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V Halifaxu nikdy neÏil velk˘ poãet krajanÛ. V˘jimkou snad
bylo jen krátké údobí po bratrské náv‰tûvû  armád var‰avského
paktu v roce 1968 kdy v Halifaxu Ïilo kolem 400
âechoslovákÛ. Dnes se krajané dají poãítat jen na nûkolik
desítek. Snad vût‰ina z nich pfii‰la na schÛzku se skupinou
torontsk˘ch a s hosty z Ottawy, velvyslancem Vladimírem
Kotzym, jeho paní Michaelou a kulturním a tiskov˘m ata‰é
Janem Bubnem. Se‰li se v pátek 24. fiíjna v krajanské
restauraci (Halifax má dvû a obû v˘borné). Setkání fiídil
pfiedseda halifaxské odboãky, Miloslav âern˘. Za ústfiedí
âeského a slovenského sdruÏení v Kanadû úãastníky
pozdravila první místopfiedsedkynû Blanka Rohnová. Zvlá‰È
ocenila pfiítomnost hostÛ z velvyslanectví: “Pro nás
osmaãtyfiicátníky je tato událost a Pier 21, kde jsme pfied lety
zakotvili, velice dÛleÏitou ãástí na‰eho Ïivota. Va‰e
pfiítomnost jí dodává zvlá‰tní dÛstojnosti. Tím jste nás potû‰ili
a jsme Vám za to vdûãni. Druh˘m dÛvodem mé radosti je
setkání se s Vámi, ãleny té ‘mystické‘, halifaxské odboãky,
vedené tajemn˘m p. âern˘m. A je to právû on, kdo je tfietím
dÛvodem, proã jsme zde rádi. Jeho obsáhlé, informativní
dopisy, naplnûné pfiátelskou pohodou, ochotou pfiipravit pro
nás co nejpfiíjemnûj‰í pobyt mû opravdu dojaly. TakÏe bych
mu zde, za nás v‰echny chtûla podûkovat. Poslední dík je pro
Honzu Waldaufa, kter˘ se celé události ujal a tak jak je u nûj
samozfiejmostí, ji perfektnû zorganizoval.“

Velvyslanec Kotzy  hovofiil o nûkolika zajímavostech a
zodpovûdûl otázky Miloslava âerného o pasov˘ch
problémech své dcery.

Deska byla odhalena v Pier 21 v sobotu 25. fiíjna. Její
anglick˘ text byl uvefiejnûn v Novém domovû a Satellitu pfied
dvûma mûsíci. Oslovuje Kanadu za v‰echny âechy a Slováky,
ktefií na‰li v Kanadû svobodu od politického útlaku a
hospodáfiské tísnû, zaãali nov˘ Ïivot, mûli pfiíleÏitost pfiispût
k budování Kanady, stali se hrd˘mi Kanaìany, ktefií si
souãasnû udrÏeli svoje bohaté ãeské a slovenské kulturní
dûdictví.  Autory textu jsou Blanka Rohnová a Jan Waldauf.

Program byl zahájen projevem nynûj‰í pfiedsedkynû Pier
21 Foundation, Ruth M. Goldbloom  O.C. Paní Goldbloom
naãrtla historii Pier 21, dojemné okamÏiky pfiíchodu imigrantÛ
z celého svûta, ktefií pro‰li touto budovou, prvním zastavením
v jejich nové vlasti.

Po paní Glodbloomové promluvili velvyslanec âeské
republiky v Kanadû, velvyslanec Vladimír Kotzy a Josef
âermák.

Z projevu velvyslance Kotzyho cituji (v ãeském pfiekladu):
„Je mi ctí i potû‰ením stát na místû, které po nûkolik desetiletí
bylo svûdkem vstupu  generací ãesk˘ch imigrantÛ do Kanady.
Pier 21 byl prvním krokem v jejich úspû‰né integraci do
kanadské spoleãnosti a je symbolem pohostinného pfiivítání
a pfiíslibu nové budoucnosti, kterou jim Kanada nabízela.

