takže během
jednoho týdne se skoro dějí jazykové zázraky.
Další z výše uvedených otázek – Jaké jsou největší problémy?
Umět česky psát. Dvojjazyčná generace hovoří česky tak, jako každý jiný Čech žijící v České
republice, neboť se vlastně naučili česky stálou ústní komunikací a poslechem knížek, které
jim matka četla. Dvojjazyční však vychodili švédskou školu, takže neměli výuku českého
jazyka a literatury denně, tak jako děti v České republice. Chybí jim perfektní znalost českého
pravopisu. Mohou však čistě přečíst český text a psát česky tak, jak to slyší, avšak chybami,
byť srozumitelně.

Zde se pozastavím nad otázkou, kterou mi na kongrese položila pí redaktorka Milena
Štráfeldová během mého výstupu – Naučila jsem své syny pravopis? - Odpověděla jsem –
Nenaučila a do konce svého života budu mít pro to špatné svědomí -. Stála jsem tam jako
provinilá školačka, protože to mám v povaze vzít okamžitě vinu na sebe bez uvažování, zdali
tomu tak opravdu je. Paradoxem bylo, že tentýž večer mi syn Robert napsal e-mail v čisté
češtině bez jediné chybičky: cituji: „Děkuji za informaci. Vždytˇ také můžeš vzít autobus. A
tvoje jízdenka na vlak platí také v autobuse. Jede 2A, 3A a 4A až ke dveřím. 3A je na protější
straně nádraží a 2A a 4A jedou na protější straně od Radnice. Vystoupíš na stanici
Lollandsgade“. Tento synův e-mail se týkal mé cesty do Dánska.
Jak to vlastně je opravdu? Mé špatné svědomí se týká zejména jejich pravopisu i-y. Po
návratu domů jsem nahlédla do domácího archivu, abych šla v této otázce až do dna. Oba
syny jsem učila od jejich 3-4 let (staršího v Praze v roce 1981, mladšího ve Švédsku v roce
1988) podle knihy autora Tomáše Henka: Hrou připravujeme na školu, Praha 1975. Celá
kniha je popsaná splněnými úkoly a mými poznámkami, např. kap. II. hotovo 14. 5. 1984,
cvičit dále v psaní na str. 24.,25., vysvětlit opak mokrý-suchý, atp. . Pravopis jsme probírali
v knížce Hádanky a tajenky, Praha 1979, kde jsou např. slova s obrázky uprostřed a má se
dopsat celé slovo: ka- obrázek psa -ník…čili kapesník. V archivu mám dále Písanky pro první
ročník: udělali jsme sešit 1, 2, 3. Písanka 4 a 5 zůstala již prázdná.
Výše uvedené příklady ukazují, že jsem syny učila pravopisu v jejich předškolním věku a
v prvních třídách. Taková je pravda. Ale přestože jsem v Praze před nastěhováním do
Švédska koupila Diktáty a pravopisná cvičení, SPN 1961, Cvičení z českého jazyka, SPN
1977 a dále učebnice českého jazyka a čítanky pro celou základní školu, výuku pravopisu
jsem s nimi skutečně dělala, ale již nedotáhla do konce po celou délku školní docházky.
V tom je to moje špatné svědomí. Mohu však k tomu dodat jeden protiargument: po skončení
kongresu jsem se rozjela do Dánska hlídat vnoučata a dozvěděla jsem se od syna Roberta
překvapující konkrétní příklad jeho psaní v češtině: Jakožto profesionální hudebník vydával
druhé vydání své CDdesky v Dánsku, ale našel si na internetu možnost výroby této desky
v Brně. Z toho plyne, že následovala intenzivní emailová korespondence mezi synem a Brnem
v češtině! V Dánsku jsem pak viděla výsledek této české písemné komunikace – dvě poštovní
krabice s hotovými deskami. Takže synové jsou tak jako tak schopni komunikovat česky i
písemně.
Výše uvedené problémy nás vedou k další zmíněné otázce: jaké jsou možnosti výuky češtiny.
Ve švédských školách byl v dobách mé praxe předmět „hemspråk“ (výsl. hemsprók) =
domácí jazyk, kde se žáci učí ten jazyk, kterým mluví doma, tj. jejich mateřštinu. Mohu
hovořit z vlastní zkušenosti, kdy jsem učila češtinu v 1990. letech a v té době měl tento
předmět bohužel příliš malý prostor v rozvrhu, konkrétně 20-40 minut týdně. Měla jsem
z celého města něco přes dvacet dětí v základních i středních školách, tj. v každé škole vždy
jen jednoho žáka. To je ovšem časově dost málo, když srovnáte denní výuku češtiny
v českých školách. Proto v cizině musí být základ jazykové výchovy v rodině. Moji žáci v té
době (nikoliv synové!) hovořili lámanou češtinou, až to fyzicky bolelo. Jejich čeští rodiče si
možná mysleli, že dítěti ve švédské cizině pomohou, když s nimi budou mluvit více švédsky
než česky. Je to však mylný názor, neboť dítě s pevnou znalostí mateřštiny je vnitřně silné.
Poslední z uvedených otázek: Zda mé děti a vnuci považují češtinu za výhodu? Určitě!!
Výše uvedené příklady jsou samy o sobě odpovědí na tuto otázku. Dvojjazyční dospělí
synové mi mnohokráte mi řekli, jak jsou rádi, že jsem je naučila česky: např. již jen to, že
v Praze nemusí komunikovat anglicky. A vnoučata – jak výše zmíněno - s chutí sdělují

