A zase tu je „Česko“…
( duben 2016)
„Nemít jednoslovný název Česka je ostuda. Náš stát tuto variantu – Czechia –
nutně potřebuje pro komunikaci.“
(Prof. Rudolf Šrámek, jazykovědec a profesor z Masarykovy univerzity,
Instinkt 17/XV, 21.4. 20163, 9, Citát týdne)

A zase máme na pořadu dne již dávno odtroubené „Česko“. To nemají
čeští politici a filologové nic jiného na práci, než křísit starou jazykovou
mrtvolu, se kterou se většina rozumně a zdravě uvažujících lidí rozloučila pietně
už před řadou let. To si pražští politici, akademičtí jazykovědci a novinářská
lobby myslí, že je lidem jedno, jak se naše krásná země a republika jmenuje.
Někteří z nás se dodnes nemohou ani po letech rozloučit se starou, dobře
zavedenou státní značkou a dobrou obchodní firmou s nálepkou
„Československo“ (Made in Czechoslovakia). Politici jako obvykle na názory
lidu kašlou, jak prokázali již v mnoha případech v minulosti a tak – zřejmě
z nedostatku jiné zábavy, reflektují pro Českou republiku znovu jednoslovný
název „Česko“ (v anglické verzi „Czechia“), který se opět stává předmětem
nekonečných a neplodných diskusí, místo toho, aby se věnovali podstatných
problémům, kterých mají tolik, že jim přerůstají přes hlavu, jako je
v současnosti asijská a africká etnicky a nábožensky různorodá imigrace, která
terorizuje a okupuje Evropu, a to pomlčíme o dalších vnitřních i zahraničních
problémech.
Kde berou politici a jim přicmrndávající jazykovědci odvahu se
domnívat, že se lidé opět proti zavádění názvu „Czechia“, tedy „Česko“
nevzbouří a nebudou jako na počátku 90. let 20. století, kdy politici – V. Klaus
st. za českou a V. Mečiar za slovenskou stranu – po česko-slovenské pomlčkové
válce slavnostně odtroubili ve vile Tugendhat v Brně společný stát, protestovat
v tisku a na náměstích se staronovými hesly a transparenty s nápisy jako
„Morava a Slezsko nejsou žádné Česko“, tedy v anglické verzi „Moravia and
Silesia are not Czechia“. To si politici doopravdy myslí, že jsou lidé za více než
25 let vlády všemožných a všehoschopných politických garnitur již tak
ekonomicky zdecimovaní a politicky otupělí, že jim tyhle politické a pražské
blbosti sežerou i s navijákem, tj. bez potřebného referenda, v němž by se lidé
mohli svobodně vyjádřit k problematice zkráceného názvu České republiky a
zda ho jako alternativu k oficiálnímu dvouslovnému názvu vůbec chtějí.
A místo jazykovědců by se k problematice jednoslovnému názvu
„Česko“ či „Czechia“ měli vyjadřovat především historikové a historičtí
geografové. Geograficky „Česko“ neexistuje, ale existují historické země
Čechy, Morava a Slezsko, které sehrály nejednu dějinnou úlohu v historickém
vývoji českých zemí a bez jejichž názvů, používaných historického vývoje země
znalými a inteligentními občany, se neobejdou ani zprávy o počasí. Je sice
pravda, že si řada pracovníků sdělovacích prostředků, od novinářů až po
televizní a rozhlasové hlasatele, moderátory a redaktory, často plete historické
země a lokality (města), ležící evidentně na Moravě nebo ve Slezsku, a umisťuje
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je permanentně do Čech. A dokonce si zavedli termín „česká Morava“. Ale
jejich intelektu nepomůže ani jednoslovný název „Česko“. Kde nic není, ani
smrt nebere!
A aby český úředník i bruselský euroúředníček nevyšel ze cviku a mohl
vykazovat nějakou práci, vymýšlí místo oficiálních názvů států jejich zkrácené
verze, které však v některých případech jsou na draka. Nevystihují totiž podstatu
věci. Anglická „Czechia“ místo „Czech Republic“ se nápadně podobá ruskému
termínu „Čechija“ (oficiálně „Češskaja respublika“), který ovšem označuje
geograficky zemi Čechy, stejně jako anglická „Moravia“ a ruská „Moravija“
označují kromě řeky zase zemi Morava.
Nemít jednoslovný název Česka není ostuda. Stát nepotřebuje nutně ke
komunikaci termín „Czechia“ – vždyť s ním téměř nikdo nekomunikuje a svět
ho stejně nebere vážně. Mladé, kosmopolitní a globalizované generaci je jedno,
jak se naše republika jmenuje. A Šlonzákům patrně také, ti by zase raději
Vaterland Deutschland. A tak „čechisté“ všeho druhu, anglicky pak nejlépe
„Czechists“ (pochopitelně od jejich „Czechia“), ať se jdou bodnout. Je
všeobecně známo, že evropský úředník plodí spoustu blbostí, ať již v politické a
ekonomické oblasti, či v rovině kulturní a náboženské. A aby z politického a
žurnalistického kouzlení s názvy historických zemí nebyla z „Czechie“ a
„Česka“ zase jenom „Čečna“!
LCH
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