Stejnû tak mne tû‰í, Ïe po tolika letech mÛÏeme koneãnû
vzdát hold  tûm tisícÛm stateãn˘ch âechÛ, ktefií  pfii‰li do
Kanady ze své rodné zemû, aby zaãali nov˘ Ïivot v lákající
nesmírnosti Kanady.

Pier 21 samozfiejmû nebyl pro ãeské imigranty jedinou
branou do Kanady, ale byl nepochybnû jednou z
nejdÛleÏitûj‰ích - âeskoslovensko je na sedmnáctém místû v
celkovém poãtu imigrantÛ, ktefií pfii‰li do Kanady bûhem
údobí, kdy Pier 21 byl v provozu...

Pfii rozhodování o novém domovû vût‰ina tûch, ktefií prchali
pfied komunistick˘m útlakem, hledala pfiedev‰ím svobodu.

Chtûl bych podûkovat za v‰echny âechy kdekoliv, kanadské
vládû a KanaìanÛm za jejich trvalou podporu bûhem celé
doby komunistického útlaku v âeskoslovensku.

Od svého pfiíchodu jako velvyslanec v roce 1998  mi bylo
ctí setkat se s ãesk˘mi imigranty v rÛzn˘ch spoleãensk˘ch
postaveních. Jsem hrd˘ na to, Ïe se jich tolik stalo úspû‰n˘mi
a váÏen˘mi obãany této velké zemû, a Ïe  v˘znamnû pfiispûli
v˘voji Kanady v mnoha odvûtvích...

Z projevu Josefa âermáka cituji (v ãeském pfiekladu):
“23.dubna 1949 pfiistála v Halifaxu loì nesoucí jméno

General LeRoy Eltinge s 113 ãeskoslovensk˘mi uprchlíky.
âtyfii ãlenové této skupiny jsou  dnes mezi námi:  Jan
Waldauf, kter˘ se spolu s Miloslavem âern˘m tak velice
zaslouÏil o organizaci  tohoto setkání, Miroslav Pouzar, Jifií
Brand˘s a já. O ‰est mûsícÛ pozdûji pfiibyl dal‰í úãastník
dne‰ního setkání, Jerry Kytl.

Pamatuji si velmi málo z na‰eho pfiíjezdu kromû matného
dojmu majestátních, fascinujících a tajemn˘ch lodí v
halifaxském pfiístavu. Pamatuji si ale na cestu pfies mofie: loì
pro mne navÏdy zÛstane jedním z nejvelkolepûj‰ích vítûzství
ãlovûka, hraãka  vzdorující i nejzlostnûj‰ímu bûsnûní oceánÛ.

Nebyli jsme v Kanadû zdaleka první. Ta ãest pravdûpodobnû
patfií Tomá‰i ·títnickému, podle v‰ech náznakÛ slovenského
pÛvodu. Pfiiplul jako ãlen posádky lodi zvané Veverka, která
3. srpna 1583 zakotvila v Newfoundlandu v oblasti,  kde dnes
je  pfiístav St. John a ztroskotala v boufii na zpáteãní cestû o
pût t˘dnÛ pozdûji. ·Èítnick˘ byl zfiejmû znám˘ básník, jehoÏ
úkolem bylo popsat v‰ecko, co cestou vidûl a zaÏil. Zachoval
se po nûm dopis, dnes d˘chající ironií: Je tu neuvûfiitelné
mnoÏství ryb... jen ponofií‰ udici, uÏ ji mÛÏe‰ vytáhnout s
pûknou rybou.

Po ·títnickém následoval Prince Rupert, syn ‘zimního
krále’ a anglické princezny AlÏbûty, kterého málem
zapomnûli na praÏském hradû pfii útûku ze zemû po bitvû na
Bílé hofie.