učitelkám, že v jejich životě je i čeština. V předešlém kongresním příspěvku „Já jsem Švéd a
také Čech“ uvedeném na začátku tohoto textu jsem uvedla celou řadu příkladů výhod češtiny
a jejího použití v životě synů a v jejich dospělé činnosti v zaměstnání a jinde.
Souhrnně k problematice nemohu nevzpomenout na Komenského a jeho citátu Scíre, velle,
posse – Vědět, chtít, moci – čili tři způsoby dohromady, jak dosáhnout cíle, tj. Jak si zachovat
češtinu. Vím, tj. umím česky, chci používat češtinu a mám možnost používat češtinu. To jsou
vlastně i podmínky, jak si zachovat češtinu. Ovšem někdo si tu češtinu třeba vůbec zachovat
nechce…! To první – vědět – záleží na nás, první generaci Čechů, jak hluboko jsme zaseli
české povědomí v duši našich synů a vnuků, protože pokud se nám to podařilo, pak další
generace chtějí používat češtinu, protože je to tak přirozené, takže vlastně otázka chtít je jaksi
zbytečná, neboť prostě automaticky mluví česky, aniž by uvažovali, jestli chtějí nebo ne - a
z toho plyne, že možnost používat češtinu si vždy najdou – když ne ústní komunikací, pak
v knihách, filmech, atd. .
A na Komenského pansofické otázky co?, proč?, k čemu?, kdy?, jak? odpovídám takto: co?
čeština, proč? protože je to vnitřní síla, k čemu? pro vlastní pocit, potěšení i užitek při
různých příležitostech, kdy? po celý život, jak? se svými blízkými, které jsem naučila česky, i
s přáteli ve vlasti i jinde ústně, písemně i sledováním kultury (divadlo, film, knihy).
Zachování češtiny ve druhé generaci zahraničních Čechů je velmi užitečné i pro první
generaci, která jim tu češtinu dala. V mém případě konkrétně tak, že když ve vlastním
dvojjazyčném vydavatelství Blanka Pragensis Förlag publikuji svá díla dvakrát, tj. česky a
švédsky, mohu dostat hodnotnou jazykovou pomoc ve švédštině, kdy např. synům vysvětlím
česky ten či onen výraz, myšlenku a oni mi to obléknou do švédštiny správně tak, jak by to
napsal autor, jemuž je švédština mateřštinou.
Závěr tohoto příspěvku nebyl plánován, ale náhoda tomu chtěla, aby sem byl zařazen. Letos
v květnu jsem slavila životní jubileum a k této příležitosti mi syn Richard složil text a hudbu
písně „Česká republika“. Po dlouhém váhání souhlasil s tím, abych na kongrese pustila
nahrávku této skladby, kterou jsme natočili video-kamerou pro narozeninovou oslavu: syn
hraje na klavír a zpívá (3 minuty filmu). Byl to pro mne překvapující dárek, který si vymyslil
sám a jak mi řekl, poprvé skládal český text (na youtube jsou jeho live-koncerty vlastních
písní – 16 skladeb švédsky i anglicky). Do tří slok dostal krátkými slovy českou minulost i
přítomnost a navzdory problému s pravopisem, o kterém se výše zmiňuji, měl v textu jen dvě
chyby. Končím tento příspěvek citátem jeho refrénu: „Česká republika, co to je? To je ta
země, odkud jsi“. A tak je tento závěr živým důkazem i odpovědí na výše uvedené otázky.
Viz zde dále plný text písně a na jeho konci 3minutová nahrávka písně, která je chráněna
autorskými právy Richarda Karlssona, tj. nesmí se kopírovat a používat jinde bez souhlasu autora.