Rupert, kter˘, jak kanadská historiãka Edith G. Firth napsala,
do jubilejního ãísla Na‰ich HlasÛ, v ãlánku nadepsaném
Imigrant, kter˘ nepfii‰el, dostal od svého str˘ce anglického
krále Karla II chartu, kterou se Rupert a jeho spoleãnost
Hudson Bay Company, stali vlastníky 1,846,000 ãtvereãních
mílí, více neÏ tfietiny Kanady. âlánek Edith Firth konãí:
Prince Rupert nikdy Kanadu nenav‰tívil, ale z Lond˘na fiídil
podnik obrovského kanadského v˘znamu.

Dal‰í v˘znamnou stopu po sobû zanechali Morav‰tí bratfii,
misionáfii mezi Eskymáky a také ãernochy jak v USA tak v
Zadní Indii (jejich potomci v Torontu je‰tû dnes vyznávají
víru podle uãení, které mûlo svÛj poãátek v âechách pfied
témûfi ‰esti sty léty).

O nûjak˘ch sto let pozdûji pfii‰li zemûdûlci, ktefií se usazovali

v Saskatchewanu a v Albertû, kde ãasto strávili první rok v
zemljankách, horníci, hlavnû Slováci, ktefií pracovali v dolech
kolem Lethbridge v Albertû a Fernie v Britské Kolumbii...

A pfiicházeli dal‰í a dal‰í: fiemeslníci, lékafii, dûlníci,
spisovatelé, dirigenti a prÛmyslníci, muÏi a Ïeny zvuãn˘ch
jmen a muÏi a Ïeny témûfi neznámí. V‰ichni hledali lep‰í
Ïivot nebo svobodu ãi obojí. Vût‰inû z nich se jejich sny
splnily, pfiedev‰ím sen o Ïivotû Ïitém ve svobodû. Pfiijali
jsme od Kanady hodnû. Ale i my jsme jí hodnû dali. Za
nepsanou úmluvu, kterou jsme  s Kanadou uzavfieli, se
nemusíme stydût.

âást kaÏdého z nás zÛstane navÏdy v zemi, v níÏ jsme se
narodili: její historie, hudba a poezie je pfiíli‰ hluboko vepsána
do na‰ich du‰í. NavÏdy zÛstaneme rozdûlen˘m domem. Ale
jak ãas plyne a na‰i potomci spl˘vají s kanadskou spoleãností,
stáváme se stále ti‰‰í ozvûnou v na‰í nové vlasti. A na tom
není nic tragického. Ná‰ velk˘ Komensk˘ napsal pfied tfiemi
sty lety ve své Panergesii: TatáÏ zem nese a Ïiví nás v‰echny...
totéÏ slunce svítí stfiídavû na kaÏdého z nás.. v‰ichni  jsme
obãany jednoho svûta.

Po projevech byl promítnut film, zachycující imigranty z
rÛzn˘ch období a zemí, ktefií pro‰li touto vpravdû historickou
budovou a torontská skupina (vãetnû generální tajemnice
Radmily Locherové) si budovu prohlédla. Pfii prohlídce byly
do archivu pfiedány rÛzné materiály, vãetnû knihy It All
Started with Prince Rupert - The Story of Czechs and Slovaks
in Canada.

Pro torontské náv‰tûva Halifaxu, která pokraãovala v nedûli
náv‰tûvou Peggy‘s Cove, zÛstane dlouho v pamûti. Jednak
proto, Ïe nám slouÏilo poãasí, ale je‰tû více proto, Ïe nás
provázel, ãi spí‰e prováÏel Halifaxem ãlovûk, kter˘ nese
mimofiádné osobní bfiemeno a pfiesto se o nás staral s péãí, na
kterou nezapomeneme. Pro mne osobnû k této sbírce záÏitkÛ
pfiispûlo setkání s dávn˘m pfiítelem George Brandysem,
kterého jsem nevidûl pfies padesát let a kter˘ (a jeho inÏen˘rská
firma) pracoval snad na kaÏdé novûj‰í vût‰í budovû moderního
Halifaxu.

Josef âermák
***

Tûm, které vítal Halifax

âtyfii, ktefií pfiipluli na lodi Eltinge 23. dubna 1949 do Halifaxu - J.  Brandys (Halifax), J. âermák, M. Pouzar, J.
Waldauf (v‰ichni z Toronta)