*****

Česká republika
Music and lyrics © Richard Karlsson 2014
Věnováno k narozeninám Blanky Karlsson dne 28. 5. 2014
Videonahrávka – Richard Karlsson klavír a zpěv – promítnuta na konferenci zahraničních
Čechů „Krajané a čeština“ v Národním muzeu v Praze, dne 11. 9. 2014 jako příloha
k přednášce „Jak si zachovat češtinu“

Verse:
Byl jednou jeden muž,
on udělal první kus ke spojení této země.
Po něm přišli další muži, co dali své služby
a vyvinuli tu práci ke své době.
Ti muži byli Sámo, Bořivoj První, Karel Čtvrtý, Masaryk a Havel.

Chorus:
Česká republika, co to je…
To je ta země, odkud jsi.

Verse:
Vývoj šel dopředu, ale taky dozadu,
to záleželo na tom, kdo řídil.
Kultura, ta tvořila přesně jako výrobci a společně dali zemi na mapu:
hudba, knihy, divadlo, filmy, sport, jídlo, pití, sklo, porcelán, auta.

Chorus:
Česká republika, co to je…
To je ta země, odkud jsi.

Stick:
Černé doby byly, co lidem uškodily,
stačilo jen říct něco proti.
Černé doby byly, kdy lidi krutě žili,
vždycky přišel někdo, co dal jim sílu.

Chorus:
Česká republika, co to je…
To je ta země, odkud jsi.

nahrávka písně Česká republika.MTS
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Prameny a Literatura
Archivní dokumentace (textová, obrazová, zvuková, filmová) in: Archivní soubor „PhDr.
Blanka Karlsson, Ph. D. č. 1371., součást Národního archivního dědictví České republiky in:
Národní archiv v Praze-Chodovci.
Badatelské webové stránky: www.fencingperformance.com/blankapragensis
Některé hudební stránky synů: www.myspace.com/bratschrobert, www.aquasonic.dk,
www.myspace.com/richardgustav, www.youtube.com/richardgustav,
Výběr z díla Blanky Karlsson (dále jen BK) k problematice kongresu:
Bibliografie (dále jen čísla Bibliografie) 4. /1990: Tjeckiska för nybörjare, en lärobok för
vuxna, del I - V, Norrköping 1990, 233 s. Učebnice češtiny pro vzdělávání dospělých – pět
samostatných dílů. Nevydaný rukopis zakoupen večerní školou kursů pro dospělé,
Medborgarskolan, a použit též ve vlastní výuce v kursech Lidové univerzity při Stockholmské
univerzitě. V obrazových přílohách knihy vlastní foto BK – mj. snímky Prahy z doby
sametové revoluce.
5. /1991: Språkundervisningens metodik och historia, Norrköping 1991, 56 s. Strojopis
přednášky BK o metodice a dějinách vyučování cizích jazyků – slepen do brožury a rozdán
učitelům Lidové univerzity (posluchačům přednášky) na jejich školení na ostrově Visingsö v
roce 1991.
6. /1991: Språkundervisningens metodik och historia, Norrköping 1991, 162 s. Rukopis
knihy pro vzdělávání dospělých o metodice a dějinách vyučování a studia cizích jazyků použit ve vlastní výuce kursů češtiny, ruštiny, bulharštiny a v kursu latiny na univerzitě
třetího věku Folkuniversitetet při Stockholmské univerzitě. V obrazových přílohách knihy
vlastní foto BK a primární prameny ze švédských archivů. [Začátek komeniologického bádání
BK ve Švédsku]
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